
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.

António Apolinário Lourenço es profesor de literatura en la Universidad de 
Coímbra, donde coordina la sección de Estudios Españoles e integra el Comité 
Ejecutivo del Centro de Literatura Portuguesa (CLP). Es autor o editor de varios 
libros publicados en Portugal, España y Brasil, sobre distintas épocas y autores, 
aunque mayoritariamente dedicados a las literaturas española y portuguesa.

Carlos d’Abreu es doctor en Geografía por la Universidad de Salamanca, poeta, 
arqueólogo, investigador de temas regionales y transfronterizos y colaborador 
del Centro de Literatura Portuguesa (CLP) de la Universidad de Coímbra. 
Profesionalmente es técnico superior del Ministerio de Educación portugués.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de 
literatura y cultura del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández 
de Lizardi, cuenta además con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especial-
mente del teatro hispano-portugués del siglo XVII.

IGAS  Institute of Golden Age Studies /  IDEA  Instituto de Estudios Auriseculares
56

FR
A

N
C

IS
C

O
 B

O
T

E
L

L
O

 D
E

 M
O

R
A

E
S 

Y
 V

A
SC

O
N

C
E

L
O

S
(1

67
0-

17
47

) Y
 L

A
S 

L
E

T
R

A
S 

IB
É

R
IC

A
S 

D
E

 S
U

 T
IE

M
P

O
A

n
tó

n
io

  
A

p
o
li
n
ár

io
  

L
o
u
re

n
ço

, 
C

ar
lo

s 
d
’A

b
re

u
 y

 M
ar

ie
la

 I
n
sú

a 
(e

d
s.

)

FRANCISCO BOTELHO DE MORAIS 
E VASCONCELOS (1670-1747) E AS LETRAS 

IBÉRICAS DO SEU TEMPO

FRANCISCO BOTELLO DE MORAES Y 
VASCONCELOS (1670-1747) Y LAS LETRAS 

IBÉRICAS DE SU TIEMPO

ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO, 
CARLOS D’ABREU Y MARIELA INSÚA (EDS.)

CON PRIVILEGIO  .  EN NEW YORK  .  IDEA  .  2019

Agradecemos al Banco Santander su patrocinio 
de las investigaciones del GRISO). 





FRANCISCO BOTELHO DE MORAIS E VASCONCELOS 
(1670-1747) E AS LETRAS IBÉRICAS DO SEU TEMPO  

 
 

FRANCISCO BOTELLO DE MORAES  Y  VASCONCELOS 
(1670-1747) Y LAS LETRAS IBÉRICAS DE SU TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO,  
CARLOS D’ABREU Y MARIELA INSÚA (EDS.)



INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES (IDEA)
COLECCIÓN «BATIHOJA», 56

CONSEJO EDITOR:

DIRECTOR:VICTORIANO RONCERO (STATE UNIVERSITY OF NEW 

YORK-SUNY AT STONY BROOK, ESTADOS UNIDOS)
SUBDIRECTOR: ABRAHAM MADROÑAL (CSIC-CENTRO DE 

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, ESPAÑA)
SECRETARIO: CARLOS MATA INDURÁIN (GRISO-UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ESPAÑA)

CONSEJO ASESOR:

WOLFRAM AICHINGER (UNIVERSITÄT WIEN, AUSTRIA)
TAPSIR BA (UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP, SENEGAL)
SHOJI BANDO (KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, JAPÓN)
ENRICA CANCELLIERE (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, ITALIA)
PIERRE CIVIL (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
RUTH FINE (THE HEBREW UNIVERSITY-JERUSALEM, ISRAEL)
LUCE LÓPEZ-BARALT (UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, PUERTO RICO)
ANTÓNIO APOLINÁRIO LOURENÇO (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, PORTUGAL)
VIBHA MAURYA (UNIVERSITY OF DELHI, INDIA)
ROSA PERELMUTER (UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, ESTADOS UNIDOS)
GONZALO PONTÓN (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
FRANCISCO RICO (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, 

ESPAÑA / REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ESPAÑA)
GUILLERMO SERÉS (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA, ESPAÑA)
CHRISTOPH STROSETZKI (UNIVERSITÄT MÜNSTER, ALEMANIA)
HÉLÈNE TROPÉ (UNIVERSITÉ DE LE SORBONNE NOUVELLE-PARÍS III, FRANCIA)
GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPAÑA)
EDWIN WILLIAMSON (UNIVERSITY OF OXFORD, REINO UNIDO)

Impresión: Ulzama Digital.
© De los editores

ISBN: 978-1-938795-59-6
Depósito Legal: M-18794-2019

New York, IDEA/IGAS, 2019



FRANCISCO BOTELHO DE MORAIS E VASCONCELOS,  
AUTOR DE PROGRESSOS MILITARES  
DE LEOPOLDO ENRIQUE BOTELHO  

DE MAGALHAENS. ANÁLISE E TRADUÇÃO

Carlos d’Abreu 
Ministério da Educação / Centro de Literatura Portuguesa, FLUC 

Exórdio

Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos, foi escritor, poeta e lati-
nista, de feição iberista, nascido na vila da Torre de Moncorvo (1670) e 
falecido na cidade de Salamanca (1747). No congresso organizado em 
Coimbra pelo GRISO-UNAV e o CLP-UC, em 2014, apresentámos 
precisamente sobre ele uma comunicação1 —a primeira em Portugal 
 
 

1  «Como um poeta luso de língua castelhana assistindo em Salamanca criou 
uma academia literária aos “discordes e desaplicados” paisanos torre-moncorvinos: 
Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos (1670-1747) e a Academia dos Unidos», 
Congreso Internacional «Portugal y la Literatura Española del Siglo de Oro», org. Grupo de 
Investigación Siglo de Oro (GRISO)-Universidad de Navarra / Centro de Literatura 
Portuguesa (CLP)-Universidade de Coimbra, Coimbra, 3-4 de Novembro de 2014.
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 em contexto académico2— com texto posteriormente publicado na 
revista Hipogrifo, do Instituto de Estudios Auriseculares3.

Terá essa comunicação e o texto que dela se veio a fixar, dado azo 
à realização dum colóquio internacional sobre este Autor e a sua Obra, 
graças ao interesse manifestado por vários investigadores, com desta-
que para os professores António Apolinário Lourenço (UC) e Ignacio 
Arellano (UNAV). Reunião que foi sendo gizada desde 2016, por pre-
tendermos levá-la a efeito na terra natal do Poeta mas, desgraçadamente, 
as diligências com a Autarquia Local nesse sentido foram demoradas e 
resultaram infrutíferas. Razão pelas quais foi o referido Colóquio trans-
ferido para Coimbra. No que a nós respeita —incluindo o investigador 
também nele presente Rui Leonardo porque pertencentes ambos à ter-
ra do Poeta evocado—, muito agradecemos ao CLP e ao GRISO por o 
terem tornado possível4. É esta gratidão extensível a todos aqueles que 
nele participaram. Estamos certos que a partir de então, este Escritor 
será alvo de mais e melhor atenção.

Francisco Botelho, escritor famoso no seu tempo, teve o maior dos 
raros reconhecimentos que conheceu em vida ao ser eleito Academico 
Honorário de la Real Academia Española, em 1 de Janeiro de 17385 (o que 
não é pouco). Mas Espanha nunca o esqueceu, até porque foi um autor 
que para além de vasta obra nos ter legado, escreveu maioritariamente 

2  Em outros foros dele faláramos: «As letras moncorvenses anteriores a Campos 
Monteiro. Francisco Botelho fundador da Academia [Literária] dos Unidos», 
comunicação apresentada ao 3º Encontro de Professores de Português do Douro 
Superior (subordinado aos temas «Campos Monteiro» e «A língua portuguesa em S. 
Tomé e Príncipe»), org. Centro de Formação Intermunicipal do Douro Superior, Escola 
Secundária Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo, 21 de Março de 2001; «Francisco 
Botelho, literato e poeta ibérico (1670-1747), apontamentos para a sua biobibliografia», 
comunicação apresentada às V Jornadas Culturais de Balsamão, org. Convento de Balsamão 
(Chacim) e Câmaras Municipais de Macedo de Cavaleiros e Freixo de Espada à Cinta, 
Auditório da Casa de Cultura de Freixo de Espada à Cinta, 19-22 de Setembro de 2002.

3  Abreu, 2015. Mas anteriormente também: Abreu, 1994; Abreu, 1998; Abreu, 
2003; Abreu e Rivas Calvo, 2013.

4  Colóquio Internacional Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos (1670-1747) e as 
Letras Ibéricas do seu Tempo, org. CLP-UC / GRISO-UNAV, Coimbra, 27-28 de Setembro 
de 2018. No qual apresentámos a comunicação, «A acção do torre-moncorvino Leopoldo 
Henrique na “guerra da sucessão espanhola” narrada pelo poeta Francisco Botelho (1712)».

5  Foi a RAE fundada em 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco 
(RAE, s/d). A admissão de Botelho encontra-se no Libro de Actas n.º 5 conservado no 
Archivo de la Real Academia Española e foi transcrito por R. de la Flor (Rodríguez de 
la Flor, 2005, pp. 1024-1025).
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em língua castelhana. Aliás, pouquíssimo se lhe conhece na língua por-
tuguesa, excepto a extensa carta postumamente publicada que o profes-
sor Apolinário Lourenço tratou nesse colóquio6. Mas dois outros títulos 
da vasta bibliografia de Botelho impõem que mais adiante voltemos  
a este assunto.

Em Salamanca anda o seu nome muito ligado à lenda da antiga 
igreja de San Cebrián, em cuja cripta situam a mais famosa “cueva” de 
Salamanca —local onde segundo a tradição popular era o «Demónio 
catedrático; y por salario se queda con un estudiante de cada siete que 
entrán. Sólo el Marqués de Villena le engañó, dexándole la sombra en 
vez de cuerpo»7—, e relacionam-no com este tema porque sobre ele 
discorreu no seu famoso livro Historia de las Cuevas de Salamanca, livro 
que conheceu em vida do autor sete edições, entre 1732 e 17418, o que 
terá contribuído para que a capital charra o nomeie na toponímia urbana.

Em Portugal nunca foi alvo de qualquer manifestação de agrado ou 
de evocação, para além de meras referências que se repetem em repertó-
rios e catálogos bibliográficos. Neste ponto, diga-se em abono da verda-
de, que em 1838 foi impressa na Imprensa da Universidade de Coimbra, 
uma versão abreviada e traduzida por Joaquim Manuel d’Araújo Cor-
reia de Morais, da Historia das Covas de Salamanca do Cavalleiro Francis-
co Botelho de Moraes e Vasconcellos, Chronista Mór dos Estudantes, Trasgos e 
Feiticeiros9. Constitui esta a única tradução que se conhece da extensa 
bibliografia botelheana.

Cumprem-se precisamente no ano em curso (2018), o 348.º aniver-
sário do nascimento de Botelho e o 271.º da morte. Queremos com isto 
dizer que daqui a dois, e quatro anos, respectivamente, teremos números 
redondos para uma efeméride. Poderemos por conseguinte, começar 
a gizar um congresso para uma dessas datas, pois estamos certos que a 
investigação levada àquele Colóquio Internacional aportará relevantes 
contributos para o (re)lançamento do escritor no âmbito dos estudos 
literários ibéricos.

6  Botelho, 1752; Alves, 1986, vol. 7, p. 577; Abreu, 2003; Rodríguez de la Flor, 2005; 
Porcar Bataller, 2013, p. 45, n. CXL, data a sua composição de finais de 1736 ou inícios 
do ano seguinte.

7  Botelho, 1737 (cf. Rodríguez de la Flor, 1987, p. 74).
8  Abreu, 2015, p. 84.
9  Botelho, Historia das Covas de Salamanca.
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 A lenda torre-moncorvina da bela catalã

Subsistia em Torre de Moncorvo ainda há cerca de três décadas atrás 
uma lenda relativa à participação de Leopoldo Henrique Botelho de 
Magalhães numa guerra lá para a Catalunha, de cuja nação do Levante 
Peninsular trouxera esposa.

Ouvimo-la contar ao então septuagenário Manuel António Castelo, 
e dela demos conta em um dos nossos trabalhos de investigação sobre a 
vila de Torre de Moncorvo.

Assim rezava: Leopoldo Henrique, dos Vilares da Vilariça, rico pro-
prietário, andando pela Catalunha aí se enamorou de uma formosa e 
aristocrática jovem. Pediu-a em casamento mas esta, virtuosa por um 
lado, como se impunha, mas graciosa por outro, provocou-o, dizendo-lhe 
que só o aceitaria como noivo se a fosse buscar com um cavalo ferrado a 
ouro. E Leopoldo assim fez. Surpreendida ela, hesitou, pois não contava 
que o desafio fosse suplantado. Mas porque cumprida deve ser a palavra, 
o português não esteve com meias medidas e, raptou-a e trouxe-a para 
Torre de Moncorvo. Com o correr do tempo começam nessa Vila as 
tristezas da esposa, que vertia lágrimas de saudades da sua terra natal. 
Prometeu então Leopoldo construir-lhe uma casa a partir da qual pu-
desse minorar as lembranças da pátria. E assim fez, erigindo uma casa 
solarenga na Rua das Barreiras, no exterior e em frente à porta Sul da 
cerca medieval, com vistas para o vale da Vilariça, onde na primavera 
a sua consorte poderia ver os floridos amendoais, que certamente lhe 
fariam lembrar as neves dos seus Pirenéus.

Desse solar setecentista, restam hoje alguns vestígios reedificados, 
sendo que na década de 1980, era conhecido por «casarão da S.ra Inácia 
Paiva» mas que uma planta da Vila, datada de 1815, identifica esse edifício 
como «Casa Nobre de Leopoldo Henriques»10. Uma centúria volvida, 
era seu proprietário outro Leopoldo Henrique Botelho de Magalhães, 
descendente e homónimo daquele que agora tratamos. Aliás, outros des-

10  Abreu, 1994, pp. 89-90/97-98. A estratigrafia murária do edifício, nessa época, 
indiciava-nos que, ou não havia sido concluído ou partes dele se teriam arruinado, 
sendo depois adaptado sem reconstrução. Entretanto veio-nos à mão uma “Escritura e 
ajuste de obra” realizada entre esse proprietário do imóvel e três pedreiros de Torre de 
Moncorvo, datada de 4 de Janeiro de 1800, na qual aqueles afirmam que “tinham justo 
e contratado com o assima dito Leopoldo Henrique de lhe fazer as suas cazas na rua 
das Barreira”; o documento é extenso e pormenorizado no que às obras a realizar con-
cerne e nas quais estavam previstas algumas demolições e novas paredes de ampliação 
(Rodrigues, 2009, pp. 144-147).
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cendentes homónimos houve por várias gerações, como se percebe não 
só a partir de documentação existente no Arquivo Histórico Municipal 
de Torre de Moncorvo11, como por alguns registos genealógicos e ou-
tros informes, sobretudo brasileiros, disponíveis na internete.

Considerando que todas as lendas têm um fundo de veracidade (se-
gundo se diz), informa-nos este pequeno livro agora analisado que, de 
facto, Leopoldo Henrique se apaixonou e veio a desposar, durante a sua 
presença na campanha militar da Cataluna no âmbito da Guerra de Su-
cessão Espanhola, uma senhora barcelonesa de nome Teresa de Molins 
que no final da guerra viajou consigo para Portugal, radicando-se em 
Torre de Moncorvo:

Do livro extratamos algumas passagens que se lhe referem e nos 
parecem oportunas:

Era aplaudida entre las más hermosas y virtuosas damas de Barcelona, 
doña Terèsa de Molíns […]. Siendo en esta señora grande la nobleza, y 
grandes las perfecciones y las virtudes, solo eran corta cosa los años. Viola 
y se enamoró de ella Leopoldo Enríque. Pero aunque fuera de sí por la 
violencia del Amor, fue su enajenamiento [loucura] con tan pura decencia, 
que pudo la razón tener invidia del delirio12.

[…] Y aunque por algunas circunstancias tardó en pedirla a sus padres, ya 
entre los dos era sagrados vínculos el decoro del galanteo. Por merecer con 
más hazañas a doña Terèsa, entraba mi primo más intrepido en los combates13.

[…] Últimamente aplaudidas con la asistencia de los generales, y de otros 
nobilísimos concursos, se efetuaron las suspiradas bodas14.

[…] se restituyeron nuestros soldados a su tierra; y entre ellos Leopól-
do, Capitàn de Caballos. No solo aplaudido, pero también feliz, trahiendo 
consigo (en coche proprio) a sua esposa, con el decoro y pompa con que 
siempre fue lucidísimo15.

O livro e a análise do texto

Chegada a hora de decidir qual o contributo que levaríamos ao Co-
lóquio Internacional sobre Francisco Botelho, pensámos nele iniciar um 
projecto há muito pensado, i. e., reeditar traduzida para a língua por-

11  AHMTM, 1852.
12  Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, pp. 54-55.
13  Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, p. 56.
14  Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, p. 57.
15  Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, p. 77.
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 tuguesa a sua obra. Uma proposta nesse sentido fora já enviada a uma 
editora e à edilidade torre-moncorvina, com a oferta do nosso trabalho 
de tradução.

Destarte elegemos Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de 
Magalhaens, livro de pequeno formato, com as dimensões aproximadas 
de 18cm x 12cm, e 78 páginas. Mas não foi a sua “pequena” dimensão 
que nos levou a esta opção. Mas sim o facto de aí se encontrar plena-
mente parte da história comum dos dois estados peninsulares, a partir 
dos feitos militares na “guerra da sucessão espanhola” de um perso-
nagem que Francisco Botelho decidiu homenagear, como ele próprio 
justifica no início da narrativa:

Nacen los hombres para las virtudes, y para la sociedad y debiendo con-
tribuir a esta con cuanto les fuere posible, satisface a igual deuda, mejor que 
otros, el escritor que reproduce inextinguibles en la narración los ejemplos 
ilustres. Redime del olvido los grandes varones, sacándolos de una silen-
ciosa nada, para las perpetuidades de una indefectible y segunda existencia. 
Y no solo restituye a la universalidad de los hombres los hombres que la 
Parca la había quitado; mas la añade cuantos gloriosos formará constante y 
eternizado el ejemplo.

Este loable y utilísimo estudio lo es más quando aquellos de quienes es-
cribimos son compatriotas nuestros; pues aunque nos debemos a todos los 
hombres, nos debemos con mayor vínculo a los más cercanos […].

Por estas consideraciones, elegí escribir los hechos de un preclaro compa-
triota, y aun pariente mío; siguiendo en obsequio del parentesco, las huellas 
de “Cornelio Tácito” […]

Pero a mí me parece Tácito siempre más y más admirable. […] Así no 
rehúso narrar las acciones de un pariente, con la disculpa loablemente jac-
tanciosa de seguir el ejemplo de este delicadísimo, elocuentísimo y suma-
mente juicioso historiador.

Reduciré pues a un justo recuerdo los aciertos militares de mi primo 
Leopóldo Enríque Botelho de Magalhaens […]16.

Mas um senão havia no que à escolha deste livro respeitava, pois o 
autor da Biblioteca Lusitana, coetâneo de Botelho, refere na bibliografia 
deste, para além do Discurso Politico… , dois outros títulos em língua 
portuguesa17: Relação de como se ensinão no Collegio Imperial Trilingue da 
Universidade de Salamanca…; e Vida de hum Sargento mór de Dragões, com 

16  Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, pp. 1-4.
17  Machado, 1759, vol. 4, p. 128.
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o titulo de Epitome da guerra de Filipe V, e Carlos III, em que louva muito os 
dous Condes de Assumar D. João, e D. Pedro de Almeida.

Ora, o título do segundo deles corresponde precisamente ao as-
sunto tratado nos Progressos Militares…, livro para este artigo analisado  
e traduzido.

Mas debrucemo-nos agora sobre a questão:

— os dois títulos, assim como o Discurso Politico… (que é de 1752), em 
língua portuguesa, não constam da primeira relação bibliográfica botelhea-
na publicada por Barbosa Machado, precisamente no ano da morte do nos-
so Autor18;

— esses títulos em língua portuguesa surgem apenas no volume IV 
(1759), uma espécie de adenda aos três tomos precedentes, no qual consta 
ainda um outro título mas em língua castelhana (Poema en loor de San Juan 
de Sahagun…)

— excepto o Discurso Politico… em nenhum dos outros se informa o 
nome do editor, o local e ano de impressão;

– a justificação de Barbosa Machado para considerar como bibliografia 
do Autor a Relação de como se ensinão no Collegio…, foi acrescentar-lhe a 
informação “Por carta do Author escrita a 13 de Abril de 1743”;

— e no caso de Vida de hum Sargento mór de Dragões…, dá mesmo a en-
tender que fora impresso, através da informação «Sahio impressa por carta 
do mesmo Author escrita em 9 de Novembro de 1743»19;

— estamos em crer que Barbosa Machado não viu estes livros e deles teve 
conhecimento através da correspondência que Botelho terá com ele troca-
do, com ele ou com outro bibliógrafo que depois transmitiu a informação;

— se na primeira das missivas Botelho poderá apenas ter informado que 
havia redigido aquele trabalho, o que forçosamente não significa que já 
tivesse passado pelo prelo, podendo mesmo nunca lá ter chegado;

— na segunda das cartas, ter-lhe-á dado Botelho a informação de que 
publicara —aqui sim— um livro sobre aquele assunto, e que Barbosa julga 
ser o título desse livro.

18  Machado, 1747, vol. 2, pp. 119-121.
19  Machado, 1759, vol. 4, p. 128. Segundo Porcar Bataller, 2013, p. 44, n. CXXXIX, 

«el argumento de esta obra en portugués, tal como la resume el propio título, coincide 
plenamente com el contenido de su obra en castellano Progressos Militares…», admitindo 
assim tratar-se de uma tradução.
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 Em face do exposto, e como nunca detectámos Vida de hum Sar-
gento mór de Dragões… em biblioteca ou arquivo algum, continua-
remos a considerar que o livro que aqui trazemos não conheceu  
anteriormente tradução!

Todavia esta discussão poderá ser-nos útil, quando nos debruçarmos 
sobre a data da sua publicação.

Mas voltemos à análise do livro.
Leopoldo Henrique é um personagem real, seu primo e conterrâ-

neo, como vimos, e subsequentemente durante o relato, o literato não 
só nos faculta informações úteis para o estudo da sua própria biobiblio-
grafia (a botelheana)20, como nos fornece também elementos de vário 
tipo para aquela Vila, que a ambos viu nascer e onde tinham suas raízes e 
fazendas. E como o Colóquio Internacional a Botelho dedicado, esteve 
como já se aflorou, pensado para Torre de Moncorvo, afigurou-se-nos ser 
este o livro mais adequado para um primeiro encontro sobre o seu autor.

Os dois exemplares que hoje conhecemos deste texto impresso, exis-
tentes na Biblioteca Nacional de Portugal21 e na Biblioteca Digital de 
Castilla y León22, digitalizadas e disponíveis através dos respectivos catá-
logos virtuais, não contêm local, nome de impressor e data de impressão, 
por se encontrarem desprovidos de frontispício e colofão, e nele não 
haver qualquer outra menção directa que o esclareça.

Quando a este pormenor, anotou Christian Porcar na sua tese23 que, 
considerando que neste livro se descrevem episódios relativos ao perío-
do em que decorreu a “guerra da sucessão espanhola” (de 1701 a 27 
de Novembro de 1712), e na qual participou o português Leopoldo 
Henrique24, 1712 poderia ser a data possível para a sua publicação. In-
verosímil no nosso entender, considerando curtíssimo o prazo de pouco 
mais de um mês (para o ano findar) para que pudesse ser redigido ou 
mesmo concluído e impresso.

20  Por exemplo, referindo-se a França: «sé aquella lengua, y la hablé en su mismo 
país». Informando-nos deste modo que conhecia a língua francesa e a falara em França (p. 
3), ou seja, que aí estivera, e este é um dado novo, desde Porcar Bataller, 2013, p. 59, n. LIX.

21  BNP, en <http://purl.pt/15383>.
22  BDCyL, en 
<http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=16862>.
23  Porcar Bataller, 2013, p. 39, n. CXVI.
24  Portugal entrou na guerra pelo tratado assinado em Lisboa com a “Grande 

Aliança”, a 16 de Maio de 1703 (Torres, 1992, vol. VI, p. 95).
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Reforçada foi a nossa posição ao concluir a leitura para a tradu-
ção, porquanto alude Botelho no final da narração à «numerosa suc-
cession»25 que a esposa catalã deu a Leopoldo Henrique e, na derra-
deira página, acrescenta ainda que o heróico militar seu primo, «en vez 
de perder la vida entre los peligros, halló entre ellos el feliz consorcio 
con que ve a su vida multiplicada y venturosa en las reproduciones de  
estimabilísima descendencia»26.

Ora, mesmo que a jovem barcelonesa fosse abundantemente fecunda 
e ainda houvesse parido mais do que uma vez na sua pátria, a maioria 
dessa prole nasceria já em Portugal, ou seja, para que houvesse numero-
sa descendência, necessário seria que vários anos tivessem transcorrido 
desde a realização do consórcio27 e a suspensão das hostilidades bélicas, 
ainda mencionadas no livro28. Razão pela qual teria esta data de ser rec-
tificada, acrescentando-se-lhe, pelo menos, mais uma década, aventando 
nós um ano indeterminado de finais do primeiro quartel dessa centúria 
após termos concluído a transcrição e tradução do livro.

Mas agora, após nos termos debruçado detalhadamente sobre a ques-
tão da existência ou não de uma versão em língua portuguesa, coloca-
remos a possibilidade de 1743 ter sido o ano de impressão de Progressos 
Militares…, quatro anos antes da morte de Botelho, razão pela qual a 
passaremos a utilizar, rectificando neste pormenor o nosso último traba-
lho publicado sobre o autor29. Até por fazer assim mais sentido a afirma-
ção do biógrafo relativamente à numerosa descendência de Leopoldo 
Botelho e Teresa de Molins, pois cerca de 35 anos haviam passado desde 
a sua união na Catalunha, tempo suficiente para que houvesse já uma 
segunda (e mesmo terceira) geração.

Estamos pois na presença de um livro que se enquadra no género 
literário da biografia, não deixando porém de ser um texto laudatório, tão 
ao gosto da época, como por exemplo neste trecho se poderá verificar:

25  Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, p. 77.
26  Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, p. 78.
27  O Autor não nos fornece a data do casamento de Leopoldo com Teresa, mas 

pelo encadeamento da narrativa, poderá ter acontecido no mesmo ano dos esponsórios 
do rei Carlos com Isabel Cristina, ocorridos em Viena no mês de Abril e em Barcelona 
em Agosto do mesmo ano de 1708 (Botelho, 1712, pp. 57-58).

28  «Finalmente se ajustó suspensión de armas entre las dos Coronas de Portugal 
y Castilla. E se restituyeron por España las tropas portuguesas a la patria» (Botelho, 
Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, p. 76).

29  Abreu, 2015, p. 105.
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 Hallose en esta horrenda batalla mi primo Leopoldo. Y fue su tropa en la 
fuga del exercito la postrera que dexó el campo30.

[…] Y estando Leopoldo de guarda con menos de sesenta caballos, le 
acometieron seiscientos caballos enemigos […] detuvo y ahuyentó a los 
seiscientos adversarios.

Não olvidar no entanto que o biógrafo foi testemunha ocular de 
alguns dos factos que descreve, nomeadamente aqueles que estão no 
início da guerra, ou seja, a presença dos aliados na fronteira de Ciudad 
Rodrigo, como nesta passagem do livro se poderá confirmar:

Eu vinha naquele exército, sem praça, porque nunca foi soldado; mas 
com bastante introdução em ambas Cortes, Portuguesa, e Austríaca. E delas, 
e de todos os particulares de aquela campanha, poderia dizer não pouco, se 
fossem suas notícias da precisa obrigação de meu assunto31.

Contexto epocal e espacial da acção narrada

O enredo situa-se genericamente entre 1701 e 1713, i. e., durante a 
chamada “guerra da sucessão da Espanha”, desencadeada pela morte de 
Carlos II (1700) e o tratado de paz de Utrecht.

Por não ter Carlos II de Espanha descendente directo, as potências 
europeias interessaram-se pela questão da sua sucessão, porquanto este 
monarca havia nomeado seu herdeiro a Filipe de Borbón, filho segundo 
do delfim de França e neto do rei Luís XIV, com a condição de re-
nunciar ao trono francês, mas várias dessas potências receavam que essa 
nomeação viesse a resultar na união das coroas espanhola e francesa, o 
que desequilibraria o jogo de forças de poder vigente.

Vários príncipes europeus de posicionaram como candidatos ao tro-
no espanhol, incluindo Pedro II de Portugal, sendo que outro, e forte, 
era Carlos de Áustria, filho segundo do imperador Leopoldo I.

Esta situação levou à guerra, que se desenrolou entre os partidários 
dos dois candidatos com mais apoios. Portugal numa primeira fase acei-
tou um tratado com a França (1701) mas a deslealdade desta por um 
lado e razões económicas por outro (tratado de Methwen, em 1703) 
levaram-no a juntar-se à facção do Habsburgo, apoiada pela “Grande 

30  Refere-se à batalha de Almansa (25.IV.1707; província de Albacete, Castilla-
la-Mancha), desastrosa para os aliados; Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique 
Botelho de Magalhaens, pp. 52-53.

31  Botelho, Progressos Militares de Leopoldo Enrique Botelho de Magalhaens, p. 24.
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Aliança” constituída pela Inglaterra, Holanda, a maior parte da Alema-
nha, Áustria e Sabóia, reconhecendo deste modo o arquiduque Carlos 
da Áustria como legítimo soberano espanhol contra o já nomeado rei 
Filipe V de Espanha, e vindo a entrar na guerra no ano seguinte (1704), 
sendo o exército franco-espanhol, comandado pelo general Berwick 
e acompanhado por Filipe V, a abrir as hostilidades com a tomada da 
cidade de Castelo Branco32.

Comprometeu-se Portugal a participar nessa guerra e a manter nela 
um numeroso corpo de tropas, que seriam sustentados pelas potências 
aliadas. E durante o bélico conflito, promoveriam os aliados a presença 
em Portugal de mais tropa e material, para além da promessa de cedên-
cia das cidades e vilas (e respectivos termos) de Badajoz, Albuquerque, 
Valença de Alcântara (na Extremadura) e A Guarda, Tui, Baiona e Vigo 
(na Galiza), bem como os direitos portugueses no Rio da Prata, uma vez 
o arquiduque na posse do trono espanhol33.

Aclamado o arquiduque Carlos rei de Espanha em Viena (Set 1703), 
desembarcou em Lisboa meio ano depois com um exército anglo-ho-
landês. O comando do exército luso-anglo-holandês foi entregue ao 
rei português, nomeando este os governadores de armas —dos quais 
se viria a destacar o 2.º marquês das Minas António Luís de Sousa—, 
ficando à frente dos ingleses o duque de Schomberg general Gallowai e 
o holandês barão de Fagel a tudo superintendendo34.

O próprio Carlos III desembarcou em Lisboa e se reuniu com Pedro 
II na raia ribacudana, como o próprio Botelho também nos informa a 
pp. 21 e 22:

Depois do descanso e alívio da navegação, sobre o pressuposto de que 
os Castelhanos desejavam ao Rei Carlos, se consultou a paragem de maior 
aptidão para que o admitissem; e se elegeu a raia de Ciudad Rodrigo. Em 
cuja fé, com exército congruente ao decoro e segurança da empresa, acom-
panhou o Rei Dom Pedro ao Rei Carlos. Houve naquele confim alguns 
encontros com os inimigos. E em todos meu Primo Leopoldo Henrique 
desempenhou com repetidas valorosas acções tudo o que se esperava do no-
tório esplendor de sua família, e dele não ignorado ardimento da sua pessoa.

32  GEPB…, 20, s/d, pp. 778-779.
33  Torres, 1992, VI, p. 93.
34  GEPB…, 20, s/d, pp. 778-779.
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 Mas este conflito bélico internacional transformou-se também numa 
guerra interna do estado espanhol, pois enquanto Castela e Navarra se 
mantiveram fiéis ao candidato francês, Aragão apoiou o austríaco.

Entre 1704 e 1708 a guerra devastou parte do Alentejo e da Beira, 
apesar das tropas aliadas se mostrarem geralmente vitoriosas, conquis-
tando o exército sob o comando do marquês das Minas a capital espa-
nhola em 1706, onde o arquiduque foi proclamado rei. Não obstante o 
desaire na Catalunha com o desfecho da batalha de Almansa (1707), foi 
mais tarde aquele general vitorioso em Aragão com o triunfo de Sara-
goça (1710), passando o Arquiduque a Madrid mas vindo no final deste 
ano a ser derrotado em Villaviciosa.

Não obstante todas estas vitórias, o exército português retirou de 
território espanhol, por se ter rompido a coligação aliada (1711) a fim 
de evitar a união política da Áustria e da Espanha. Um armistício (1712) 
conduziu ao tratado de Utrecht (1713), nos termos do qual Portugal e a 
Espanha devolveram um ao outro as praças-fortes capturadas35.

A metodologia utilizada na transcrição e tradução

Por fim, informamos que durante a tradução do texto para a língua 
portuguesa se modernizou a grafia (anterior ao último acordo ortográ-
fico), mas mantendo, sempre que possível, não só os arcaísmos corres-
pondentes mas também a prosa própria do poeta, isto é, a forma de dizer 
na qual se percebe ser o texto de autoria de um poeta, como ocorre  
no original.

Para a transcrição do texto:

— acrescentámos excepcionalmente uma ou outra vírgula;
— corrigimos as escassas gralhas tipográficas;
— mantivemos os diminutos itálicos e as abundantes maiúsculas ao gosto 

da época;
— adicionámos-lhe o número da página correspondente na publicação 

original assinalado entre parêntesis rectos;
— apusemos-lhe algumas notas de pé-de-página;
— em alguns poucos casos atribuímos sinónimos a arcaísmos;
— e substituímos o “vv” por “w”, situação que ocorre em alguns dos 

substantivos próprios (Riswich, Gallwoay, Berwích, Peterborodow e Wol-
fembútel).

35  Marques, 1980, vol. I, p. 568.
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Algumas dificuldades sentimos na leitura de alguns títulos nobiliár-
quicos, pertencentes aos actores presentes na narração de Botelho, por 
serem personagens que de um modo geral as Histórias Gerais omitem.

Sendo que as personagens militares principais são os generais Berwi-
ck do exército franco espanhol, António Luís de Sousa, 2.º marquês das 
Minas (português), Gallowai, duque de Schomberg (inglês) e barão de 
Fagel (holandês), do exército aliado, substantivos próprios, estes entre 
outros, cuja grafia foi actualizada no que ao duplo “V” concerne, como 
atrás se disse.

Por fim agradecemos ao conterrâneo e amigo António Manuel Lo-
pes a colaboração na transcrição do texto.

E, em nota quase marginal, permita-se-nos aditar à biografia de Bo-
telho, a informação de que este foi aluno dos Jesuítas, como o pró-
prio afirma na dedicatória de um exemplar d’ El Alphonso… que ofe-
receu à livraria do Colégio Real da Companhia de Jesus de Salamanca,  
que transcrevemos:

Carta del Autor
Si se hubiese previsto que el Alphonso había de tener la gran honra de 

agradar a la sapientísima y discretísima Compañia de Jesus, el autor mismo 
le habría llevado luego a tan apreciable felicidad. Ahora le envía; sentiendo 
no tenerle de mejor encuadernación; y confesando con vanedad justísima, 
que desde mis primeiros estudios fue, y es, el más amante y agradecido 
discípulo de la Compañía36.

Ora, considerando que Botelho, segundo Barbosa Machado, «Ain-
da contava poucos anos quando passou a Madrid para assistir com 
seu Tio, que residia naquela Corte onde instruído em diversas artes, e  
sciencias…»37, será que foi estudante do Colégio Imperial ou Reais 
Estudos de S. Isidro (Madrid), refundado em 1625 por Felipe IV sobre o 
Colégio de S. Pedro e S. Paulo da Companhia de Jesus na Corte (criado 

36  Botelho, 1731; na pág. anterior à dedicatória, também manuscrita, encontra-
se a seguinte informação: «Es de la Librería del Colegio Real de la Comp.ª de Jhs de 
Salamanca ex dono Authoris». Este exemplar encontra-se hoje na Biblioteca y Archivo 
Historico de la Universidad de Salamanca. O fac-símile do frontispício dessa edição e 
respectiva página manuscrita foi por nós publicado (Abreu, 2003, p. 123).

37  Machado, 1747, vol. 2, p. 119. No nosso trabalho anterior (Abreu, 2015, p. 78, n. 
34), aventámos a possibilidade deste familiar ser Luís Botelho de Magalhães, não tio do 
nosso escritor, mas primo-irmão de seu pai e por sua vez tio de Leopoldo Henrique.
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 em 1608)?38 Christian Porcar deixa em aberto a possibilidade de Botelho 
haver estudado no Colégio das Artes, dos Jesuítas de Coimbra39, o que de 
algum modo poderá contrariar a afirmação de Barbosa Machado.

No entanto, consultado o Arquivo da Universidade de Coimbra, ve-
rificámos que nos seus Fundos Documentais / Monástico-Conventuais 
/ Colégio das Artes / Catálogo de Matrículas de Alunos, apenas existem 
dois livros de matrícula de alunos do Colégio das Artes, os volumes de 
1570-1587 e 1710-1758 (cotas AUC - IV-1.ªE-4-3-8 e 9)40, nos quais, 
naturalmente, não poderemos encontrar o nosso poeta considerando as 
balizas cronológicas, o que não exclui de todo a hipótese mesmo que 
remota, de Botelho por ali poder ter passado.

Contudo não foi em vão a pesquisa porquanto, no volume de ma-
trículas datado de 1570-1587, a fls. 19v, figura o registo de Francisco 
Botelho, filho de Pedro Botelho, natural de Torre de Moncorvo, em 23 
de Dezembro de 157441. Deixamos mais esta informação de interesse 
para a genealogia de Francisco Botelho de Morais e Vasconcelos.

Passemos então à leitura da versão em língua portuguesa.

38  Colegio de la Compañia, en <https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_la_
Compa%C3%B1%C3%ADa>

39  Porcar Bataller, 2013, p. 26.
40  Arquivo da Universidade de Coimbra, Fundos Documentais / Monástico-

Conventuais / Colégio das Artes / Catálogo de Matrículas de Alunos, volumes de 1570-
1587 e 1710-1758 (cotas AUC - IV-1.ª E-4-3-8 e 9). Agradecemos à Técnica Superior 
de Arquivo Ana Maria Leitão Bandeira a colaboração prestada.

41  AUC, 1574.
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PROGRESSOS MILITARES DE LEOPOLDO  
HENRIQUE BOTELHO DE MAGALHÃES;  

ESCRITOS PELO SEU PRIMO O CAVALHEIRO  
 
 

FRANCISCO BOTELHO DE MORAIS E VASCONCELOS.

Nascem os Homens para as Virtudes, e para a Sociedade. E devendo 
contribuir a esta conquanto lhes for possível, satisfaça a igual dívida, 
melhor que outros, o Escritor que reproduz inextinguíveis na narração 
os exemplos ilustres. Redime do Olvido os grandes Varões, retirando-os 
[2] de um silencioso Nada, para as perpetuidades de uma indefectível e 
segunda existência. E não só restitui à Universalidade dos Homens os 
Homens que a Parca42 lhe havia retirado; mas lha acrescenta quantos 
gloriosos formará constante e eternizado o exemplo.

Este louvável e utilíssimo estudo é-o mais, quando aqueles de quem 
escrevemos são compatriotas nossos; pois ainda que devamos a todos 
os Homens, devemos um maior vínculo aos mais próximos. E que será 
quando os distantes são menos dignos, e a invejosa preocupação dos 
nossos não os prefere apenas por distantes? Rara barbárie a de alguns 
Índios; antepor as estranhas quinquilharias de vidro, e outras bagatelas 
de adorno ao ouro puríssimo com que resplandecem as preciosas minas 
de sua pátria!

Por estas considerações, decidi escrever [3] os feitos de um preclaro 
Compatriota, e ainda parente meu; seguindo em obséquio do parentes-
co, as pisadas de Cornélio Tácito, Escritor da vida de seu Sogro Agrícola. 
Não ignoro que em França (conheço aquela língua, e falei-a no seu 

42  Morte (DRAE, en <http://dle.rae.es/?id=RtPgRkG>).
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 País) houve quem pretendeu desluzir este Autor, chamando-lhe duro 
e áspero. Nem se contentou com este cargo a calúnia; propagando-se a 
acusá-lo de que excede a todos no mais útil da História. Isto é, em in-
quirir e expôr as íntimas causa do que refere. Disse no mais útil, porque 
sendo a História, Mestra da Vida Humana, o método que mais utiliza é 
declarando os motivos dos progressos, ou por aprender com o erro, ou 
por imitação. Notável modo de criticar os destes temerários, como se 
disséssemos de algumas Damas que eram perfeitas, e que só tinham a 
imperfeição de serem muito formosas!

[4] Mas a mim parece-me Tácito sempre mais e mais admirável. A 
que se junta vê-lo tantos séculos depois reverenciado quase com ado-
ração do uniforme ditame de sábios muito mais velhos que os Críticos 
Franceses. Assim não recuso narrar as acções de um Parente, com a 
desculpa louvavelmente jactanciosa de seguir o exemplo deste delicadís-
simo, eloquentíssimo, e sumamente sensato Historiador.

Reduzirei pois a uma justa recordação os acertos militares do meu 
Primo Leopoldo Henrique Botelho de Magalhães, Cavaleiro da Ordem 
de Cristo do Sereníssimo Rei de Portugal, e Sargento-Mor de Dragões 
nos seus exércitos.

Nasceu este Marcial Espírito na Torre de Moncorvo (também pátria 
minha) Vila Portuguesa, na Província de Trás-os-Montes. Filho de Ma-
nuel Botelho de Magalhães, Capitão de Infantaria, e Caudel Superin-
tendente daquela Comarca; [5] e de sua mulher Dona Francisca Tavares 
da Ruda Pacheco. Um e outro da mais qualificada Nobreza; pois a 
ascendência paterna de Leopoldo Henrique deduz-se de Afonso Ro-
drigues de Magalhães, filho legítimo de um Senhor Bolonhês, parente 
da Condessa Matilde, primeira mulher do Rei de Portugal Dom Afonso 
III. Cujos Descendentes casaram com senhoras da mais acendrada Cel-
situde, e em Palácio com Damas das Rainhas; como se viu em Pelaio 
Rodrigues de Magalhães, oitavo avô de Leopoldo Henrique, que casou 
com Dona Maria de Sequeira, Dama da Rainha de Portugal Dona Leo-
nor; e no seu décimo Avô Gil Afonso de Magalhães, Senhor da Vila de 
Ponta da Barca, e do Couto de Fonte Arcada, casado com Dona Isabel, 
Dama da Rainha Dona Filipa.

A sua origem Materna é de Pedro Vaz [6] Pacheco, ilustre Cavaleiro 
Castelhano; quarto Neto de Dom Juan Pacheco, Mestre de Santiago, 
Duque de Escalona, e Marquês de Vilhena. Passou o dito Pedro Vaz Pa-
checo, com a sua mulher, a Portugal, por delito cometido em Castela. 
E foi povoador da Ilha de São Miguel; de onde os seus descendentes 
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lograram sucessivamente a precedência de Capitães-Mores. Omito os 
entroncos e enlaces da Casa de Leopoldo com a esclarecida de Balse-
mão, e com os Senhores de Terreiros e Tendais, nem pondero que seu 
Undécimo Avô foi terceiro Senhor de Magalhães, e do Castelo de Nó-
brega, e Vilachã, e Larim; e que o seu quarto Avô António de Magalhães 
de Sousa foi fundador do Morgadio de Sabroso em Vila Real.

Estas e outras especialidades contam dos livros Genealógicos manus-
critos que deixou meu Pai o Senhor Francisco Botelho de Morais, e 
de papéis autênticos e justificados [7] que conserva o mesmo Leopoldo 
Henrique. Notícias úteis para o discernimento das Famílias, mas pesadas, 
e enfadonhas para a narração.

Foi o principal do génio e educação de Leopoldo o manejo dos ca-
valos e das armas, em que saiu insigne. E cresceu desde Logo destinado 
aos triunfos, que morrendo os seus pais, e achando-se Primogénito e 
Morgado de sua casa, em idade de 15 anos, abandonou a quietude, e as 
comodidades e deleites que puderam servir de rémora à sua adolescên-
cia; e assentou praça de Soldado na Cavalaria Transmontana.

Oferecia nobilíssimo e aparatoso teatro aos seus desígnios a consti-
tuição em que então se achava a Europa. Olhavam as primeiras Nações, 
alguns anos havia, a Carlos Segundo, Rei de Espanha, como quase mor-
to, e como igualmente moribunda a sua Monarquia. Era indubitável 
que [8] a todos os reinos dela meditavam nova Linha Reinante as ines-
crutáveis direcções do Reinador Imortal. Mas sendo estas ignoradas dos 
Homens, e não havendo Sucessor, ao mesmo tempo que infecunda se 
precipitava por instantes ao seu Ocaso a vida do Rei, eram diversíssimos 
os discursos, os desejos, e ainda os arbitrários vaticínios da Corte. Nor-
malmente inesgotável a orgulhosa e talvez maligna ociosidade dos Cor-
tesãos, ainda que em menos ocasionadas conjunturas, difundir vastíssima 
inundação de inventivas mais ou menos turvas, segundo o seu manancial 
se derrama de fantasia mais ou menos cenagosa. Todos os congressos e 
grupos se compunham de arbítrios, de queixas, e murmúrios. Isto entre 
os particulares. Entre os Senhores eram os ditames de mais profundida-
de, se bem que não menos discordantes.

Aborrecia o Rei que se falasse em [9] Sucessor. Mas desinclinava-se 
menos para o Príncipe José, filho do Duque da Baviera. Penetrando-o 
assim o Conde de Oropesa que havia estudado e conseguido o agrado 
do Rei, entrou no pensamento de o persuadir a declarar Sucessor ao 
Jovem Bávaro, esperando que este agradeceria à Casa de Oropesa o 
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 haver chamado, ou haver-lhe dado a Coroa. Introduz-se no Conselho 
de Estado a espécie; não assistindo Dom Sebastião de Toledo, Marquês 
de Mancera, nem o Cardeal Arcebispo de Toledo, Dom Manuel Por-
tocarrero, cujos ânimos eram inteiramente de França. Qualificada pelo 
Conselho de Estado a exaltação do Príncipe José, a estabeleceu com 
um decreto de Carlos Segundo, Formalidade que se fez muito oculta, 
concorrendo sós com o Rei o Conde de Oropesa, e o Secretário do 
Despacho Universal Don António de Ubilla. Declara o Decreto herdei-
ro de toda a [10] Monarquia ao predilecto filho do Duque de Baviera, E 
na sua menoridade Governador de Espanha ao Pai; e enquanto este não 
chegava, Governador da Monarquia ao Conde de Oropesa. O Sumo 
arcano desta resolução preveniu que nem a Rainha o percebesse, nem 
o Almirante de Castela Dom Juan Tomás Enríquez de Cabrera, grato à 
Rainha, e empenhadíssimos ambos pela Casa do Imperador da Alema-
nha. Mas como nos palácios é difícil o segredo, apurou este o Conde 
de Arach, Embaixador do Império, e o participou ao seu Soberano. De 
que teve origem que morto pouco depois em Bruxelas o Príncipe José 
se discorresse lhe haviam dado veneno seus rivais.

Por esta não esperada novidade, ficaram as incertezas da Sucessão 
como ao princípio. Voltou a novas alterações o Conselho de Estado; e 
nele votaram o Cardeal Portocarrero, o Marquês [11] de Fresno, o Con-
de de San Estebán, e o Marquês de Mancera, todos a favor de França. O 
Conde de Fuensalida persuadiu que se prevenissem exércitos e armadas, 
para resguardo e decoro dos Espanhóis. Advertência prosseguida com 
mais ardor do Conde de Frigiliana, instando que sem a menor dilação 
devia armar-se Espanha, para fazer-se respeitar, e para que não se fizesse 
violência ao Rei na eleição do Sucessor, nem se fizesse violência ao 
Estado, no qual recaía potestade de eleger o novo Dominante, quando 
o rei não lho assinalasse, ou não tivesse filhos. Que dos Conselheiros de 
Estado eram obrigações indispensáveis serem os melhores vassalos do 
Rei, e os mais vigilantes Pais e protectores da Nação. Ainda que para o 
Sucessor era conveniente estarem armados os Espanhóis, pois o recebe-
riam oferecendo-lhe um exército com que o defender e conservá-lo 
entre os [12] perigosos incidentes que inevitavelmente ocorreriam. De 
sorte que também por esta causa podiam esperar vantajosos privilégios 
do futuro Reinante. Que não malograssem as parcialíssimas oportunida-
des com que benéfica lhes estava dando vozes a fortuna.
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Contradisseram a este Conselheiro os demais. E levantando-se im-
paciente o Conde, lhes disse: Vós sois agora os mais prejudiciais inimigos que 
poderia temer Espanha. De todo se deu conta ao Rei, que entregou esta 
notícia aos recatos da dissimulação.

Mas sabendo-se na Corte o voto do Conde de Frigiliana, foi aplau-
dido o Conde, e o voto. Fervia Madrid em murmurações contra o 
Governo, em pasquins e desprezíveis papéis. Alguns divulgados pela tra-
vessura de alguns Cortesãos, e outros por Ministros estrangeiros. Quem 
divulgava mais era Hercurr, Embaixador de França [13], ponderando 
os direitos do Sereníssimo Delfim, e não se descuidando, em granjear 
parciais por todos os meios.

Assistia Enviado Extraordinário de Portugal em Madrid, Diogo de 
Mendonça Corte-Real; Ministro de consumada suficiência, que já o 
havia sido com muitos elogios na Holanda. Ninguém melhor que o 
prático a precisa máxima em que normalmente se afiança o melhor 
êxito das negociações; que é fazer-se o Ministro amável na Corte onde 
é Ministro. Por desatender esta advertência, outro Enviado nos nossos 
tempos experimentou não imagináveis desgostos, e excitou contingên-
cias de arriscada malignidade. Mas Diogo de Mendonça, prudente e 
habilíssimo, soube merecer e desfrutar muito séquito na Corte Católi-
ca. Nem para ser benquisto entre os melhores lhe serviu de obstáculo 
o ser Português. Favorece-nos muito aos Portugueses a Nobreza [14] 
Castelhana, porque muita parte da melhor descende de Portugal, e nós 
fazemos grande estimação de que descenda. A nobreza favorece-nos, 
porque não descende de lá, e também nós fazemos grande estimação de 
que não descenda.

Alguns destes últimos, por malquistar o Enviado (assim o protestou o 
mesmo no palácio, e em várias partes da Corte) publicaram em Madrid 
um pequeno livro, impresso sem nome de Autor, em que se propunha 
aos Espanhóis sumas utilidades, se chamassem para suceder na monar-
quia ao Rei de Portugal Dom Pedro, ou ao seu Primogénito. Dizia o 
livro, que deste modo se reunia Portugal a Castela com toda a preciosís-
sima amplitude de suas conquistas e descobrimentos. E que se assegura-
va para sempre serem os Espanhóis mandados só por Espanhóis, pois o 
Rei Dom Pedro, como parente de muitos Grandes de [15] Espanha, in-
troduziria a Dignidade de Príncipes do Sangue, e o reconhecimento da 
Consanguinidade Real para a Herança da Coroa. Outros não pequenos 
bens ponderava e prometia o pequeno livro. Eu vi-o, apesar de nunca 
poder saber quem havia sido o seu Autor. Os políticos mais perspicazes 
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 tiveram por fim dúvida que o foi Diogo de Mendonça; e que vendo-se 
desprestigiado procurou enervar as públicas más vontades queixando-se 
de seu próprio invento.

Lisonjeando-se entretanto as Nações com certa ideia da repartição 
da Monarquia de Espanha, atinado primor da Política de Luís Décimo 
Quarto, Rei de França. Rei verdadeiramente Grande; pois pareceu que 
a Fortuna ajustava os giros da sua roda pelo giro da Coroa de Luís, e que 
ainda as benignidades da sua Estrela eram subordinações, e não influxos. 
Teve aceitação sua proposta [16] em Riswich entre os Plenipotenciários 
dos domínios interessados nela. Mas prosseguindo suas ocultas linhas o 
Cristianíssimo, conseguiu que Carlos Segundo nomeasse Sucessor em 
todos seus Reinos o Sereníssimo Duque de Anjou. E que os Espanhóis 
(morto o rei) enviassem Embaixador Extraordinário a Paris a Dom José 
Fernández de Velasco, Contestável de Castela, pedindo ao Rei de França 
lhes concedesse seu Neto para Rei, e sua protecção para propugná-lo de 
tão vasta Monarquia.

Mostrou-se perplexo Luís Décimo Quarto. E mandou examinar em 
seu Conselho e em seu Parlamento si convinha conceder seu Neto a 
Espanha, que rendida lho solicitava? Gostosos os Franceses, e atentos à 
vontade e à glória do Rei Luís, votaram pela Coroação do Sereníssi-
mo Duque de Anjou. Escreveu Luís Décimo Quarto aos incluídos na 
primeira [17] confederação, procurando serenar seu ânimo com várias 
razões. E concluindo, que não foi praticável opor-se ao testamento de 
Carlos Segundo. Responderam-lhe com ambiguidade; premeditando 
logo cada um ou sua vingança, ou sua conveniência. Escreveu também 
ao Cardeal Arcebispo de Toledo, agradecendo-lhe quanto havia sido ob-
sequioso a França; e assegurando-lhe que o Rei Filipe se governaria 
sempre pelas direcções do Cardeal. Estava este unido com Dom Manuel 
Arias, Frade de São João, entre os Castelhanos Presidente do Conselho 
Supremo, e entre os Andaluzes Arcebispo de Sevilha. Todo o mando e 
Autoridade residia naquele partido. Quando chegou o Rei, determina-
ram que ao reconhece-lo fizessem os Grandes o juramento em mãos 
de Dom Manuel Arias. Disposição que feriu altamente os ânimos dos 
Magnates; a quem Dom Manuel era odioso. [18] Intentaram excluí-lo 
por não ser Grande. E o Almirante de Castela Dom Juan Tomás Enríquez 
de Cabrera advertiu-os que não dissessem tal, pois logo fariam a Dom 
Manuel Arias Grande de Espanha de primeira classe. Que o recusassem 
alegando ser Eclesiástico, e como tal impróprio para aquela função. Assim 
o excluíram; e se fez o juramento em mãos de um Magnate secular.
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Houve reforma de empregos. E o Almirante, havendo-se-lhe retira-
do o de Caballerizo Mayor43, beijou a mão ao Rei; dizendo o executava 
por o livrar Sua Majestade de andar entre bestas. Parecia falar das Cava-
lariças; e falava de algumas pessoas de curta capacidade introduzidas no 
Governo. Com as quais deixou de concorrer, abstendo-se desde então 
de frequentar o palácio. Até que o nomearam Embaixador a França, e 
ele passando a Portugal se declarou [19] abertamente desafeto a Castela.

A exaltação do Rei Filipe desgostou imensamente o Imperador da 
Alemanha, que apreendia como própria e devida à Cesária estirpe a 
herança de Carlos Segundo. E aspirando a cobrar-lha, fez partícipes da 
sua irritação aos Príncipes do Império, a Portugal, a Inglaterra, e a Ho-
landa. Obram as alianças nos Reinos o que outros rios em algum rio de 
mais nome, os quais lhe aumentam e fortificam, granjeando semblante 
de Mar às suas extensões, e pavoroso respeito ao insondável de seus 
caudais profundíssimos. Assim corroborada com as auxiliares Potências 
a representação do César, a emulação do seu Danúbio, se espraiava tem-
pestuosamente respeitável às oposições mais orgulhosas. Deu as insígnias 
e tratamento de Rei de Espanha ao Sereníssimo Arquiduque Carlos, 
seu Filho segundo; e desterrou de muitos Reinos [20] a quietude, e a 
moderação, reduzindo-os a dispêndios e furores. Difundiram-se pro-
fundamente os erários; e começou o Ouro a dar movimento ao ferro, 
contendendo ambos os metais pela ainda não decidida prerrogativa de 
qual seja mais perverso inimigo do Homem. Vagou a Fama, batendo asas 
ameaçadoras, que seriam esta vez as das Águias Imperiais, e acompanha-
da da ambição, da vingança, e do assombro, prevê com seus actuais voos 
dilatada expectação a suas loquacidades futuras.

Foi conduzido a Lisboa o Arquiduque (já Rei Carlos) por uma po-
derosíssima armada dos Aliados. Vi a sua entrada naquele porto, em dia 
sereno, e com vento tranquilo; embora o Sol e os Elementos, ou reve-
rentes ou admirados atendessem a espetáculo tão pomposo. Parecia que 
a Terra, em vingança do antigo Dilúvio, aspirava a submergir [21] os 
Mares em outra inundação de arvoredos. Nem o desmentia ao ver que 
como do dilúvio se refugiava na encumeada dos montes a antiga Linha-
gem Humana, também agora cobertas de inumerável gente que a tanta 
 

43  Caballerizo mayor del rey: Chefe do palácio que tinha a seu cargo as cavala-
riças do rei, do armamento e outras dependências (DRAE, en <http://dle.rae.
es/?id=6OF33GD>); o correspondente a “Coudel-Mor” em Portugal?
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 vista concorreu gostosa, se viam (ou não se viam) as superioridades do 
terreno, em que formosamente se desigualam aqueles distritos.

Desembarcou em Lisboa o rei Carlos no dia 9 de Março, do ano 
1704, festejado e aplaudido do nosso Rei Dom Pedro. A magnificência 
ou profusão da hospedagem, como entre pessoas Augustas se supõe, só 
poderia ser assunto de elogio em Liberalidades de inferior Hierarquia.

Depois do descanso e alívio da navegação, sobre o pressuposto de 
que os Castelhanos desejavam ao Rei Carlos, se consultou a paragem de 
maior aptidão para que [22] o admitissem; e se elegeu a raia de Ciudad 
Rodrigo. Em cuja fé, com exército congruente ao decoro e segurança 
da empresa, acompanhou o Rei Dom Pedro ao Rei Carlos. Houve na-
quele confim alguns encontros com os inimigos. E em todos meu Pri-
mo Leopoldo Henrique desempenhou com repetidas valorosas acções 
tudo o que se esperava do notório esplendor de sua família, e dele não 
ignorado ardimento da sua pessoa.

A um ilustre escritor moderno chegou a notícia desta marcha com 
alguns equívocos. Diz nos seus Comentários que depois que o Rei Fi-
lipe se restituiu a Madrid da invasão do Alentejo, saíram a campanha os 
dois Reis Dom Pedro de Portugal, e Carlos de Áustria.44 E que traziam 
um curto exército, não proporcional às suas pessoas. Que o Almirante 
de Castela levantou à sua custa um Regimento de Cavalaria, de estran-
geiros e de [23] alguns do país. Que bem via que pela pequenez do 
exército, nada podia fazer-se. Mas que dissimulava. Que sem progresso 
algum voltou o Rei Dom Pedro a Lisboa. Que enviando novas tropas 
a Rainha de Inglaterra, e com elas ao Religionário45 Francês Mylord 
Gallwoay46, voltou a campanha o Rei Dom Pedro por Almeida com um 
exército de quarente mil homens, a que se opôs o duque de Berwích47 
no rio Águeda.

Com alguns erros se escreveu esta relação; pois nem os Reis Dom 
Pedro e Carlos saíram duas vezes a campanha contra Castela, nem o Al-
mirante levantou o Regimento de Cavalos, nem o exército português 
era de quarenta mil homens.

44  “Asturia”, por erro tipográfico.
45  Pessoa que segue o protestantismo (DRAE, en <http://dle.rae.

es/?id=VqGwz99>).
46  O inglês general Gallowai, duque de Schomberg.
47  Comandante do exército franco-espanhol general Berwich.



FRANCISCO BOTELHO DE MORAIS E VASCONCELOS 159

Uma só vez saíram à campanha o Rei Dom Pedro e seu Augusto 
Hóspede; com um exército de vinte e seis mil homens. De alguns de-
sertores Espanhóis formou o Almirante um curto Regimento de [24] 
Infantaria, que quase todo desertou logo. Formou também uma Com-
panhia de Miquelétes48, a alguns dos quais enforcaram os camponeses 
em Castela. Eu vinha naquele exército, sem praça, porque nunca foi 
soldado; mas com bastante introdução em ambas Cortes, Portuguesa, e 
Austríaca. E delas, e de todos os particulares de aquela campanha, po-
deria dizer não pouco, se fossem suas notícias da precisa obrigação de 
meu assunto.

Não acharam os Reis a comarca do rio Águeda favorável ao Rei 
Carlos. E se restituíram a Lisboa; tomando sobre novos fundamentos 
novas medidas. Assim costumam os Arquitectos idear a planta de suas es-
truturas; e encontrando ao executá-la algum inconveniente, alteram-na, 
corrigem-na, e em parte a destroem, com tão estranha novidade como 
arruinar o edifício antes de o edificar.

Enquanto os Reis consultavam na [25] Corte, não estiveram ociosas 
as tropas; nem em elas adormecidas a belicosa actividade de Leopoldo 
Henrique. Achou-se na campanha da Beira do ano 1704, e em todas as 
acções dela. Também se achou no choque da Zibrèra49, em que se tirou 
um grande comboio aos inimigos; e sucessivamente em várias entradas 
que se fizeram no reino da Galiza. E sendo Alferes de Cavalaria, no ano 
de 1705, assistiu à expugnação da Praça de Valencia de Alcántara, ganha 
por assalto; e no Sítio e rendição de Albuquerque; e quando foi forçado 
o inimigo a retirar-se, estando acampado cerca de Badajoz. E feito no 
mesmo ano Tenente de cavalos, assistiu em toda a campanha do Outono, 
e no Sítio da Praça de Badajoz, servindo incessantemente em todas as 
fadigas que pertencem à Cavalaria nos assédios.

Tinha chegado a Lisboa, com mais de [26] cento e trinta velas, o In-
glês Almirante Skiovel, conduzindo doze mil homens de desembarque, 
de quem era General Mylord Peterborodow. Consultou-se em pleno 

48  Do dim. Miquelot de Prats, ou de Prades, bandido e guerrilheiro catalão, com-
panheiro do duque de Valentinois e antigo chefe desta tropa (DRAE, en <http://dle.
rae.es/?id=PLmFMP2>).

49  Provavelmente refere-se à povoação portuguesa de Zebreira (Idanha-a-Nova), 
uma das várias localidades naquela região da Raia de que o exército de Filipe V se 
apoderou em 1704, mas pouco depois recuperadas pelo marquês de Minas, situação 
que permitiu a invasão do território espanhol por este militar, que veio a tomar Madrid 
(Torres, 1992, p. 94).
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 Conselho, como se empregaria aquele esforço em benefício da empresa 
principal. Deliberação em que discordaram os votos. Queria Maylord 
Gallwoay, que para impossibilitar os socorros de Espanha, se turbasse50 
a França, atacando a Languedoc, província em que os Calvinistas ocul-
tos aguardavam com desvelado orgulho estes apoios prometidos pela 
Rainha de Inglaterra. Que estavam concordantes, Nimes, Momplíer, e 
muitos outros povos cujos partidos eram governados por Catinacio, e 
Ravanél, iguais à maior arduidade, pelo seu valor, talentos, e respeito, por 
constantíssimos Religionários. Que o estímulo da região é o que mais 
excita os ânimos, produzindo aquela união actuosa que sozinha é ori-
gem das [27] resoluções e acontecimentos admiráveis. Que estava pac-
tuado assolar toda a Languedoc, o Bearnès, e outros dilatados territórios 
até Aquitânia. Que esta conjuração se correspondia com outra abaixo 
de La Rochelle e Normandia. Que os Judeus da Holanda se haviam 
obrigado de ordem da República a dar todo o seu dinheiro necessário. 
Que naquela parte da França que olha o Mediterrâneo havia poucas 
Praças, e que as tropas e maior esforço dos franceses estavam ocupados 
em Itália, Alemanha, e Flandres. Que o Duque de Saboia não malograria 
uma tão boa conjuntura de acometer o Delfinado. E que Espanha, não 
podendo socorre-la o Rei Cristianíssimo, e não podendo substituir por 
si só, cairia consternada a todo o Arbítrio dos Aliados.

Nesta substância se explicou Mylord Gallwoay. Opôs-se o Almirante 
de Castela, querendo que pois não se havia [28] conseguido progres-
so favorável nos confins Castelhanos, se intentasse pela Andaluzia. Que 
dono de Cádiz o Rei Carlos, e posta sua corte em Sevilha, lhe obedece-
ria a América, sujeita sempre às direcções e comércio de Sevilla e Cádiz. 
Que se utilizariam os Ingleses e Holandeses, e seriam compensados com 
a participação dos importantíssimos caudais com que o Novo Mundo 
inunda em prata e ouro a Europa. E que destituído o Rei Filipe das 
abundâncias e cavalos da Andaluzia, ficava precisado a deixar Espanha. 
Que a expedição de França era uma guerra dilatada, de mil contingên-
cias falíveis em que inutilmente se consumiria tempo e as tropas.

Foram recusados ambos votos. E se voltaram os olhos e as esperanças 
a Catalunha. Exageravam-se as promessas de alguns poderosos de aquele 
Principado, que ofereciam resignar em poder do Rei [29] Carlos o Reino 
de Aragão e o de Valência, se os assistissem com proporcionado exército.

50  Que se perturbasse, agitasse (Priberam, en <https://www.priberam.pt/dlpo/
turbado>).
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Aprovada esta resolução, saiu do porto de Lisboa a grande Armada 
dos Aliados com o Rei Carlos em 28 de Julho do ano 1705. E a 22 
de Agosto, do mesmo ano, chegou a Barcelona. Assistiria Vice-rei em 
aquela Capital, por o Rei Filipe, Dom Francisco de Velasco, filho não 
legítimo do Condestável de Castela, se olharmos à Natureza; mas se 
atendermos ao Valor, e à Honra, e Entendimento, legitimo Herdeiro dos 
Predecessores de seu grande Pai. Outra vez tinha sido Vice-rei de Cata-
lunha, quando no reinado de Carlos Segundo com sangrenta e diuturna 
opugnação sitiaram os franceses a Barcelona. Por mistérios do Gabinete 
mandou Carlos Segundo a Velasco que capitulasse com os Franceses 
e rendesse a Praça. Ordem a que o Vice-rei se [30] opôs, dizendo que 
quem a Sua Majestade aconselhava aquela resolução, o aconselhava si-
nistramente, pois era contra a reputação de suas armas, e contra a uti-
lidade dos seus Reinos; que a Praça podia defender-se, e se defenderia. 
Voltou a decretar Carlos Segundo, que sem réplica fizesse o que lhe 
ordenava. À vista desta última determinação pediu Velasco lhe envias-
sem Sucessor, para aquele efeito, não lhe bastando o ânimo a fazer uma 
acção que advertia ser contra o serviço do Rei, contra os interesses da 
Monarquia, e contra a honra do mesmo Velasco. Enviaram-lhe Sucessor; 
que foi (por voto do Almirante de Castela) o Conde da Corzana, o qual 
rendeu Barcelona aos Franceses, e foi depois Camarada do Almirante, 
quando ambos passaram a Portugal.

Este mesmo Dom Francisco de Velasco se achava em Barcelona Vi-
ce-rei de [31] Catalunha quando em 22 de Agosto do ano 1705 chegou 
a Barcelona a grande armada dos Ingleses com o Rei Carlos. Começa-
ram os aliados a combater a Cidade, e Dom Francisco de Velasco a de-
fendê-la, se bem que os meios eram pouquíssimos. Até que se resolveu 
a capitular, e rendê-la. Participou os Capítulos aos Catalães do Governo; 
que os desaprovaram, dizendo queria a cidade entregar-se ao Rei Car-
los sem condição alguma. E ainda foi maior dano convocar a Barcelona 
mais de dez mil Miqueletes, auxiliares da premeditada novidade.

Eram os Miqueletes uns Comuneros silvestres, mais prontos a não 
obedecer, que a eleger a quem deviam sujeitar-se. Vagueavam a modo 
de feras pelas montanhas, exercitando-se em mortes e roubos. E estava 
neles tão desfigurada a Racionalidade, que mais parecia nenhuma, que 
desfigurada. Pelejavam sem disciplina [32] derramados pelo país inimigo. 
E de algum cume registava suas operações o Capitão, e o que chamavam 
Cornaire, que com sua buzina os encaminhava e reduzia à defensável 
aspereza, quando sobrevinha oposição desigual. Nunca eram prisionei-
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 ros de guerra, senão de Justiça; e o que caía em poder dos inimigos era 
logo enforcado. Pena que não os intimidava, pois como desesperados 
eram depreciadores das vidas ainda na paz, desestimando-as em si, e nos 
outros e dispostos, e dispostos igualmente a sofrer que a executar o ho-
micídio. Amavam em qualquer insulto as circunstâncias que o fizessem 
mais atroz e execrável. E em cada delito empregavam ou amontoavam 
tantos delitos, como se a só aquela maldade fiasse o Inferno constituí-los 
meio Demónios.

Quiseram estes, em furioso motim, dar morte ao Vice-rei; o qual, 
no fim [de] grande [33] perigo, pude chegar à presença de Mylord Pe-
terborovv que se antecipou a defendê-lo. Disse-lhe Velasco: Julguei que 
V. Excelência era General de tropas disciplinadas e não de salteadores 
e foragidos. Satisfê-lo Mylord, afirmando não haver tido notícia da in-
trodução dos Miqueletes. O Vice-rei, e alguns Cavaleiros que com ele 
estavam, se assegurou livre o passo para a gentes do Rei Filipe. E depois 
Velasco, capitulando-lhe seus émulos morreu retirado em Andaluzia.

Livre Barcelona do Domínio a que tinha ódio, abriu as portas e se 
entregou ao Rei Carlos, em 9 de Outubro do mesmo ano 1705. Dali se 
difundiu a inquietude, e se declarou o afecto em todo o Principado de 
Catalunha, e nos reinos de Valencia, e Aragão. Olhavam como a tutelar 
ampliador de suas especialidades ao Soberano da Áustria. E por esse 
motivo o amavam; ou, o que é mais certo, amavam [34] nele quanta 
ideal Machina erigiam as esperanças às apreensões.

Tudo se condecorava com aparatosa sustentação; e esmerando-se os 
Catalães em obséquios, se exauriam em donativos, como se em cada 
acção coroassem e aclamassem de novo o elegido Monarca. Mas logo se 
transformou em desvelo seu regozijo.

Sitiaram por terra a Barcelona, em 14 de Março, do ano 1706, o Rei 
Filipe e o Marechal de Tessé; e por mar, a 3 de Abril, o Conde de Toló-
sacon a Armada de França.

Dos quatro limites que se consideram na nossa Espanhola Penín-
sula, se dilata o Meridional desde o Promontório Sacro ou Cabo de 
São Vicente, até ao Promontório Aphrodísio, de onde a Catalunha é 
confinante da Gália, que chamaram Braccára os Antigos. Entre as mui-
tas Cidades de Espanha que de [35] ali olham não sem admiração à 
África, é Barcelona memorável não poucos séculos há, ainda mais que 
por sua grandeza e muralhas, pelos raros sucessos que estranhamente a 
hão distinguido. Quando furibundo o Mar corre de Levante, abriga no 
seu porto um molhe que se introduz bastantemente pelas ondas, em 
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cuja extremidade está a lanterna do farol do porto. Às tormentas que 
proveem do Ocaso, se opõe também, ainda que menos extenso, o que 
na Antiguidade se chamava monte de Júpiter, corrompido agora em 
Montjuic, superior à Cidade, e oportunamente fortificado. Ao Mar, se 
tempestuoso corre de Meio-dia, não há defesa; e perigam e soçobram as 
embarcações no Porto. Com vãs etimologias fazem alguns a Barcelona 
a fundação a Hércules Egípcio, e outros de Hércules Grego. Mas o que 
se proporciona mais ao discurso é que a haja [36] fundado ou ampliado 
o Cartaginês Amílcar Barcino51, Pai de Aníbal, e que de seu Cognome 
formasse o apelido a sua cidade. Na origem da Monarquia de Espanha, 
a elegeu para Corte sua Ataulfo, Rei primeiro (desestimo a mal fundada 
opinião que chama Rei primeiro a Eurico, negando a Monarquia a 
antiguidade de seis Monarcas) e a elegeram os Hados para sepultura do 
mesmo Ataulfo. Conjurando-se suas gentes contra ele, instigadas de Si-
gerico, aspirante à Coroa. E quando Ataulfo estava olhando seus cavalos, 
o feriu (grande ludíbrio da Majestade) um Anão bufão, chamado Ber-
nulfo. Concorrendo logo Sigerico, e os demais Conjurados, acabaram 
de matar ao Rei, sendo a Coroa prémio de Sigerico por haver pressio-
nado a ignominiosa façanha de um bufão. Assim joga com as maiores 
Grandezas a Fortuna, sendo altar seu os Humanos [37] sucessos, e sendo 
véu de seu Númen as obscuridades; pois ou a registamos na caliginosa 
crença dos Antigos, ou a definamos a luz mais pura, sempre viremos a 
parar em uma despótica Soberania de motivos ignorados; ocultando-se 
igualmente ao nosso discurso já de seus agrados, já de suas iras.

A Barcelona, memorável por estas e outras antecedências, se acre-
ditou que o Destino havia assinalado para tribunal donde se decidisse 
o grande pleito da moderna Monarquia Espanhola; e que a este fim 
havia juntado naquela paragem os Augustos Litigantes, Carlos, e Filipe. 
E foram tais de ambas partes as operações daquele Sítio, que todas as 
luzes pareciam conducentes e proporcionadas às especialidades de tanta 
decisão. Mas necessitando já a Cidade de socorro, e havendo ganhado os 
Sitiadores o Castelo de [38] Montjuic, em 25 de Abril, caíram-se de âni-
mo inteiramente os Sitiados, reduzidos à mais angustiosa desesperação.

Quem poderá igualar dignamente com expressões a oposta postu-
ra de ambos os partidos? Via por instantes o Rei Filipe assegurada no 
maior complemento não só sua dominação, senão também a Heróica 

51  Talvez por esta razão, os catalães designem hoje, genericamente, o seu mais fa-
moso clube de futebol (Fútbol Club Barcelona) por “Barça”, quasi como um gentilício.
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 celsitude de sua glória Militar. E via com o castigo de Barcelona con-
fundidos e aterrados seus incidentes, e assegurados todos seus interesses 
com a prisão de seu Cesário Competidor. Estes desenhos da esperança, 
iluminados a festivos esplendores, eram no reverso melancólicas e in-
toleráveis perspetivas ao partido e consideração do Rei Carlos. Olhava 
desvanecidas as largas animosidades de seus desígnios, escarmentados 
fatalmente seus Partidários, e feito testemunha, e ainda conservo52, o 
próprio da escravidão e estrago dos que se perderam por o seguir. Cau-
sava-lhe [39] outro mais trágico horror que a morte ver escarnecido 
irremediavelmente seu Régio Carácter, e anoitecida a indecorosas te-
nebrosidades sua fama, com a baixeza de que prófugo de Alemanha, e 
peregrino de Europa, se apressou a ser unicamente desairado prisioneiro 
de seu inimigo. Estes opostos discursos com a tristeza em Carlos, e o 
festivo alvoroço em Filipe, não deixavam repousar a algum dos dois; 
produzindo-se nas inquietudes de ambos um efeito muito semelhante 
de causas sumamente discordes.

Oprimido o magnânimo coração do Rei Carlos o ponderoso espan-
to das infortunadas urgências, prorrompeu em um desfecho arrebatado, 
ao modo com que a exalação oprimida nos fenos dos montes acha ou 
fabrica efúgio por donde aos livres espaços do Ar a conduza o ímpeto da 
sua ardente Natureza. Resolveu Carlos sair da Cidade e [40] seu porto 
no silêncio noturno, por um cordão de barcos que todas as noites se 
punham diante de Barcelona, e preferir o risco da sua vida à perda da li-
berdade. Esta determinação, conferida só com os Personagens que haviam 
de o acompanhar na vida em ela, estava resolvida para a noite imediata.

Mas o despótico influxo que tem a seu cargo alternar as transmu-
tações ou catástrofes da guerra, mudou todo em um instante. Chegou 
notícia ao Conde de Tolosa, e logo ao Rei Filipe, e ao Marechal de 
Tessé, por um navio de aviso, que já a Armada Inglesa havia passado o 
golfo de Valencia, e chegaria brevemente ao mar de Barcelona. Com esta 
certeza o Conde de Tolosa partiu naquela mesma noite (que foi a do dia 
6 de Maio) encaminhando-se com sua Armada a Tolón. E vendo o Rei 
Filipe socorrida a Praça, e por outros acidentes impossibilitada a [41] 
prossecução do assédio, desistiu dele; e marchando na noite do dia onze 
de Mayo, se retirou a França. Ia o Cavaleiro de Asfélt na Vanguarda, na 
Retaguarda o Marechal de Tessé, e ao centro o Rei Filipe. Assim chegou 
à Perpignan, em 22 de Maio.

52  Escravo em relação a outros de igual condição que servem o mesmo senhor.
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Ficaram os Franceses no seu país, e do restante do exército haviam 
desertado inumeráveis soldados. Por esta causa com pouco séquito (pas-
sando Languedoc, Bearne, e Navarra) entrou o Rei em Madrid, que 
festiva e obsequiosamente o recebeu. É dito do infortúnio ser pedra de 
toque donde se manifestam os quilates e realidade das inclinações. Co-
nhecemos no adverso os verdadeiros amigos, quando equivocado com 
sua prosperidade nunca sabe o aventuroso se é amado. Com o plausível 
rendimento e alegria de Madrid (sem o fidelíssimo e dificultasíssimo 
tesão com que o mantiveram) se evidencia que [42] sempre os Reinos 
da Coroa de Castela foram parciais e amantes do Rei que juraram.

Solicitava ao mesmo tempo no confim de Portugal tirar os estorvos 
o exército de aquele reino, para com marcha adiantada aspirar a unir-se 
com o da Catalunha. No ano 1706 chegou a Cória, e Placência; facções 
em que meu primo Leopoldo Henrique obrou como excelente solda-
do. Os mesmos créditos adquiriu no choque de Brózas, no Sítio e rendi-
ção de Ciudad Rodrigo, e na marcha do mesmo exército a Salamanca, e 
Madrid, de onde por falta de tropas se retirou o Rei. Sobressaiu também 
o esforço de Leopoldo no choque de Alcalá e em vários encontros com 
os inimigos que foram concorrendo no transcurso daquela campanha.

Enviando-se a Alcalá de Henares um destacamento comandado pelo 
Conde de [43] Tarouca (de onde ia meu Primo, tenente de Couraças) 
lhe ordenou o Conde, que fosse a trazer língua das tropas do Duque de 
Berwích que se achava de ali duas léguas. Partiu Leopoldo. E encontran-
do-se com outra parte de vinte cavalos inimigos, à vista das gentes de 
Berwích, a derrotou, e afugentando-a trouxe dela prisioneiro um soldado, 
e com ele um camponês, de quem o Conde soube avisos importantes, e 
deu por eles públicos elogios e agradecimentos a Leopoldo Henrique.

Poucos dias depois, estando o mesmo de guarda do campo, intenta-
ram os inimigos tirar grande quantidade de bois, que serviam de car-
ruagem ao exército Português. Vieram a este efeito dois esquadrões, dei-
xando dezasseis de escolta. Opôs-se Leopoldo Henrique, se bem com 
muito inferior número. Mas deteve os assaltantes pelejando, até que 
o socorreram os [44] piquetes que estavam em Alcalá. Com os quais 
unido prosseguiu a acção; e escarmentando aos contrários se distinguiu 
de tal sorte, que repetidas vezes em público teve universal aplauso dos 
militares, e contínuos elogios do Conde de Tarouca. Não passava então 
a idade de meu Primo de 18 anos.

Com a proximidade de nossas armas se alentava mais o partido do 
Rei Carlos. Depois do Sítio de Barcelona, passou a Aragão; em cuja 
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 Corte (precedendo o juramento a indemnidade de seus privilégios) foi 
aclamado e reconhecido Rei. O mesmo sucedeu em Valencia. E se pra-
ticaram ambos formalidades com todas as honoríficas delicadezas que 
discorreu a estudiosa altivez do Cerimonial mais escrupuloso. Circuns-
pecções que sendo acidentes da Vaidade, não deixam de ser substância 
no débil da Humana Grandeza. Ainda teve ali magnifica ostentação [45] 
o funesto, celebrando o Rei Carlos as exéquias do Rei de Portugal 
Dom Pedro II; cuja morte sucedeu em 9 de Dezembro, do ano 1706.

Celebrando os ritos funerários na Igreja Catedral de Valencia; don-
de a Noite (que fugitiva se esconde do Sol detrás do Mundo) parecia 
haver-se reconciliado com a Luz; pois sendo todo o edifício mansão 
do Horror com as neblinas do luto que o obscurecia, pôde crer-se ao 
mesmo tempo a Casa do Sol com as brilhantes inumeráveis tochas que 
o iluminavam. Erigiu-se no meio do Templo um sumptuoso Mausoléu, 
em que também era outra maridagem de fulgor e obscuridade o bron-
zeado da felpa, e a profusa guarnição dos galões e franjas de ouro; entre 
os quais resplandeciam de outro modo muitas inscrições, emblemas, e 
hieróglifos, para que entre tantas materiais luzes não faltassem os [46] 
geniais reflexos de adornos e esplendores intelectuais. No alto túmulo 
jaziam cadáveres a Coroa e Ceptro, servindo à celebridade lutuosa, mais 
como desengano dos Reis, que como insígnias da Majestade.

Com o aviso da morte do Rei Dom Pedro, participada ao Conde 
de Assumar, Embaixador Português, em 6 de Janeiro do ano 1707, che-
gou também carta, escrita toda da mão de nosso novo Rei Dom João 
Quinto ao Rei Carlos, em que se assegurava que havia de prosseguir em 
defender e fomentar os troféus Austríacos com o mesmo empenhado 
afeto com que o havia cumprido o Rei seu Pai.

Nesta confiança partiu de Valencia Carlos para juntar-se em Guada-
lajara com o exército Português (em que militava Leopoldo Henrique) 
mandado pelo Marquês das Minas Dom António Luís de Sousa [47], a 
quem um eloquente escritor de Portugal não duvidou chamar o primeiro 
Herói do seu século. Eu não me atrevo a tanto, recordando-me de que o 
grande Eugénio de Saboia e outros famosos Generais de França e Alema-
nha foram contemporâneos do Marquês. O mínimo arrojamento da plu-
ma, prejudica muito a quem escreve, e a aquele de quem se escreve. A este, 
porque se nos desfiguram e desaparecem suas boas qualidades nas remotas 
exorbitâncias da hipérbole: e ao Escritor, porque se logo nos refere alguma 
verdade em termos justos, não a acreditamos; julgando que no dolente 
frenético, ainda se obstina tenaz, ou se reproduz mal curado o delírio.
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Era o Marquês das Minas um Magnate valoroso, em cujo ânimo a 
valentia ocupava o primeiro lugar. Mas não carecendo de outras Virtu-
des do supremo emprego, era pronto, e exacto na [48] disciplina militar. 
Não tinha Letras; mas gostava de Homens Sábios e discretos; e demons-
trava-o com um apreço justo. Era liberal, afável, e lúcido; e nunca difícil 
em admitir e ouvir a todo o género de pessoas; antes benigno ainda com 
as mais humildes. O fundo das suas operações foi sempre uma indiscri-
tível hidropisia de aplausos. Mais lhe agradava o bronze de seus Clarins 
pelo ruidoso, que pelo consistente; e despreciaria os instrumentos de seu 
exército, se não visse neles trompas de sua fama. Desejava e merecia os 
aumentos de sua casa; mas em todas as suas fadigas se recordava menos 
de sua fortuna, que de sua glória.

Mal entrou em Madrid avisou logo a Corte de Portugal, sendo seu 
filho o mensageiro. E pretendeu que o fizessem Duque. Dignidade que 
não conseguiu, se bem que obteve muitas demonstrações de agrado do 
nosso Rei. Normalmente os Monarcas [49] Portugueses são comedidos 
em conceder as distinções de primeira Magnitude; logrando em escas-
seá-las, que os maiores méritos se tenham por prémio transcendente. 
São as honras umas minas que o Rei cria; mas minas misteriosas, que se 
fazem fecundas pelo estéril, e que quanto mais produzem menos valem.

Do Conde de Atalaia (que era General das nossa Cavalaria) pode 
dizer-se o mesmo que do Marquês; valente e lúcido; só com a diferença 
de ter mais tintura de erudição. De um e outro era estimado meu Primo 
Leopoldo, vendo-lhe meditar e conseguir uma confiante reiteração de 
façanhas gloriosas, e concorrer com mais gosto aos mais formidáveis pe-
rigos. Transportado de suas ardentes máximas a imitação das actividades 
do Fogo, achava e apetecia o alívio na agitação.

Mas de Guadalajara se retirou nosso exército de Valencia, muito pre-
judicado [50] e falto de tudo, por haver-se bloqueado os inimigos. Em 
cuja aflição resplandeceu a Prudência e solicitude do Embaixador Por-
tuguês, Dom João de Almeida, Conde de Assumar, pois em Valencia 
achou sobre seu crédito vinte mil dobrões, e ainda assim logrou que 
Mylord Peterborovovv que passava a Génova lhe remetesse de aquela 
Cidade à de Valencia mais de outros vinte mil dobrões em letras. Pro-
videncia que nosso Rei mandou agradecer ao Conde, por carta do Se-
cretário de Estado, de 20 de Dezembro, do ano 1706, agradecendo-lhe 
o zelo e constância com que se empregava no Real serviço, e cuidava 
da honra da Nação Portuguesa. Em elogio da eloquência de Hércules 
fingiram as fábulas que arrebatava atrás de si os povos, presos pelos ouvi-
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 dos com correntes de ouro, que saíam da boca do mesmo Hércules; mas 
com mais apreciável e poderoso magnetismo a [51] eloquência do Con-
de de Assumar levou atrás de si não só os Povos, senão também o ouro.

Este Sábio Ministro, criado entre as armas, e na experiência das 
maiores importâncias da Monarquia Portuguesa, foi agora a alma e tu-
telar Inteligência do Partido do Rei Carlos. No Palácio era seu íntimo 
Conselheiro, na Campanha seu valoroso Soldado, e universalmente seu 
tudo em quaisquer ocorrências. Nem a ambição, nem o vanglorioso ru-
mor ou aura popular deram impulso às infatigáveis aplicações do Con-
de. Tudo era unicamente da verdadeira glória, desejando o acerto pelo 
mesmo acerto, e seguindo e praticando as Virtudes pelas Virtudes míni-
mas. Era eloquente, e muito erudito com todo o género de literatura; 
sem a altivez que infunde a Ciência, e valoroso, sem o desagrado que 
costuma causar a Valentia. Insinuava-se e se [52] introduzia nos ânimos 
com tão decente e eficaz atrativo, que para o respeito lhe sobravam 
seu nascimento, e sua Dignidade. Ajudaram muito à brilhantez de seu 
esplendor as façanhas de seu Filho Primogénito o Conde de Assumar 
Dom Pedro, Herdeiro como dos Estados e Honras, também dos talentos 
e Virtudes do Pai.

Acompanhado de ambos, queria o rei Carlos sair de Valencia, no ano 
1707, para a campanha que havia de fazer-se pela parte de Aragão. Mas 
foi interrompido seu intento pelo fracasso de Almansa, donde os Aliados 
foram inteiramente vencidos. Fazendo estimação digna daquela Vitó-
ria, mandou o Rei Filipe (com pomposa inscrição) erigir uma grande 
coluna no lugar da batalha. Sólido hieroglífico do constante valor de 
suas tropas, e das inumeráveis permanências da sua Augusta Soberania. 
Achou-se [53] em esta horrenda batalha meu Primo Leopoldo. E foi sua 
tropa na fuga do exército a última que deixou o campo; qualificando as 
inflexibilidades do valor com as lentidões da retirada. Sucedeu aquele 
nosso infortúnio em 25 de abril, do ano 1707.

Em outra ocasião junto ao rio Cínca, deixou Leopoldo o campo 
com mais feliz desfecho. Andavam os inimigos elegendo postos para 
formar o Sítio de Lérida. E estando Leopoldo de guarda com menos de 
sessenta cavalos, acometeram-no seiscentos cavalos inimigos. Abrigavam 
Leopoldo de um lado o rio, e do outro uma pequena montanha; ficando 
no meio bastante planura. Formou seus poucos soldados a seis por fren-
te. E quando os contrários se acercavam, deram os seis da primeira fila 
a sua carga, e pelos lados se retiraram a formar-se na retaguarda. Deram 
logo sua carga os segundos seis, e do mesmo [54] modo se retiraram e 
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passaram a ser últimos. Assim as demais filas. De sorte que Leopoldo 
dando, e sofrendo cargas, e sem voltar as costas, foi abandonando o ter-
reno, até pôr-se debaixo do canhão de um forte dos Aliados, que com 
o disparo de artilharia deteve e afugentou aos seiscentos adversários. 
Deste modo Leopoldo Henrique ainda cedendo a campanha parecia e 
merecia ser  Vencedor.

Mas ao que invicto era um dos mais nobres Campeões, venceu o 
mais nobre dos afectos, pois entre as armas, e além nos distritos do ódio 
soube ir a dominá-lo o amor. Era aplaudida entre as mais Formosas e 
Virtuosas Damas de Barcelona, Dona Teresa Molíns, filha de um Ouvi-
dor daquela Real Chancelaria, e de sua Mulher, Senhora principalíssima 
da Cidade. Não podia decidir-se se Dona Teresa era mais admirável 
pelas belíssimas Virtudes de seu ânimo congruentes a sua [55] beleza, ou 
pelas perfeições de sua formusura congruentes ao seu ânimo. Podería-
mos dizer que em seu espírito pareciam visíveis as influências da Divin-
dade, e que em seu rosto era visível o seu espírito. Quem na distância 
havia ouvido ainda com judiciosa ponderação seus méritos, achava ao 
tratá-la e vê-la muito mais que o que havia ouvido, admirando-se em 
Dona Teresa a rara especialidade de que a presença fizesse mais velha à 
Fama. Sendo nesta Senhora grande a Nobreza, e grandes as perfeições 
e as Virtudes, só eram curta coisa os anos. Viola e se enamorou dela 
Leopoldo Henrique. Mas ainda que fora de si pela violência do Amor, 
foi sua loucura com tão pura decência, que pôde a Razão ter inveja do 
Delírio. Pareceu-lhe (justamente) que não podia dar à sua Casa Senhora 
mais digna, nem origem de mais esplendor à sua Descendência.

Costuma ser sinal das Formosuras a [56] má eleição. E não poucas 
vezes entre os Amantes vemos desapreciado ao que devia preferir-se. Qui-
çá porque o Império da Beleza, como absoluto, declina em Tirânico; ou 
porque participando da livre Soberba companheira das Perfeições, ainda é 
altivo o Favor, e entende que se abateria se fugisse ao merecimento.

Não ouve este erro em Dona Teresa; pois entre muitos Cavalheiros, 
pretendentes da sua mão, só foram admitidas as venerações de Leopoldo. 
E ainda que por algumas circunstâncias tardou em pedi-la a seus Pais, já 
entre os dois eram sagrados vínculos o decoro do galanteio. Por merecer 
com mais façanhas a Dona Teresa, entrava meu Primo mais intrépido 
nos combates; ou não advertindo que arriscava ao estrago da imagem da 
Dama que tinha no peito, ou crendo que como Leopoldo ainda deviam 
adorá-la os perigos. Quando em alguma expedição se [57] afligia ausen-
te, e lento o Sonho o advertia, se lhe representava a presença de Dona 



CARLOS D’ABREU170

 Teresa. Mas despertando, voltava a morte da ausência a fazer que sua 
vida fosse quase morte. Deste modo, dormindo, vivia do que sonhava; e 
ao despertar, apenas sonhava que vivia. Ultimamente aplaudidas com a 
assistência dos generais, e de outros nobilíssimos concursos, se efetuaram 
as suspiradas bodas.

Em Julho do ano seguinte, a instância do Marechal Guido Baldo, 
Conde de Starembérg, que já mandava o exército dos Aliados em Ca-
talunha, se preveniram no país as melhores disposições para a Guerra. 
E se viu logo festiva Barcelona pelo desposório do Rei Carlos com a 
Sereníssima Princesa Isabel Cristina de Wolfembútel. Era celebrada pela 
sua formusura em toda a Europa. E para passar a seu ânimo a beldade 
de seu [58] rosto, abjurou a Seita Protestante em mãos do Arcebispo de 
Magúncia. Fizeram-se as cerimónias nupciais em Jesíng (que dista de 
Viena uma légua) em 13 de abril do ano 1708. E no mesmo dia partiu 
a Princesa para Itália; e fez-se sua entrada pública em Barcelona em 8 de 
Agosto, do mesmo ano.

Como a guerra dava assuntos ao valor de meu Primo (já Capitão de 
Cavalos) deram também motivo a seu luzimento os regozijos públicos. 
Nas festas que se fizeram em Barcelona ao Augusto Matrimónio, nin-
guém luziu mais que Leopoldo Henrique. Foram as galas tão repetidas 
como as repetidas funções em que haviam de estrear-se. Não se viam as 
telas com os bordados e galões de prata e ouro, que mais que as guar-
neciam, as inundavam. Pareciam as tremulantes plumas formosíssima 
chama das brilhantes áscuas das joias.

[59] No ano 1709 foi o Rei Carlos à cidade de Vique e se deteve 
alguns dias nela. Cidade antiquíssima, chamada em seu princípio Ausa, 
por tê-la fundado Auson. Ampliaram-na os antigos Romanos, e lhe de-
ram o nome de Vicus aquarios, que significa bairro de águas, aludindo às 
muitas de seu território. De Vicus se fez a corruptela em Vique. Aplaudi-
ram excessivos a Nobreza e Povo da Cidade ao Austríaco Dono. Foram 
contínuos e luzidos os Saraus, repetiram-se as corridas de touros, os arti-
fícios de fogo, e quanta festiva demonstração pôde ocorrer às insaciáveis 
solicitudes do regozijo. Também os Parentes que o Sogro de Leopoldo 
tinha em Vique, lhe pediram dispusesse com seus Militares algum festejo. 
Estavam de quartel na comarca três Regimentos de Cavalaria Portu-
guesa; o de Castro, o de Azevedo, e o de Sotomayor. Neste último era 
Capitão [60] meu Primo Leopoldo; e ele, e o Coronel A[n]dré de Aze-
vedo eram os dois mais antigos Homens de cavalo que havia nas tropas. 
Por este requisito foram Guias nos vários jogos, e escaramuças, que por 
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direção de Leopoldo se executaram. Uma se fez de noite, iluminando à 
praça os Cidadãos, com tanto refulgente desperdício ou ardente dilúvio 
de lanternas, que mesmo se amanhecesse, pode presumir-se não haveria 
novidade o Sol. Mas foram luzimento mais plausível que as luzes, os 
ricos adornos dos Cavaleiros, dos custosos e vistosas librés de suas co-
mitivas, e os cambiantes, e recamos lustrosos, dos brilhantes paramentos 
de seus cavalos.

Benquisto Leopoldo Henrique por lúcido, valoroso, e atento, em to-
das partes era admitido e desejado. Queixava-se em uma ocasião o Ge-
neral Starembérg de que desertavam muitos Soldados; e [61] achando-se 
presente meu Primo, lhe disse: Temos o consolo de que não desertam 
os Portugueses; e de que os desertores já vão castigados, pois perdem a 
grande honra de servir debaixo do bastão de V. Excelência. Olhou Sta-
rembérg risonho aos circunstantes, e lhes disse: Este Capitão, não só é 
valoroso Soldado mas também Cortesão discreto.

Obrou Leopoldo como sempre na Campanha do ano 1710. Estan-
do em Balaguer o exército, se soube que os inimigos lhe quitavam um 
comboio, precisíssimo então para a subsistência das tropas. Enviou Sta-
rembérg ao Conde do Assumar Dom Pedro com mil Cavalos a castigar 
e despojar os usurpadores. Neste destacamento ia Leopoldo Henrique 
mandando um Esquadrão. Já cerca do exército contrário encontraram 
aos agressores, e os derrotaram, e lhes quitaram a presa; com tal bizarria, 
que Starembérg por muito [62] tempo foi público Panegirista daquela 
acção. E o nosso Rei, noticioso dela, fez ao Conde do Assumar por um 
decreto Sargento-Mor de Batalha, em 18 de dezembro do mesmo ano. 
Confessaram os Militares haver sido Leopoldo com seu valor e façanhas 
não curto instrumento de conseguida felicidade. 

Havia vindo ao seu exército o Rei Filipe, chamado do Conde de 
Aguilar, que o avisou da discórdia entre Franceses e Espanhóis. Encar-
regou agora dito Rei a Dom Otávio de Medicis, Duque de Sarno, que 
guardasse e impedisse aos inimigos as passagens do Rio Noguera. Ao 
que o Duque obedeceu com negligência, ou sua, ou de seus Soldados. 
Ignorando-o o Rei Filipe, moveu seu exército. E a meio-dia viu que 
Starembérg havia passado o rio Noguera, e ocupava as eminências de 
Almenara. Pôs o Rei em ordem sua gente, e acometido dos Aliados 
[63], pouco antes de pôr-se o Sol, sucedeu a sangrenta acção de Alme-
nara; em que Leopoldo Henrique logrou novos louros. Ali, entre outros 
muitos, morreu o Duque de Sarno (pelejando valorosamente) como em 
castigo de não impedir aos Aliados o trânsito do rio.
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 Não sem grande dano se refugiou em Lérida o exército Espanhol; 
e entre os últimos o Rei Filipe. Buscando-o pelo Campo as tropas de 
Starembérg. E pôde perigar sua liberdade, pelas Heróicas impaciências 
de seu ardimento, se o Marquês de Villadárias não o defendera, detendo 
aos inimigos com alguns Soldados que pôde reunir. Também o defen-
deu (havendo anoitecido) o retirar Starembérg suas gentes, para não as 
arriscar entre a escuridão e contingências da sombra.

Chamou logo o Rei Filipe, para General de aquele exército, o Mar-
quês de Bay, [64] que era do da Extremadura. Disse o Autor dos Co-
mentários desta guerra, que estava ocioso o Marquês, havendo-se ga-
nhado Miranda de Duero por escala. Pouco podia contribuir ao ócio 
do General de Extremadura a conquista de Miranda de Duero, Praça de 
curta consideração, e situada a caminho de Zamora, longe de Extrema-
dura. Vendeu-a aos Castelhanos por preço acordado pelo Sargento-Mor 
que a governava, estando enfermo o Governador. E cometeu o perverso 
a vileza com descarada notoriedade, como quem estava resolvido a pas-
sar-se a Castela. Pelo indubitável e patente delito foi castigado em está-
tua, arrastada publicamente. Foi demolida a sua casa; e no sítio dela está 
permanentemente um padrão, intimando à mais remota posteridade as 
detestações daquela infâmia.

Abominando-a também eu, volto [65] ao glorioso do meu assunto. 
Achou-se Leopoldo Henrique com o Conde de Assumar Dom Pedro, 
e o Tenente-General Stanóp, quando com dois mil Cavalos foram até 
Monzòn a atacar um Corpo de Cavalaria inimiga em Sariñana, e lhes 
tiraram quarenta Cavalos, livrando-se os restantes por aviso que tiveram. 
O Castelo da Vila, em que ficou a sua guarnição, foi assaltado pelos nos-
sos Soldados de Cavalo desmontados, ficando a guarnição prisioneira.

Com o mesmo denodo obrou Leopoldo Henrique no Choque de 
Candasnos, em Aragão; e logo, a 20 de Agosto, na terrível batalha de 
Zaragoza. As poéticas locuções que não poucas vezes se permitem à 
História, em nenhum outro conflito se empregaram mais dignamente. 
Poderíamos dizer que a Morte, vibrando ameaçadora a fatal gadanha, 
havia vindo do Averno, enegrecendo [66] com fúnebre manto ao Mun-
do, e prevenindo ainda ao Sol féretros de Infernais sombras. Mesclavam-
-se e se influíam nos combatentes a raiva, a crueldade, e a desesperação, 
como inspiradas das três Fúrias, Tisífone, Alecto e Megera. E destinados 
os mais ao destroço, já com trágicas palidezes, apesar das suas iras, co-
meçavam a morrer nos semblantes. Ficaram feitos em pedaços alguns 
Regimentos, na mesma disposição com que começaram a batalha, não 



FRANCISCO BOTELHO DE MORAIS E VASCONCELOS 173

perdendo seus Soldados a forma ainda depois de perder a vida. Durou 
incessante a sangrenta obstinação desde as onze horas da manhã, até às 
cinco da tarde.

Livres os Aliados daquele grande estorvo, correram até Madrid, ao 
modo de algum caudaloso rio que rôta grande presa se derrama impe-
tuosamente formidável. Entrou em aquela Corte o Rei Carlos em 28 de 
Setembro, do mesmo ano 1710; se bem [67] por justas reflexões elegeu 
não assistir em Madrid, mas nas suas cercanias.

Alguns Mal-Contentes do Rei Filipe (em todas as partes os há, mor-
mente quando flutuam os reinos no proceloso de tão arriscadas pertur-
bações) apreciaram o novo Domínio, crendo que o Rei Carlos livraria o 
país das inevitáveis contribuições antecedentes. Não haviam ponderado 
que nas guerras em que se atende à precisa defesa do Monarca e da 
Monarquia, devem os vassalos animar-se ainda sobre suas forças a ferver 
e assistir ao Soberano. A Magnitude Divina tem em si própria imunes e 
todo-poderosas suas imperturbáveis solidezes; mas a Humana depende 
de certos adminículos, sem os quais se enfraquece ou se aniquila; e é seu 
maior apoio a riqueza. Dizem que o Sólio não admite a dois Augustos; e 
eu entendo e digo, que sem dois não pode substituir o Régio, pois [68] 
só o Monarca o será, sem ocupação ao Sólio dos Reis; o Rei e o Ouro.

Não o entenderam assim os Mal-Contentes. E vendo violentado o 
país a mais e mais contribuições, desafogaram sua impaciência em um 
pasquim pouco engenhoso, mas bastante expressivo.

 Entre Quintos i Terceros; 
Nos quedarèmos en cueros.

Em esta nova marcha a Madrid, se achou Leopoldo Henrique em 
vários recontros que houve com os Contrários. E entre outras ocasiões 
quando o Conde de Assumar Dom Pedro, e o General Stanóp com mil 
Cavalos atacaram e derrotaram a outro igual Corpo de Cavalaria inimi-
ga que andava por aqueles entornos.

Os Reinos destituídos de Praças e Fortalezas penetram-se com 
facilidade; mas é dificultosa neles a permanência dos conquistadores. 
Por esta causa Leopoldo, e outros excelentes Militares, [69] deseja-
vam se fortificasse algum lugar, em cujo abrigo subsistisse o exército.  
Aprovou-o o Conde de Atalaya. E queria se fortificasse Toledo. Cidade 
que foi a governar, ficando por sua ausência com o governo da Cava-
laria em San Martin de la Vega o Conde do Assumar Dom Pedro. Mas 
não teve execução que Toledo se fortificasse; porque pouco depois se 
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 dispôs a volta do Exército em mais de um corpo em direcção à fronteira 
de Aragão. Neste trânsito sucedeu a batalha dos campos de Villaviciosa, 
em que logrou não poucos aplausos meu Primo Leopoldo. Estava na 
direita da primeira Linha, onde foram rechaçados os inimigos. E ainda 
se pelejou com maior coragem quando havendo reparado as suas tropas 
voltou a atacá-la o Conde de Aguilar.

Ficou o Marquês de Valdecañas senhor do campo, e do despojo; e 
ao dito Marquês disse publicamente o Rei [70] Filipe se devia a vitória; 
sem embargo ser do General Duque de Vandoma a disposição. Passou o 
Rei Filipe ao centro do campo de batalha, onde repousou até ao ama-
nhecer, servindo-lhe de tenda, ou melhor alcácer, a sua mesma carroça. 
Ali usou o Duque de Vandoma a bizarria de restituir a Starembérg a sua 
bagagem, respeitado entre a demais presa, que foi grande.

É a guerra o jogo dos Reis; umas mãos se ganham, e outras se per-
dem. O mais hábil e excelente Jogador é o que ao último se levanta com 
a ganância. Elogiando Torquato Tasso a um Rei no seu poema, disse 
que ganhou algumas batalhas, perdeu outras, e que na fortuna adversa 
foi mais sublime que quando foi vencedor. Eu afirmarei, que a glória 
Militar de um Rei consiste em ganhar a Guerra (isto é o que com a 
guerra se disputa) ainda que se percam algumas batalhas. Que a glória 
de um General se compõe de ganhar [71] as batalhas, ainda que se perca 
a guerra. E que a honra e brasões de um soldado particular se formam 
de obrar valorosa e heroicamente, ainda que se perca a guerra e as bata-
lhas; como o cumpriu Leopoldo Henrique ainda na acção dos campos 
de Villaviciosa, e em outras pouco vantajosas ao todo do exército, e ao 
interesse da Causa defendida.

Abandonou o Rei Carlos a Castela; e sucessivamente abandonou 
também a Catalunha; pois morrendo o Imperador José em 17 de Abril, 
do ano 1711, e não havendo outro Príncipe Austríaco imediato à elei-
ção ou herança, partiu Carlos à possessão do trono Cesário, saindo de 
Barcelona em 21 de Setembro, do mesmo ano. E em 20 de outubro 
seguiu-se a sua exaltação.

Deixou em Catalunha a Imperatriz. E ao despedir-se dos Catalães os 
encheu de honras, promessas, e esperanças. [72] Assegurou-lhes, que o 
seu maior cuidado entre os da nova dignidade seria procurar de todos os 
modos o bem da Catalunha, e colmá-la de privilégios e prosperidades. 
Suavizada com esta doçura a orla do vaso, beberam menos repugnantes 
os Catalães a amarga poção do abandono.
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Havia ao mesmo tempo discórdia de opiniões no exército que em 
Catalunha tinha o Rei Filipe, em que era General o Duque de Vandoma. 
Queriam o Conde de Aguilar, e o Marquês de Valdecañas sitiar a cidade 
de Cardona. E que entre Cardona e o exército inimigo se pusessem 
as tropas do Rei. Persuadia-o o Marquês de Valdecañas modestamente, 
por conhecer diverso intento no Duque. Mas o Conde de Aguilar se 
explicava com mais veemência. Determinou Vandoma ocupar a Prats 
d’el Rei, Lugar inútil, murado de adobes ou taipa débil. Esta contro-
vérsia, sustentada com tesão do Conde de [73] Aguilar, foi produtiva 
de inquietudes, aumentada por alguns Sujeitos de génio sedicioso, que 
sempre os há assim nos palácios como nos exércitos.

Retirou-se Starembérg para Prats d’el Rei. Algumas tropas deixou 
fora do muro nas redondezas dele, outras dentro do recinto, e o restante 
do exército colocou detrás da Vila, em sítio áspero que faziam menos 
tratável vários escolhos. À direita havia uma breve planura embaraçada 
com fossos e desigualdades, donde não podia pelejar a cavalaria. Elegeu 
Starembérg aquela paragem, porque não tinha muita. Na que tinha es-
tava Leopoldo Henrique.

Os Espanhóis estenderam a ala esquerda mais além da Vila. Starem-
bérg tomou a altura do monte, e tinha à sua disposição uma das portas 
da Vila, por donde a entravam socorros, enquanto houve gente, pois logo 
levando seus [74] bens a desampararam os moradores. Admirava-se Sta-
rembérg de que os inimigos gastassem sangue, tempo, e dinheiro numa 
empresa ridícula. E Vandoma desenganado tarde, e não podendo sacar a 
batalha a Starembérg fortificado no monte, resolveu o assédio da Cidade 
de Cardona. Irritava-se o Conde de Aguilar dos absurdos do Duque de 
Vandoma; e não sofrendo-os, escreveu ao Rei, e lhe pediu licença para 
retirar-se do exército. Não se lhe respondeu. E Aguilar voltou a escrever 
com liberdade queixosa; e ainda desistiu dos empregos que tinha. Era 
Capitão de uma das Companhias de Guardas de cavalo, e o mais antigo 
Director Geral da Infantaria, e Conselheiro do Conselho de Ordens. De 
todos os empregos lhe admitiu o Rei a desistência; e os concedeu logo 
a outros. Chegou o Conde à Corte; e ainda que se lhe permitiu ver aos 
Reis, se lhe insinuou que saísse de Madrid. [75] É delito muito irre-
verente para com os Monarcas entender algum vassalo que necessitam 
dele. Assim preterem os Reis a sua conveniência, e ainda o seu gosto, às 
isenções do independente e semidivino pundonor da Majestade.

Já os Catalães começavam a prever sua desgraça. Penetravam-se os 
preliminares da Paz, ajustados entre França e Inglaterra. Era o substan-
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 cial deles, que se dariam ao Imperador, Nápoles, Milão e Sardenha. Aos 
Holandeses a alta Guéldria, e uma Barreira conveniente na Flandres. Aos 
Ingleses a Praça de Gibraltar, e a Ilha de Menorca com Porto Mahón. 
E ao Rei Filipe o continente de Espanha, com Maiorca, Índias e Caná-
rias. De Sicília não falavam os Ingleses, porque determinavam dá-la ao 
Duque de Sabóia, para que restituísse a parte que tinha do Ducado de 
Milão. Flandres a havia cedido o Rei [76] Católico ao Duque da Bavie-
ra; menos o Condado da Província do Luxemburgo, que se reservou em 
Soberania à Princesa Ursíni, com tratamento de Alteza.

Finalmente se ajustou suspensão de armas entre as duas Coroas de 
Portugal e Castela. E se restituíram por Espanha as tropas Portuguesas à 
Pátria, governando-as (na ausência do Conde de Atalaya, que seguiu o 
Imperador) o Conde do Assumar Dom Pedro. Já cerca da raia, o enviou 
a dizer o Marquês de Bay, General de Extremadura, que tinha ordem da 
Corte para examinar as tropas Portuguesas, e ver se vinham remontadas 
em Cavalos de Castela. Mas o Conde do Assumar mandou repartir pól-
vora e bala aos Soldados, prevenindo-os a qualquer transe. E ao recado 
do Marquês respondeu: Que permitiria a Sua Excelência registar a nossa 
Cavalaria, como se a havia [77] permitido registar na batalha de Zara-
goza53. Desistiu o Marquês do empenho; ou porque não teve da Cortes 
as ordens que intimava, ou se as teve, interpretando-as em benefício da 
estabelecida tranquilidade.

Desta sorte se restituíram os nossos Soldados à sua terra; e entre 
eles Leopoldo, Capitão de Cavalos. Não só aplaudido, mas também fe-
liz; trazendo consigo (em carro próprio) a sua Esposa, com o decoro e 
pompa com que sempre foi lucidíssimo. Deu-lhe o nosso Rei o Hábito 
da Ordem Militar de Cristo, e fê-lo Sargento-Mor de Dragões. E felici-
tou-o o céu de outro modo, dando-lhe numerosa sucessão, digna de tais 
Progenitores, em cuja companhia desfruta a mais ditosa quietude que a 
que desprezou ao princípio de suas armas; pois se acrisola suavíssima a 
doçura do repouso, quando sucede às experiências da fatiga. [78] Assim 
em vez de padecer despojo na guerra, enriqueceu a sua fama e a sua pá-
tria com relevantes erários de aplauso e glória; e em vez de perder a vida 
entre os perigos, achou entre eles o feliz Consórcio com que vê a sua vida 
multiplicada e venturosa nas reproduções de estimadíssima descendência.

53  Recorde-se que o conde de Atalaya fora o comandante da ala esquerda aliada na 
batalha de Zaragoza, batalha onde o exército franco-espanhol foi derrotado.
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Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.
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