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ADVERTENCIA DOS EDITORES. 

A opinião vulgar tem constantemente attribuido ao Pa
dre Antonio Vieira a A1"te de Fw·tm·; na de muitos eru
ditos, o auctor deste livro curioso é o jurisconsulto Thomé 
Pinheiro da Veiga; e não falta quem o attribua, talvez 
com menos fundamento, ao douto João Pinto Ribeiro, um 
dos notaveis age~tes da gloriosa rcsfauração de 1640. 

Debateram o caso no seculo passado o padre Freire 
(Candido Lusitano) negando ser a Arte obra de Vieira, 
e o Xabregano Fr. Francisco Pitarra affirmando o con
trario : não vimos G.S seus opusculos, que são raros, e não 
fizemos maior diligencia por elles, porque nunca foi nosso 
intento, e seria por certo superior ás nossas habilitações 
litterarias, entrar nessa controversia. 

Pomos esta breve advertencia, unicamente para dar
mos as razões que nos moveram a encorporar em a nossa 
collecção a Arte de Fu,rtm·, e veem a ser : primeiro, por
que foi impressa sempre, c ainda depois de contestada 
como apocripha, sob o nome de Vieira, e até com o seu 
retrato: em segundo logar, porque é um dos pouquíssi
mos livros engenhosos, de lição amena e popular, escri
ptos nas épocas consideradas classicas, em linguagem por
tugueza. 
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S~NHOR. 
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U'til sabio âi'llse ~e nlfe :bavta nes·tre ~mundo· 1hommn .qtre se 
'C<tóh'êcesse; poY.q•i.lê t@<tes )lárâ '<fomsfgo :s'ã:o ·OOtno r<rs •olhos, rque· 
veíndo ttido, rniio se <vêe~ 'a 'si mesmo :: ;e tl''aqüi IVfílf.l 'não dõarliJ.m 
·muilta 'fé, n•efu "d'e sl:lás p~rfe'i«Jõe's, fii:l'líl -adiVêrbitetnrem •seus rdefei
tos, e Jse't· nécéssâti'@ ··qoo ·etíl~Ilêm iJhe's @ig~ -0 tfue passà •fia ver
daae. Se ·vossa •íW!igestáêle nãa )S'e ·éMhece, -nénFa :ttmnd0 iêfil 'que 

·'t:ive e de que é:"si:inh~r-, eu lo dtirei em lbtteyés pálll>vrás.. E ~essa 
inagesrade o •maís nebr'e, ·o lrfiufi's <virleh·~é, o ma·is ·pa~l'erG'So, e ··o 
'rnais ·feli'z Íhjijtifem 'do im·hrulo·; etestelntin'dó ~um ooúl de Ia:i!lr@e:s. 
f>igo que é -vossa·magéstafleo 'tiílíi'S nóbJ.fel; perqüe o'fet Deus:rei, 
'e lh.e àeú 1pór 'ãvós - ~e'is sàntõS'e ;polleroses-, "qu'e eHettnesmo -esco

"'Ili~u ·e·en:nobreeéu rpài'à a mjlis •hóbre àcÇão -de ·Ji)yé ;fí.uogm·én'tat e 
estalíe'lecer sua fé. É o máis vá'leri'·te, assim •nas -forças do corpo, 
como nas do espirito : nas do corpo ·; porque ·nãe h a trabalho a 
que não resista, nem ~utrem que possa medi L' 'váleotia ·com vossa 
magestade: e nas do espírito;; ·;parque nilo :hq for.tuna que o•quG-
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brante, nem adversidade que o perturbe. É o mais poderoso; por
que sem arrancar a espada, se·fez senhgr do mais dila~ado impe
rio, tirando-o das garras de leões, que o occupavam ; com tanta 
pressa, que não põe tanto uma posta em levar a nova, quanta 
vossa magestade poz em arvorar a victoria nas mais remotas par
tes do mundo. É o mais feliz; porque em nenhuma empreza põe 
sua real mão, que lhe não succeda a pedir por boca, e se alguma 
se malogra, é a que vossa magestade não approvou ; tanto, que 
temos já por unico remedio, para se acertor em tudo, fazer-se só 
o que vossa magestade ordena, ainda que a outros juisos pareça 
desacerto. E digo que este mundo é um covil de ladrões; porque 
se bem O considerarmos, não ha nellc C.oisa VÍVa que não ViVf.l de 
rapinas: as- animaes, aves, e p'eixes, comendo-se uns aos outros 
se sustentam; e se alguns ha <{Ue não se mantenham de outros 
viventes, tomam seu pasto dos fructos alheios, que não cultivaram ; 
com que vem a ser tudo uma pura ladroeira: tanto, que até nas ar
vores ha ladrões; ·e os ele'mentos se comem e gastam entre si, di
minuindo-se por partes, "'para accrescentar càda qual as suas. As
sim se portam as creaturas irracionaes e incensiveis, e as racio
mies ainda peior que todas; porque lhes sobeja a malicia, que nos 

. outros falta, e com ella tracta cada qual de se accrescentnr n si: 
e como o homem de si 11ada tem proprio, claro está que se os ac
crescenta, muitos hão de ser alheios. E de todo este discurso nada 
é canfor.me á lei da natureza, a qual quer que todas as coisas 

. se conservem sem diminuição de alguma. Nem a lei divina quer 
outra coisa, antes lhe aborrecem tpn~o ladr-ões, que do céu, do 
paraizo, e do apostolado, os desterrou i e a este ultimo · desterro 

- SEl- accrescentou fer~a; e note-se que a tomou o rée por sua mão, 
sem intervir nisso sentença de justiça, para nas advertir o cQstigo 
que merecem ladrões, e coma não d-evem ser .admittidos nem to
lerados nas republicas. 

O!ler Deus que .haja reis no mundo, e quer que o governem 
. assim como elle, pois lhes deu suas vezes, e os . armou de P.oder 



contra as violencias: e como a maior de todas é tomar o seu u 
seu dono; em emendar esta se devem esmerar. E em vossa ma
gestade corre esta obrigação maior, pois fez Deus a vossa mages
tade o mais nobre, o mais valente, o mais poderoso, e o mais fe
liz rei do mundo. E deve pôr cuidado grande nesta empreza, por
que a fazenda de vossa magestade é a mais combatida destes ini
migos, que por serem muitos, só com um braço tão alentado, 
como o de vossa magestade, poderão ser reprimidos e castigados. 
A maior difficuldade está no conhecimento delles; porque como 
o officio é infame, e reprovado por Deus e pela natureza, não 
querem ser tidos por taes, e por isso andam todos disfarçados; 
mas será facil dar-lhes alcance, se o dermos a suas mascaras, que 
são as artes de que usam: destas faço aqui praça, e lh'as descu
bro todas, mostrando seus enganos como em espelho, e minhas 
verdades como em theatro, para fazer de tudo um mostrador cer
tíssimo das horas, momentos, e pontos, em que a gazúa destes 
piratas faz seu officio. Não ensina ladrões o meu discurso, ainda 
que se intitula Arte de Fttt·tat·; ensina só a conhecei-os, para os 
evitar. Todos teem unhas com que empolgam, e nas unhas de to
dos hei de empolgar, para as descobrir por mais que escondam ; 
e será tão suavemente, que ninguem se dôa. Vae muito no modo 
e no estylo: a pílula amargosa não causa fastio, se vae doirada ; 
e para que este tratado o não cause, irá prateado com tal tem
pera, que irrite mais a gosto, que a molestia. Sirva-se vossa ma
gestade de o intender assim, e de observar com seu grande in
tendimento até os mínimos apices desta Arte; porque das contra
minas della, que tambem descubro, depende a conservação total 
de seu imperio, que Deus Nosso Senhor prospere até o fim do 
mundo, com as felicidades que seus venturosos princípios nos pro
mettem, etc. 
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SERENISSIMO SENHOR DOM THEODOSIO 

PRINCIPE DE PORTUGAL. 

DEPBEUilÇ&.O. 

SENHOR. 

Tambem a vossa alteza real e serenissima, pertence · a emenda 
desta Aree, p(i)r, tódes os títulos q!le a· el-rei nosso senhor pertence, 
pois não assim como elle o limito· em suas grandezas ; porque de 
tal arvore não podia nascer menor ramo, e em nascendo mostrou 
logo vossa al1lez.a o que havia d'e ser : e um mathematico insigne 
m'o disse alhando, po1· lh'o eu pedir, para os horoscopos do céu, 
que vessa alteza havia de ser 1·ei da terra ; e sua magestade, que 
Deus guarde, guardem este juiso. E ainda que estas razões não mi
litassem, que são certíssimas, bastava vêrmos que ha em vossa al
teza poder e sa-ber para tudo: e são duas coisás muito essenciaes 
para emenàar latrocínios; o saber para os apanhar, e o poder para 
os emendar. Digo que vêmos em vossa alteza poder; porque vêmos 
que assim como At:l!mte cançado de sustentar as espheras do céu, 
as entregou aes hombros de H.ercules, para que as governasse ; as
sim el-rei nqsso senhor, Atlante do nosso imperio, àescarregou as 
espheras delle nos hombJJos de Yossa alteza, não para descançar, 
que é infallivel, mas pa·ra se gloriar; que tem em vossa alteza hom
bros de IIercules, que· ajudam os de Atlante, e o igualam no poder. 
A Hercules pintou a antiguidade ornado com uma clava que ·lhe 
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arma as mãos, e com cadêas e redes que lhe sáem da b!ilca, e le
vam preza infinita gente. Com a clava se significam suas armas 
e poder ; com as redes e cadêas, sua sabedoria : com estas duas 
coisas vencia e dominava tudo. De armas e sabedoria vêmos O'r
nado e fortalecido a vossa alteza, assim porque tem todas as de 
Portugal (que monta tanto como as do mundo) á sua obecliencia; 
como tamhem porque ninguem as menêa com tanto garbo, valor, 
destreza e valentia, ou seja a cavallo brandindo a lança, ou seja 
a pé levando a espada e fulminando o montante; e assim se de
monstra que h a em vossa alteza poder para emendar e castigar. E 
porque este não basta, se não ha sciencia para alcançar quem me
rece o castigo, digo que vêmos em vossa alteza tanta sabedoria, 
que parece infusa ; porque não ha arte liberal em que não seja 
eminente; não ha sciencia especulativa em que não esteja consum
mado; não ha habito de virtude moral que o não tenha adqui
rido e feito natural com o uso. E em todo o genero de letras, ar
tes e virtudes se consummou com tanta facilidade e presteza, que 
nos parecia ter nascido tudo com vossa alteza naturalmente, e não 
ser achado por arte, e assim se prova que ha em vossa alteza sa
ber para dar alcance aos latrocínios de que aqui tractamos : e em · 
os pescando com a rede da sabedoria, segue-se eme.ndal-o5 com a 
clava do poder. 

Sujeito por tanto esta Arte de Furta1·, ao poder e sabedoria de 
vossa alteza. Ao poder, para que a ampare; e á sabedoria, para 
que a emende ; porque só da sabedoria de vossa alteza fio que dará 
alcance ás subtilezas dos professores desta arte. Em duas coisas 
peço a vossa alteza que ostente aqui seu poder: em castigar la
drões, e em me defender delles, pois fico arriscado com os desco
brir ; mas c0m me encobrir vossa alteza me dou por seguro. E em 
outras duas coisas torno a pedir ostente vossa alteza sua sabedo
ria, em emendar esta Arte, em quanto pertence aos ladrões ; e tam
bem o estylo dclla~ pelo que tem de meu. Levarei mal que me ar
gua outrem, porque não haverá quem me não seja suspeito, salvo 
vossa alteza, visto não haver outrem que escape das notas que aqui 
emendo. Dirão que fallo picante ou lepido: isso é o que pertendo, 
para adoçar por todas as vias o desagrado da ma_tería. Cuidava eu 
que fallar nisto muito chumbado e sério, seria o melhor; mas sendo 
o objec Lo de si penoso, porque é de perdas e damnos, fazel-o mais 
penoso com o estylo, seria vestir um capuz a este Tratado, para 
todos lhe darem o pezame de o não poderem vêr ás escuras. Ves
tirei de primavera o mez de dezemhro,. para o fazer tractavel, te
cendo os casos e materias de modo que não façam maior pendor 
para uma lJalança que para outra, para que allivie o curioso da 
arte e estylo o molesto da materia, sem tropas de sentenças caba-
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listicas, nem infanteria de palavras cultas e penteadas, que me que
bram a cabeça. Alguns livretes vejo desses que vão saindo á mo
derna, e quando os leio bem os intendo ; mas quando os acabo de 
lêr não sei o que me disseram ; porque toda a sua habilidade poem 
em palavras. E já disse o proverbio, que palavras e plumas o vento 
as leva. Outros toda a polvora e;astam em dar conselhos politi~os 
a quem lh'os não pede, e bem apertados, veem a ser .melancolias 
do auctor, que por arrufos deram em désvellos, ou por amJJição em 
delírios; e poderamos responder aos taes, o que Apelles ao que lhe 
taxou as roupagens da sua pintura, saindo-oc da esphera do seu 
ollicio. Seja o que fôr, o que sei é que nada me toca mais que 
zelo do bem commum, e augmento da monarchia, de que é her
deiro e senhor vossa alteza. Ladrões retardam augmentos, porque 
dill).inuem toda a coisa boa; diminua-os vossa alteza a elles, e cres
cerá seu imperio, que os bons desejam dilatado até o fim do mundo; 
porque todos amam mais que muito a vo5sa alteza, que Deus guarde, 
e to. 
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PROTESTAÇÃO DO AUCTOR 

A QUEM LER ESTE TRATADO. 

Em Ouguella, logar de Além-Téjo, entre Elvas ·e Campo-Maior, 
ha uma fonte, cuja agua nàd coze carne, nem peixe, por mais que 
ferva. E na Villa dQ Pcmbal perto de Leiria, ha um forno em que 
todos os annos se coze uma grande fogar.a para a festa do Espírito 
Santo ; e entra um homem nelle, quando mais quente, para acQom
modar a fogaça, c se detém dentro, quanto tempo é necessario, sem 
padecer lesão alguma do fogo, que cozendo o pão, não coze o ho
mem. E·pelo contrario na tapada de Villa-Viçosa, retiro agradavel 
da grande casa de Braganç.a, adverti uma coisa notavel, que ha
verá mais de dois mil veados nella, que todos os annos mudam as 
pontas, bastante numero para em pouco tempo ficar toda a tapada 
juncada dellas ; c no cabo não ha quem ache uma. Perguntei a ra
zão ao senhor D. Alexandre, irmão d'el-rei nosso senhor, grande 
perscrutador de coisas naturaes; e me respondeu, o que é certo, 
que · os mesmos veados em as arrancando logo as comem. Mais me 
admirou que haja animaes, que comam e possam digerir ossos mais 
duros que pedras ! Mas que muito, se ha aves que comem e dige
rem ferro, quaes são as emas ! Conforme a estes exemplos, tam
bem nos homens ha estomagos que não cozem muitos manjares, 
como a fonte de Ouguella, o forno do Pombal, nem os admittem, 
por bons que sejam ; e abraçam outros mais grosseiros, com que 
se fazem como veadQs e emas. E se perguntarmos ao philosopho 
a razão destas desigualdades? Dirá que são efi'eitos e monstruosi
dades da natureza, que obra conforme as compleições e qualidades 
dos sugeitos. O mesmo digo, se houver estomagos que não admit
Iam c cozam bem os pontos e materias que discursa este Tratado, 
que não vem o mal da qualidade das coisas que aqui ofl'ereço, se-
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não do máu humor com que as mastigam, mais para as morder, 
que para as digerir: e como o mantimento· que se niit> digere, o 
estomago o converte em v:eneno; assim os taes de tudo fazem pe
çonha, mas que seja triaga cordeal, e antídoto escolhido. Como 
triaga, e como antídoto, proponho tudo para remedio dos males que 
padece a nossa republica : se houver aranhas que façam peçonha 
mortal das flores aromaticas, de que as abelhas tiram mel suave, 
não é a culpa das tlm·es, que todas são medicinaes ; o mal vem das 
aranhas, que pervertem o que é bom. E' o juiso humano, assim 
como os moldes, ou sinetes, que imprimem em cera e massa suas 
figuras : se o molde as tem de serpentes, toda a massa, por sã 
que seja, fica cubex:ta de sevandijas, como se as produzira, e e~ti
vera corrupta ; e pelo contrario, se o sinete é de figuras boas e per
feitas, taes as imprime, até na cera mais tosca. Quero dizer, amigo 
leitor, que se fordes inimigo da verdade, sempre vos ha de amar· 
gar, e nunca haveis ae dizer bem della, com ella ser de seu natu
ral muito doce e formosa, porque é filha de Deus. Verdades puras 
professo dizer, não para vos ofl'ender com ellas, senão para vos mos
trar onde c como vos oll:'endeis vós a vós mesmo, e á vossa repu
hlica, para que vos. melhoreis, se vos .achardes comprehendido. 

E não me digaes, CI{Ue não convem tirar a publico afl'rontas pu
blicas de toda uma nação; porque a Isso se responde, que se são 
publicas, nenhum descredito mov:e quem as repete, antes vos honra 
mostrando-vos -disposto para a emenda, c vos melhora abrindo-vos 
caminho para conhecerdes o engano em que viveis. E assim pro
testo, que não é meu in~ento ensinar-vos os lanços que nesta Arte 
de Fzerúar ignoraveis, ·senão allumiar-vos o conhecimento da defor- . 
midade delles, para que os abomineis. Nem cuideis que vos co
nheço, quem quer que sois, nem que ponho o dedo em vossas coi
sas em particular: o meu zelo bate só no commum, e não pretende 
atl'rontar a nossa nação; antes a honro muito, por. duas razões: pri
meira ; porque tudo C(o)mparado com os defeitos de outras nesta 
parte, fica a nossa mais acreditadà, pois se deixa vêr o excesso dos 
latrocínios com que assolam o mundo todo, por mar e por terra. Se
gunda ; porque tractamos de emenda, e onde ha esta, ou desejo 
della, é a maior perfeição que os santos acham nas religiões mais 
reformadas; e assim ficamos nós com. o. credito de religiosos refor
mados, em comparaÇão de gente dissoluta. Donde não me resulta 
d'aqui escrupulo que me retarde. O que sinto é que não sei se 
conseguirá seu effeito o meu intento, que só tracta de que vos 
emendeis, se vos achardes comprehendido ; e se cada um se emen
dar a si, já o disse um sabio, que teremos logo o mundo todo re
formado : e melhorar assim o nosso reino, e emendai-o, é o que 
per tendemos. 
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Di1·á o criLico, c tambcm o zoilo (que tudo abocanham c roem) 
que isto não é gazúa com que se alu·cm portas para furtar; mas 
que é montante que escala de alto abaixo muita gente de bem para 
a desbonrat'. A isso tenho respondido, que não tome ninguem por 
si o que lhe digo c ficaremos amigos como d'antes; porque na ver
dade a nenhum conheço, e de nenhum fallo em particular : os ca
sos que aqui referir, são bailas de batalha campal, que tiram a 
mon tão sem pontaria. Só digo o que vi, o que li, ou ouvi, sem 
pcsquizar auctores, nem formalidades, mais que as que as coisas dão 
de si : e se em algumas discreparem as circumstancias da narra- · 
ção, e não se ajustarem em tudo muito com o succedido, pouco vae 
nisso; porque o nosso intento não é de deslindat' pleitos para os 
sentenciar, senão mostrar deformidades para as estranhar, ·e dar , 
doutrina, c tractar de emenda. E estejam certos todos, que não 
dizemos nada que nâo passe assim na verdade em todo; ou em 
parte principal. E não allegamos auctores para confirmação do que 
escrevemos ; porque os desta arte nunca imprimiram; e de sua 
sciencia só dt1as letras se acham impressas nas· costas de alguns, 
que são L e F, e o que querem dizer; todos o sabem. E se algum 
me impugnar a mim para defender o que estas letras denotam, 
mostrará nisso que é da mesma confraria, e negàr-se-lhe-ha o cre
dito por apaixonado, como parte; e dar-se-me-ha a mim, que o 
não sou ; porque só pretendo mostrar neste espet!to a verdade, e 
fazer publicas como em theatro as mentiras e embustes de ladrões 
passados c presentes. Aprestem-se todos para ouvir com paciencia; 
c porque tracto de não molestar quem isto lêr; irei tecendo tudo 
em fórma, que o curioso dos successos adoce o azedo da doutrina: 
c em tudo terão todos muito que aprençler, para sempre serem 
virtuosos, se ·quizerem tomar as coisas como as applico. Deus vos 
guarde de varas delgadas, que andam pelas ruas, e de tres páus 
grossos, que vos esperam se não tomardes meus avisos. Entre
tanto cs tudae o credo, e espertae a fé para o qne se segne. 
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ARTE DE FURTAR. 

TRATADO UNICO. 

Ct\..PITIJLO I~ ' 

Co1no plll'ft ftll'tar ba arte, que é sciencia 
-wercladeit•a. 

As artes dizem seus auctores que são emulações da natureza : 
c dizem pouco ; porque a experiencia mostra que tambem lhe ac
CI'escentam perfeições. Deu -a natureza ao homem cabello e barba 
para auctoridade e ornato; e se a arte não compuzer tudo, em 
quatro dias se fará um monstro. Com arte repara urna mulher as 
ruinas que lhe causou a idade, res~iLuindo-se de córes, dentes, e 
cnbello, com que a natureza no melhor lhe faltou. Com arte faz 
o esculptor do tronco inutil, uma imagem tão perfeita que parece 
Yiva. Com arte tiram os cubiçosos dQ.s entranhas da terra e centro . 
do mar, a pedraria e metaes preciosos que a natureza produziu 
em tosco, e aperfeiçoando tudo lhe dão outro valor. E não só so
bre coisas boas tem as artes jurisdicção, para as melhorar mais 
que a natureza ; mas tambcm sobre as más e noci\'as, para as di
minuir em proveito de quem as exercita, ou para as accrcscen
tar em damno de ouLrem, como se vê nas machinas da gucna, 
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2. AllTE DE FUHTAR. 

partos da arte militar, que todas vno dirigidas a assolações e in
cendíos, com que uns se defendem e outros são deslruiuos. Não 
perde a orle seu ser por fazer moi, quando faz hem e a proposito, 
esse mesmo mai q11e profe!'SQ, para tirar. cle'lle para outrem algum 
hem, ainda que séja illicito.' E tal é a arte de furtar, que toda se 
occupa em despir uns para vestir outros. E se é famosa a arle 
que do centro da terra desentra11lw o oiro, qtle se tlefende com 
montes de difficqldades, nllo é menos admiravel a do ladrão, que 
das entranhas de nm escriptorio, que fechado a sele chaves se 
re~guarda com mil artiGcios, desencova coo1 outros maiores o 
thesouro com que se melhora de fortuna. Nem perde. seu ser a 
nrlc pelo mal que causa, quando obra com ciliadas, segundo suas 
regras, que todas se fqndam em estrolagemas c enganos, como 
ns da milícia: e e8so é 11 11rte, e é o que dizia um grande mestre 
desta profissão: Cón arte y con engqii.o, vivo la mitad del ano: 
y oon engMiQ y arte, vivo la olra parte. E se os ladrões não li
verem arte, busquem eulro o·m~io; por mais que a este os leve e 
ajude a natureza, se não olenlurem esta com os documentos ela 
nrle, terão mais certas perdas, que ganhos; hem se poderã0 con
servar conlra as invasões de infinitas contrariedades que os per
seguem. E quando os vejo continuar no officio illesos, não posso 
deixm' de o altribuir ú destreza de sua arte, que os llvrª até da 
justiçll mais ''igilDnte, deslumbt·ando-a por mil modos, ou obri
gando-a que os largue e tolere; porque até para isso teem os la
dr·ões arte. Assim se prova que ha arte de furtar; e que esta seja 
sciencia verdadeira, é muito mais focil de provar, ainda que não 
tenha cscóla publica, nem doutores graduados que a ensinem em 
universidade, como teem as outras sciencias. 

Todos os philosopbos e doutores theologes, defendem, que me
rece e nobre titulo de sciencia verdadeira aquella arte somenle 
'Jlle tem princípios certos, por onde demenstra e alcança o que 
exercita~ exemplo sejam a sagradn theologia, a philosophia, mu
thematica, p1usicn, medicina, e outras que na soem destas, as quues 
sno verdadeiras sciencias, porque não sú ensin·nm o que profes
sam, mas lambem provam por seus princípios, e demonstram por 
conscqucncias evidentes o que ensinam. E .admit.tiudo nós esta t't>--
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gra, que todos os sabios admittem, devemos excluir do numero 
das sciencii'ls, só aquellas artes que param ria materia em que se 
occuparn, tomando-a assim como se lhes offerece, sem discursa
rem as razões, nem os princípios por onde se aperfeiçoam no al
cance do· seu fim. Exemplo seja a jurisprud.encia, que não se de
tém em especular ou demonstrar o que propoem seus textos : 
donde na,sce não haver evidencia publica da razão de seus precei
tos : e se nos move a seguil-os a obediencia com que todos nos 
sujeitamos a elles, mais é por temor ás. vezes, que por respeito. E 
ainda que lodos sejam fundados em razão, que os príncipes acha
ram, e commummente apontam em seus decretos, passam por 
ellas os jurisconsultos ordinariamente tanto em silencio, que por 
fé lhes damos alcance. E hão-se nisto alguns can.onistas e legistas 
como Deus, que obrigando os homens a uma lei de dez precei.., 
los, em nenhum delles apontou a razão porque os punha; dei
xando-a ao discurso d~ lei ~aturai, que nenh!Jm homem deve 
ignorar, oinda que ha alguns tão grosseiros, que não atinam com 
el la. E' por isso nunca ninguem disse que a doutrina do decalogo, 
pelo que pertence á observancia pratico, era sciencia, ainda que 
o seja no especulativo, pelo que descóbre no bem para o abraçar
mos, e no mal para o fugirmos. De todo este discurso se colhe 
com certeza, que a arte de fur.tar é sciencia verdadeira, porque 
tem princípios certos, e demonstrações verdadeiros, para conse
guir seus effeitos, posto que por rudeza dos discípulos, ou por ou-. 
tros impedimentos extrínsecos, não chegue ao que pretende. Mas 
se o ladrão tem bom natural, e é perito na arle, arma seus syl
logismos como rede varredGir.a, o que nada escapa. Com uma his
toria nolavel faço demonstração desta verdade. Em certo cidade 
de Hespanho houve uma viuva fidalgo, tão rica como nobre: e 
como as matronas de qualidade, por ~eu natural recolhimento 
não podem assistir a trafcgos do grandes. fazendas, desejava esta 
muito um feitor fiel e inlelligeute que lhe podesse governar tudo. E 
rtào desejava menos um ladrao codino ter entrada em casa tão cau
dalosa com algum honesto titulo, para se provêr de uma vez de ro
mcdio para toda o viela. Lançou suas linhas, e armou suas traças 
em fórmn que nenhuma conscquenciu frustrou, assim para entrar 
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com grande credito, como para sair com maior proveilo. Achou 
por ·suas inculcas, que tinha a senhora um confessor religioso, a 
quem dava credito e obédiencia, por sua virtude e letras. Pré
gava .este certa festa de concur-so, vestiu-se o ladrão de traje hu
milde, o rosto penitente, e fez-se encontradiço com elle indo para 
o pulpito. Poz-lhe na mão uma bolça de dobrões, que disse achára 
perdida, e pediu.:Jhe com muita submissão e modestia, que a pu
blicasse ao auditorio, e a restituísse a quem mostt·asse que era 
seu dono, dando ós verdadeiros signues de lia, e do que eontinha. 
Ficou o reverendo padre prégodor attonito com tal caso, que hou
vesse homem no mundo que restituísse em vida, e disse aos ou
vintes milagres do sugeito; e que podendo melhorar de capa com 
aquelle achado, o não fizera, estimando ·mais a paz de sua alma 
que o com modo de seu corpo, e que em um d'aquelles eram bem 
empregadas as esmolas. E assim foi, que acabada a prégação, 
mandaram muitos cavalheiros seus subsídios, com mais de meia 
duzia .de vestidos muito bons ao reverendo padre, para que désse 
tudo ae pobre santo, que lhe não pezou com elles: e foi a pri
meira consequencia que colheu do seu discurso : e a segunda as
segurar a bolça para si com sua mãe, que era uma velha tão ar
dilosa como elle, que já estava prevenida ao padre do pulpito, e 
muito bem adestrada pelo filho: e em descendo o padre, agarrou 
delle gritando: A bolça é minha, por signal que é de coiro pardo, 
com uns cordões verdes, e tem dentro seis dobrões, quatro pata
cas, e um pape} linho de alfinetes. Ouvindo o prégador signaes tão 
evidentes, e vendo que tudo assim era, lhe entregou tudo, dando 
graças a Deus que na<la se perdêra : e a mãe fez em casa a res
tituição ao filho, que assegurou de' caminho a terceira consequen
cia de estafar. tambem o religioso, que o levou á sua oella, onde 
o regalou e melhorou ue vestido e forttma, informando-sé delle, 
mesmo de seus talentos: e achando que sabia lêr e escrever quanto 
qut]ria, e contar como um Girifülte na unha, e que sob~'etud~, 
mostrava bom juiso: seguiu-se logo n quarta consequencia de o 
pôr em casa da sua confessada~ c0m mero e mixLo imperio sobre 
toda sua fuzcnda, havida e por haver, abonando-lhe por quinta' es
scncia de fidelidade e intclligoncia ; com que a seu sal1'0 colheu 
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a ullimu con$_equcnciu que perlenclía dos rendas de sua scnhom, 
que ensacou em oiro para voar mais leve; e com dez ou doze mil 
cruzados, que dois annos de serviço lhe depararam, se passou para 
outro hymisp-herio, sem dizer 'a oinguem: ficae-vos, embora; 
digam agora os professores dos sciencias e artes mai·s liberaes, 
se formaram nunca syllogismos mais correntes. Negará n luz ao 
sol quem negar á arte de furtar o discurso e subtileza, com que 
aqui lhe damos o nome dé sciencia .vcrdndeirll. 

Como a Rll:te d e fnll.'t.all.· é maUo noln·e. 

Mais facil achou um prudente, que seria accender dentre do 
rnur umn fogueira, que espertar em um peito vil fervores· de no
breza. Comtudo, ninguem me estranhe chamar nobre á arte cu
jos professores por leis divinas e humanas, são tidos por infames. 
Essa 6 a valentia desta arte, como a dos alquimistas, que se ga
bam que sabem fazer oiro de enxofre : de gente vil faz fidalgas,. 
porque aonde luz o oiro n1:io ha vileza. Além de que, não é im
plicação ·acharem-se duos contrariedades em um sugeito, quando 
respeitam diiferentes moti,·os. Que coisa mais vi·! e baixa que uma 
formiga! Tão pequena, que não se enxerga; tão rasteira, que 
vive enterrada; tão pobre, que se sustenta de leves rapinas ! Que· 
coisa mais illustrc que o sol, que a tudo dá lustre; tão g..Fande, 
que é maior que a terra; tão alto, que anda no quarto· céu; tão 
:ric0, que tudo pr<i>duz! -E se vê a maior nobreza com a maior 
baixeza em um sugeito, em umn formiga. Baixezas ha quo não 
andam em uso, porque são só de nome: e nomes ' ha que não 
poem nem timm, ainda que se encontrem, porque se compad.e .. 
ce01 para dififerentes efii'! itos. Filzia doutrina um padre clá com
panhia no pelourinho de Faro: perguntou a um menino como se· 
€hainuva? Respondeu, chamo-me em casa Abrahuosinho, e na. 
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rua Joannico. Assim süo os laurões: na cnsa da SUP.Jllicaçào cha"' 
mam-se infames, quando os sentenceiam, que é poucas vezes: 
mas nas ruas, por onde andam de continuo em alcatéas, teem no
mes muito nobres; porque uns são Godos, outros chamam-se Cu
bos, e Xarifes outros: mas nas obras todos são pivatas. 
· Mais claro proponho e deslindo tudo. A nobreza das sciencias 
colhe-se de tres princípios. O primeiro, é o objecto ou materia 
em que -se occupa. Segundo; as regros' e preceitos de que consta . 
Terceiro, os mestres e sugeitús que a professam. Pelo primeiro 
principio1 é a theologia mais nobre que todas; porque tem a Deus 
por objecto. Pelo segundo, é a philosophia ; porque suas regras e 
preceitos, são delicadíssimos e admiraveis. Pelo terceiro, é a mu
sica; porque a professam anjos ·no céu1 e na terra príncipes. E 
por todos estes tre~ princípios é a arte de furtar muito nobre: 
.porque o seu objecto e materia em que se emprega, é tudo o que 
tem nome de precioso: as suas regras e preceitos são subtílíssi 
mos e infalliveis: e os sugeitos e mestres que a professam, aloda 
mal, que as mais das vezes são os que se prezam de mais nobres ; 
para ·que não digamos que são senhorias, altezas e magestades. 
· Alguns doutos tiveram para si, que a nobreza das sciencias 
mais se colhe da sub~ileza das regras e destreza em que se fun
dam, que da grandeza do objecto ou utilidade da materia em 

· que se occupam, como vimos até na machina do que em cortiça 
obra coisas mais delicadas que em oiro, que por isso é mais lou
vado. A,quelle artifice que escreveu a ,Illiada de Homero com 
tanta miudeza, • que a recolheu em uma noz, assombrou rriais o 
mundo, que se a escrevesse com mui.tas laçarias em grandes la
minas de oiro. Aquella náu enxarceada tom todo o genero de vé
las e cordoalhas, tão pequeaa que toda se cobria e escondia com 
as azas de uma mosca, fez a Mermitides mais famoso, que a ou
tros as grandes esculpturas dos maiores colossos. Na forma~,~ão de 
um mosquito mostra DellS mais seu grande intendimento, que 
na fabrica do universo. Quero dizer, que não engrandece tanto 
as sciencias a materia em que se exercitam, como o engenho da 
arte com que obram. E como o el}_genho e arte de furtar anela 
hoje tõo subti! que transcende as aguios, bem podemos dizer quo 
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é sciencia nobre . E prouvera a Deus que não tivera tanto de no
bre, não só pelo que lhe concedemos de suas subtilezas, senão tam
bem pelo que lhe negam outros da materia em que se occupa, e 
sugeitos em que se acha; pois vêmos que a materia é a que ·mais 
se estima- oiro1 prata, joias, diamantes, e tudo o mais que tem 
preço; e os sugei'tos. em que se acha, são por meus peccados os 
mais illustres, como pelo discurso deste Tratado em muitos capi
tulas iremos vend.o. E pam que não engasge algum escrupuloso 
nesta proposição, com a maxima, de que não ha ladrão que seja 
nobre, pois o tal officio traz comsigó extincção de todos os fóros 
da nobreza; declaro logo, que intendo o meu di·to, segundo o 
vejo exercitado em homens tidos e havidos pelos melhores do 
mundo, que no cabo são ladrões, sem que o exercício da arte os 
deslustre, nem abata um ponto do timbre de sua grandeza. Não 
é assim o que succedeu em lloma a um imperador? Que entrando 
no templo a adorar a Apollo, achou que no mesmo altar estava 
Esculapio seu filho; este com grandes barbas, e aquelle limpi
n~o; porque assim os distinguia a gentilidade antiga. Advertiu 
o imperador que as barbas de Esculapio eram de oiro, e postiças: 
cubiçou-as, e furtou-as, dizendo que não era bem o filho tivesse 
barbas, quando o 

1
pae as nüo tinha: e nada perdeu ele sua gran~ 

deza o imperador com furtar as barbas no seu Deus, antes a ac
crescenteu, pois ficou com mais oiro do que d'antes tinha: e as
sim a accrescentam outros muitos, com muitos outros furtos , que 
cada dia fazem sem calumnia nas barbas do mundo. 

CAPI'I'l.JLO 111 . 

Da antiguidade, e professores desta a1.•te. 

~sto que cl~amam antiguidade, é uma droga que não tem preço 
certo; porque em tal parte vai muito, e em tal em nada se es
tima. Communidades ha, em que a antiguidade rende; porque 

4 

. \ 
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lhes dão melhor Jogar, e melhor vianda. E juntas ha, em que a 
:Jnliguidnde perde; porque escolhem os mais Yigorosos para :JS 
cmprezas de proveito e honra. Antiguidade que conta só os an
nos, em-cada feira val menos; mas a que accurnula merecimen
tos, para· cargos tem moior preço, e valêra mais, se fôra de dura. 
Quando olho para os que me' ce~cam, festeje, ser o mais antigo, 
-pmrque me guardam respeilo; mas se olho só para mim, toma
ra-me mois mode-rno. Este mal tem a a~ntiguidade, C!!Ue anda mais 
perto do fim, que do prinçipio. l.Y,{t1itas coisas acabam por anti
gos, porque se corrompem de velhas; e muitas começam, aonde 
ns oubrns acabam: Í~to é na antiguidade; porque SÓ á CU·S~a Jella 
logram. alguns benc esses, como as trempes do Japão, que as mois 
velhas são de moior esf.íme. A nobreza tem esta pveroga-tivo, 'q1ue 
a antiguidade mais apura, e vai mais por n1:ais antiga. l-Tomem , 
novo entre os romanos, era o mesmo que homem baixo: e o que 
mostrava imogens de seus. antepassados mais velhas. carcomidas, 
c defumadas, e1;a tido por mais nobre. Nas artes e sciencias corPe 
n mesma moeda~ . que nncJ,am· mais apuradas as mais aotigas; e 
são mais cslimadas, as que toem mais antigos professo11es. Entre 
aHayates e oleiros se moyeu questão, qnaes eram mais aJ.iltigos na 
sua arte, pnrn nlvidrnrem d'ahi sua nobre~n. VencBram os oleiros, 
porque. primeiro se amoçou o barro, qe que foi formacl0 A<ilüo, e 
depois se lhe talharam e cozeram os vestidos. Aqui entram os la
d!'ões eom a sua arte, uHegando, que muito anles do primeiro h0-
mem n exercitaram espíritos mais nobres. Mas deixand@ pontos 
que n_os ficam além do mundo, antes de haver homens, de que só 
tractamos, fallemos das telhas abaixo, que é o que pertence á 
nossn esphern. E em dando nos primeiros professores, colheremos 
logo a antiguidade desta arte; e da nobreza d'aquelles, e anli
guidade desta, faremos o compu,tro que bus:camos. Mas como se 
professa ás escondidos, será difficultoso achar os mestres. Ora não 
será; porque nâQ, ha quem escape de cl.~soip~llQ, e os discípulos 
hem devem conhecer seus mestres. Na matriculi\desta escóla não 
ha quem se não nssent'e. Já o d.isse a el-rei nosso senhor, que é 

· csle mundo um covil de ladrões, poFque tudo vive .nelle de rapinas 
- unill)a(:ls, e aYcs, e peixes- até nas anores ha lndrões. E agora 
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digo, que é uma universidade, em cpjos geraes cu'rsam lodos 0s 
viventes geralmente. Tem esta universidade só duas classes, uma 
no mar, outra na terra. No mor dizem que leu de prima Jasou 
aos primeiros argonautas, quando passeu á ilha de Colchas, e fur
tou o velo de oiro, tão defendido como celehmdo: e destes apren
deram es infinitos piratas, que hoje em dia coalham esses máres 
com a prôa sempre nas prezas que buscam. Na terra dizem os 
antigos, que poz a primeira cathedra Mercurio, e que foi o pri
meiro ladvão que houve no mundo; e por isso o fizeram Deus das 
·ladroices. Bem se vê a sem-razão desta idolatriu, pois não póde 
haver maior cegueim, que conceder divindade ao vicio. l.Vlé,ls por 
peior tenho a que vêmos hoje em mui los homens obrigados a co
~hecer este erro, que teem a rapina por sua deidade, pondo nella 
s11a hemaventurança, porque della vivem. Enganaram-se os an
tigos em darem esta primazia a Mercurio : prime-iro que elle, foi 
Adão primeiro ladrão, e primeiro homem do mundo; e por isso 
pae de todos, que deixou a todos por herança natural, e proprie
dade legitima, serem ladrões. Perguntará uqui o curioso, se ha
verá algum que o não seja? Uesponde-se que não; pelo menos 
na potencia, ou propensão, porque é-legitima que se repartiu por 
todos. É bem verdade que uns participam mais deste legado ttue 

-outros ; bem assim como nos bens castrenses, que se repartem a 
mais e a menos pelo arbítrio do testador, posto que cá o arbítrio 
livre é dos herdeiros; e d'ahí vem serem alguns mais insignes na 
arte de furtar. E como não ha arte que se aprenda sem mestres, 
que vão succcdendo uns a outros, tem esta alguns muilo uabios, 
e sempre os teve : e como não ha escóla onde se não achem dis
cípulos bons e máus, tambem nesta hu disoipulos que podem ser 
mestres; e ba outros tão rudes, que ngm para múus discípulos 
prestam, porque logo os apanham. De todos determino dizer al
guma coisa, não para os ens~nar, ma5 para advertir a quem se 
quizer guardar delles, o como se deve vigiar;. e a ellcs quão ar
riscados andam. 

Não me calumniem os que se tecm por escoimados, queixan
do-se que os ponho nesta reste, sem prova nem certeza de deli
ctos r1ue commettcssem nesta matoria, scudo certo que· ni:10 hu 
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regt·a sem exeepçiio. l\'Ielta cada um a mão · em sua consciencio, 
e achará a prova do que digo- que este mundo é uma ladroeira, 
ou feira da ladra, em que todos chatinam interesses, creditos, 
honras, vaidades; e estí:JS coisas não as póde haver sem mais e 
menos; e em mais e menos vae o furto, quando cada um toma 
mais do que se lhe deve, ou quando clã menos do que deve. E 
procede isto até em uma cortezio, que excede por ambição, ou 
que falta por soherba. Ajustar obrigações de justiça e caridade, 
depende, de uma balança muito sulltil, que tem o fiel muito li
geiro : e como ninguem a traz na mão, tudo vae a esmo, e a cu
biça pende para si mais que para as partes, E d'aqui vem serem 
todos como o leão de Hisopete, que comia os outros animaes com 
o achaque d9 ser maior. E temos averiguado que os professores 
desta arte são todos os filhos de Adão, e que ella é tão antiga 
como seu pac. Mas de tanta antiguidade e progenitores, ninguem 
me infira serem nobres os professores desta orle, nem ser ella 
sciencia verdadeira; porque as sciencias devem praticar algum 
fim util ao bem commum, e esta arte só em de3truir toda se em
prega : contente-se com ser arte, assiin como é a magia. E em 
seus artífices .ninguem creia que póde haver nobreza, pois o vi
cio nunca enr.10breccu a ninguem, porque por natureza é infame, . 
e ninguem póde dar o que não tem. A verdadeira sciencia é a das 
]eis e canones, que lhes dá caça, mette a saco todos os ládrões; c 
bastava tão beroico a c to para se ennobrecer, e fazer csti mar so
bre todas, apesar dos ruins, com quem tem sua ralé; e se este!:! 
á desacreditam, não valem testimunha, porque os açoita. 

Contra resolução tão alentada me botam em rosto o que disse 
agora h a nada nos dois capítulos antecedentes- que a arte de fur
to!' era sciencio verdadeira, e seus professores muito nobres. Res
pondo que nunca tal disse de minha opinião; e se o disse, esta
ria zombando, para mostrar o engenho dos sopbismas, ou a illu
são com que má gente apola seus erros. Infame é a arte de 
furtar, infarrtes são seus mestres e discípulos; e ainda que são 
mais que muitos, muitos mais são os que andam sãos desta lepra, 
principalmente os que se lavam com o santo haplismo, que nos 
li n·ou de lodos os tnillcs que herdúmos de Adão. Oiçam bons e 
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máus este discurso, leiam todos este Tratado, e vel'-se-huo escri
ptos e retratados: os bons terão que estimar, por se vêrem lim
pos de tão infame lepra ; e os mãus terão que aborrecer, conhe
cendo o mal, que é impossível não se detestar, tanto, que fôr co~ 
nhecido. 

CJ&PITIJLO I". 

Como ou maio1•es Iatll•ões são os que 1eem po1• officlo 
li"I'ftl'•nos de outros ladi•ões. 

Não póde haver maior desgraça no mundo, que converter-se 
a um doente em veneno a tringa que tomou para vencer a pe
çonha. que o vae matando. Ferir-se e matar-!le um_ homem com 
a espada que cingiu ou arrnncou para se defender -de seu ini
migo; e arrebentar-lhe nas mãos o mosquete, e matai-o, quando 
fnzia tiro para se livrar da morte, é fortuna muito má de soffi·er: 
e tal é que acontece em muitas republicas do mundo, e até nos 
re inos mais bem gove~·nados, os quaes para se livrarem de la
cl'rões, que é a peior peste que os abrazn, fizeram varas, que cha
mam de justiçn, isto é, meirinhos, almotaceis, alcaides; puzeram 
gunrdns, rendeiros e jurados; e fortaleceram a todos com pro v i
sões, privilegias e armas; mas elles virando tudo do carnás pora 
fóra, tomnm o rasto ás avessas, e em vez de nos guardarem as fa
zendas, são os que maior eslrago nos fazem nellas: de sorte que 
não se distinguem dos ladrões que lhes mandam vigiar, em mais 
senão, que os ladrões furtam nas charnecas, e elles no povoado; 
aquelles com c~rapuças de rebuço, e elles com as caras descober
tas; aquelles com seu risco, e estes com provis~o e cartas de se
guro. Declaro-mel manda n lei aos senhores almotaceis, que vi
giem as padeiras, regateiras, estalagens e tavernas, etc. , se ven
dem as coisas por seu justo preço. Anticipam-se' todas as pessoas 
sobreditas, mondam a casa as primícias e meias natas rlc seus in
teresses, e ficam logo licenciadas, para maquinurcm tudo, como 
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quizerem. Teem obrigaÇão os meirinlios e ãlcaiues, de tomarem 
as armas defezas, prenderem os que acharem de .noite, e darem 
cumprimento aos mandados de ·priz@es e execuções que se lhes 
encarregam : dissimulam e passam' por tudo, pelo dobrão, e pelo 
pataca, que l'hes mete na bolça; e seguem-se d'.ahi mortes, rou
bos, e pe1·das intoleraveis. Corre por conta dos guardas e rendei
ros a defensão dos pastos, vinhas, olivaes, coitadas,' que não as 
destruam os gados alheios; quem os tem avença-se com elles por 
pouco mais de nada, que vem a ser muito; porque concorrem os 
poucos de muitas partes, ficam livres para poderem lograr as fa
zendas alheias, como se foram p.reprias, sem i ocorrerem nos co-i
mas. E eis aqui.como os que teem por. <:>flicio livrar- nos de ladrões, 
veem a ser os maiores ladrões que nos destroem. Não faJlo deva
ras grandes, porque as r.esidemcias as fazem andar direitas; nem 
das garnachas, que esperam maiores postos, e não querem perder 
o muito pelo pou€l(!): liv·re-nos Deus a todos de o_ffereeimeiltos se
crelos, que correm sua fortuna sem testimunhas, aceitos torcen~ 
logo as mead·as até quebrar o. fiado ·pelo mais · fraco; e a poder de 
nós-cegos, o fazem parecer inteiro; até fias resideneias, onde se 
dão em se fazerem as barbas uns aos outFos, fica· tudo sem re
medio, e c0m a maior parte da preza em um momento, quem nos 
ia restaurar dos damnos de um triennio. 

Milhares de exemplos ha que explicam bem esta espeeie de 
f.urlos; e melhor 6j"ue todos o que poderemos pôr nos pbysi
cos: mas manda a sagrada escriptura <l{Ue os ho(;lrem@s: p1·o
pter sanilalem; e assim é bem ~1ue lhes· gua.rdemos aqu1i .respei
t0s, ainda que a verdade semp11e tem Jogar. Digamol-e ao me.
nos dos botitnrios .. Teem estes mm livrinho-. nã0 é maior que uma 
cartilha- e nada tem de sua doutrina; po,rque se devia de cem
pôr no limbe; cerrto é que 01 não imprimiu GaleNa, que houvera 
de ser muito bom cbvistão, se não fôra gentio, porque tinha bom 
intendimeFJbo. A este livro chamam elles: Qui pro quo: que.r 
dizer, uma coisa por outm; e o titulo basta, flélra se inteHd.er, 
que contém mais mentiras q·ue verdades: antes só uma verdade 
contém, e é que em tudo ensina a vender gato por· lebre, como 
agora ; se lhe l'altár na botica a aguu de escorcioneira, que re-
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ceiln o medico para o cordeal, que lhe podem Latar agua de cc 
vadu cozida: e se não tivet'em pedTa d·e baazar, que pevides de 
cidra tanto montam: se não houver oleo de amendoas, que lhe 
ponham o da ca·ndêu. E assim vae bamlh1mdo 1J.udo,. de maneira 
~Jue não póde haver boticario que deixe de ter quanto lhe pedem: 
e d'ahi póde ser que ve·io o pr0verbio, cem ~ue declaramos a 
l!lnmdancia de uma casa ri.ca., <i!Ue tudo se acha nella eomo em 
botica. E já lhe eu perd0ára tudo, se tudo tivera os mesmos effei
tos ; e se elles não mos levaram tanto pelos ingredicmtes suppos
tos, que nada valem, como ha.viam de .levar pel:os verdadeiros, 
que valem muito. Doncde parece, que nasceu a murmutação de 
quem disse,, qee as mãos d0s boticarios são camo as de MiQlas, 
que quanto tocam eonverbem em oino; porque lilão ha arte chi
mica que 0s veRça em f'llzer de; mar:a\\a,J,has metaes pveci.osos: nem 
póde ha.ver maior destrez·a, que a cle lllm destes mesbres 04 discí
pulos de Esculapio, q:ue mandando pelo seu moç0 buscan um mo
lbo de mal•Ví!S ao R100turo, eom d.uas feuvuras q.ue lhe d~o no 
tacho, eu c0m as pizar 1:10 a.J,mofariz, os transformam de maneira, 
que não lhes sácm das mãos sem lhe.s deixarem nellas tres ou 
quatr@ cruzados, não vaJendo· ellas em si um ceiti,J: e o mesmo 
corre em out~·as mil e t•rezent"s coisas .. Tem os physicos-móres 
ohri.gação de Yigiarem tudo isto; e l:l_Ssim o fazem, cor.rendo o reino, 
e visita~1do todos as bot·icas delle alg,umas vezes: chamam a isto 
dar varejo, e dizem bem; ~orq:ue assim como nó.s yarejamos uma 
oliveira, para lhe apanhar. a azei,ton:a,. assim elles. varejam as bo
ticas, p!!r{l recolher dinheiro. É muito para vêr a dil·igencia com 
que os boticar:ios se acodem un;S aos outros nestas occasiõ_es, em
prestando-se vid r.os e medjqamentas, para que os v,isitadores os · 
achem providos de tudQ: e poderá s.ucceder, pot mais que te
nham tudo bem ppurado e1 a pQnto, se não andarem mais dili
gent~s em peitar, que em se. prover, que lhes q1uebrem todos os 
vidro~ por d~ cá aquella pal.ba .. Por isso out.ros fazem bem, qu.e. 
visitam, antes, çle serem vis-i~!ldos, e comiss0 escusam o trabalho 
de se. prover,em ~ apurarern ; e escapam os se.us fr,ascos, como 
vaso ll)áu que nunca quebra. llem se vê, ~omo· responde tYdo isto 
ao titulo dysle capitul0; s9 uma coisi\ ha uqui, ql!l.e a não ia,-
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tendo, nem haverá quem a declare; que morra enforcado o ho
micida, que matou á espingarda ou ás estocadas um homem; e 
que matem boticarios e medicos cada dia milhares delles, sem 
vêrmos por isso nunca um na forca; antes são tão privilegiados, 
que depois de vos darem com as costas no adro, e com vosso pae 
na cova, demandam vossos herdeiros, que lhes paguem a peço
nha com que vos tiraram a vida, e o trabalho que tiveram em 
vos apressarem a morte com sangrias, peiores que estocadas, por 
serem sem necessidade, ou fóra de tempo. Um ferrador visinho 
do cardeal Palooto desappareceu de Roma; e indo depois o car~ 
deal a Napoles com certa diligenciado summo ponti fi ce, teve um 
achaque, sobre que se fez junta de medicas, e entre elles veio 
o ferradot· por mais afamado: conheceu-o o cardeal, tomou-o á 
parte, e perguntou-lhe quem o fizera medico? Respondeu, que só· 
mudára de fortuna e não de officio; porque do mesmo modo que 
curnva em Roma as bestas, curava em.Napoles os homens; e que 
lhe succedia tudo ·melhor, porque além de acertar nas cu ras tão , 
bem e melhor que os demais medicos, se acertava por erro de 
dar com algum doente na outra vida, que ninguem o demandava 
por isso, como suá eminencia, que lhe fez pagar uma- mnpa dó 
seu coche, per lhe morr.er nas mãos andando em cura. O que 
mais succedeu no caso, não serve ao intento; mas do dito se co
lhe, que anda o mundo errado na materia de medicos e botica
rios, que hão mister grandíssima reforma; porque tendo por offi
cio assegurar as vidas, não só nel-as tiram, mas sobre isso nos 
pedem as bolç-as. Não fazia outro tanto o Sol Posto aos castelha-

- nos nas charnecas; e no cabo foi esquartejado por isso. E estes 
senhores ficam-se rindo, e aguçando a ferramenta para irem por 
-diante na matança, de que fazem officio. 

Em Frnnça ha lei, que n'enbum medico do paço vença sala
rio em quanto alguma pessoa real estiver doente; porque assim 
se apressem em tractar de sua saude: e os portuguezes somos 
taes, que quando estamos doentes fazemos mais mimos, e damos 
maiores pagas aos medices, sem adve'rtirmos, que por isso mesmo 
nos dilatarão a saudc, e farão grave o mal que é leve; corno 
o outro, que curava de um espinho certo cavalheiro, , e tinha-lhe 

, 
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fnettido em co beça, que era postemo. Ausentou-se um dia e· dei
xou um seu filho instruido que coJ.iltinuasse com os emplastos do 
espinho, a que chamavam postema. Mas o filho na primeira cura, 
para se mostrar mais destro, arranoau o esJ.ilinho: cessaram logo 
as dores, e sarou o doente em menos de vinte e quatro horas. 
Veio o pae; pediu-lhe o filho alviçaras, que sarãra o doente só 
com lhe ,tirar o espinho. Respondeu-lhe o pae: pois d'ahi come
rás para besta. Niio vias tu, selvagem, que em quanto se queixava 
das dores, cont•inuavam as visítas, e se accrescentavam as pagas? 
·Secaste o le!t'e á oal~ra que ordenhavamos? Bem se acudiria a 
isto, se se pagassem melhor as curas breves, que as· dilatadas. E 
mui lo necessario era htn:er lei, que nenhuma cura se pagasse do 
doente que morresse. Podera-se pelo menos pôr remee:iio a tudo, 
com favarecerem as reis mais esta sciencia; que a•nda muito ar
rastrada; porque não se applica a ella, senão qnem não tem ca
bedal para cursar outr0s estt1dos. No estado de Milão todGs os 
medicos tecm fôro de condes : nos estados de Mantua, Moden::1, 
Parma e em toda a Lombardia, são ditos, e havidos por fidàlgos, 
e gozam seus prívilegios. -El-re-i Dom Sebastião começou a appli
car algnm cuidado 'nesta ('Jarte, mandando á universidade de Coim
bra, que escolhessem de todos os geraes os estudantes mais ba
beis e ·nobres, e que os applicassem á medicina, com promessas 
de grandes· accrescentamentos. Por mais facil tivera mandar á 
China dois pares deiles, com as mesmas promessas, para estuda
rem a medicina com que todo aquelle vastíssimo imperio se 
cura : que sem controversia é a melhor do mundo, pontue sabe 
'qualquer medico pelas regras da sua arte, em tomando o pulso a 
ilm doente, tudo o que teve, e ha de t-er por horas, sem lhe errar 
nenhum accidente ; e l·ogo levam comsigo os medicamentos para 
a cura, se é que o mal tem alguma : e melhor fôra irmos lá bus
car essa sciencio para reparar a vida, q~e as pl'oce'lanas que logo 
quebram . 
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V4PI'.I'IJLO W. 

Dos que são ladJ.•ões, f!lem deixarem. 
que ou.ta•os o sejam. 

Do 'leãG contam os naturaes, que de tal maneira faz suas pre~ 
zas, que juntamente as defende, que lhes não toque nenhum ou
.tro animal, por fero que seja. Mais fazem os açores da Noruega, 
que conservam viva a ultima ave que empeJ.gam nos dias de in
verno, pura terem com ella quentes os pés de noite; e como ama
nhece a la~gam; e observam para onde foge, e não vão caçar 
para aquella parte, para não acabarem a ave de que receberam 
ulgum bem; e não reparam em que vá dar nus Ullha's de outros 
açor.es. Ladrões h a peiores que estes ani maes, e são como elles os 
poderosos. Todos são como es leões,. que nã() deixam que eutros 
animaes se Gevem na sua preza; e nenhum como Oê açores~ que 
largam para outras aves a preza de que tiraram proveito. Não 
admittir companhia no tractQ de que se póde tirar proveito, é 
ambição, e é interesse, a que podemos dar n0me de furto. E é 
lanço muito cantrariO< ao natural dos ladrões, q.ue gostam de an
darem em quadrilhas, e terem companheiros, e serem muitos, para 
se ajudarem urJs aos outros : mas isto é em ladrões mecanicos, e 
villões de tracto baixo: ha ladrões fidalgos tão graves, que se 
querem sós, e que ninguem mais sustent,e o banco: vê-se isto por 
essas ilhas e c0nqtüstas, e tambem cá ne reino. I-Ia em certq parte 
certa droga buscada e estimada de estrangeiros, que em certo 
tempo infallivelmente a buscam para fazerem car,l1egação deHa. 
Que faz neste caso o poderoso? Abarca toma de antemão pelo me
nor preço, obrigando os lavrado~;es della, que lh'a levem a casa, 
em que lhe pez : e Gomo se vê senhor de toda, fecha-se com ella, 
e talha-lhe o preço a seu padar, de sarte que o estrangeiro ha de 
bebel-a, ou vertel-a a seu pezar. No pastel das ilhas vêmos ist@ 
muitas vezes; na coirama de Cabo~ Verde; no páu do Brazil, na 
canella de Ceilão, no anil, nos baasares e outras veniagas: e 
neste reino e vêmos cada dia no ptio, na passa do A.lgarve, na· 
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arnendoa, no atum, e em quasi todas os mercadorias, que veem 
de fórn, como taboado, livros, baetas, sedas, telas etc. , as quaes 
os atravessallores tomam por junto, e fazendo de tudo estanques, 
se fazem reis ; porque só os reis podem fazer estanques, e porque 
só aos reis pódc ser licito o engrossarem tanto. Isto de estanques é 
ponto em que se de:ve ir muito attento, especialmente nas coisas· 
nec'essarias para a vida, como são mantimentos e roupas. Que haja 
estanque em solimão, cartas de jogar, tabaco, pimenta e diaman
tes, pouco vae nisso, porque sem nada disso passaremos; mas 
que se permitta que nos atravessem o pão, e que se fechem com 
elle os ricos avarentos, para o venderem em quatro dobros, quando 
o povo brame por elle, é negocio que se deve atalhar com todo 
o rigor, mandando por lei estavel com pena capital, que ninguem 
venda trigo em ,nenhum tempo sobre tres tostões: nem se se
guirá d'aqui faltar o pão no reino, antes sobeja1·á ; porque os es
trangeiros com esse preço se contentam, e os lavradores n_unca o 
vendem por mais, e assim nunca desistirão de o trazer, nem de 
o semear : e desistindo os atravessadores de sua cobiça, todos o 
terão. Da mesma maneira se deve pôr taxa em todas as merca
dorias ; porque na verdade vão todas subindo muito sem razuo, e 
queixam-se os povos sem remedio. Um chapeo que valia um cru
zado, custa hoje dois e tres: um cavado de panno que se dm·a 
por tres tostões, não o largam por menos de sete : uns çapatos 
que chegavam a doze vintens, subiram já a quinhentos reis. E 
assim se procede em tudo o mais. E se lhes pergunto a causa 
destes excessos? Respondem, que pagam decimas ; e é o mesmo 
que responderem, que o fazem sem razão, pois é quet•erem que 
lhes paguemos nós as decimas, e não elles: além. de que, o excesso 
em que se satisfazem, é ametade ou mais, e não u decima parte. 
Fique isto advertido de passagem, ainda que tambem pertence 
aos ladrões, que não deixam que outros Q sejam; porque usur
pando cada official no seu tracto ganhos tão excessivos, nüo deixa 
Jogar a quem com elles trac'ta, para interessarem coisa alguma, 
nem aos agentes e medianeiros, para sizarem um vintem. E tor
nemos aos estanques ou atravessadores, que levam o maior preço 
deste capitulo, que acabo com dois exemplos, que andam correntes 
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com grande ·detrimento da companhia da holça, sobre o compra e 
venda dos vinhos para o Brazil : mandam um agente diante á ilha 
da Madeira, que os compra em mosto pelo menor preço; e quando 
chegam os navios para tomar a carga, entregalh'os cozidos, por ou
tro tanto mais do que lhe custaram, como se o mandaram nego
ciar só para si, e não para toda a companhia, cujo era o cabedal 
com que effectuou o primeiro lanço. Chegam ao Brazil onde tem 
taixa, que não passem as pipas de quarenta mil réis, atravessa-as 
um todas pelo dito preço, c verifica ú bo.Jça que ,: as vendeu pelo 
que orça o regimento. E o senhor que as embebeu em si, talha
lhes outro preço, que passa de cem mil réis, e fica quem quer 
que é, com os ganhos em salvo, e a fazend11 alheia com os riscos, 
sem deixar que logrem tüo grandes lucros, os que ptneram o ca~ 
bedal, e se expuzeram aos perigos. Nota para as demais drogas: 
quem assim empolga no liquido, que fará no sol ido? E advirtam 
todos os a travessadorcs como são peiores que as feras, porque os 
interesses que reservam só para si, c vedam aos outros da preza 
que empolgam, nos leões é por generosidade, c nellcs por vileza, 
para que lhe não chamemos aleivozia. Peiores são que os açores, 
pois estes largam a caça para outros, e elles tudo usurpam paro 
si, sem deixarem que os outros medrem. Medraríamos todos se 
houvesse lei, que perca tudo quem abarcar tudo: c seria jusLa 
pela regra que diz: Que quien todo lo 'quiere, todo lo pierde. 

C&PITIJJ,.O "1. 

Como nfio eseapa de Iaullrão. quem fiile paga 
po•· soa llllâo. 

A um cego, desses que pedem por portas, deram em certa. parte 
um cacho de uvas por esmola : e como se gw.arda moi cevade~ro 
de pobres, o que se póde pizar, traclou de o assegurar logo re~ 
partindo igualmente com o seu moço que o guiava: ê para isso 
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concertou com elle, que o-comess.em bago e bago alternadamente; 
e depois de quatrG id,rrs: e venidas, .. 0. cego _.pa11a experimentar se 
o moç.o lhe guardaya fidelidade, picoú ·os bagos a pares: o moço 
vendo que seú amo falhava no -cont-racto, calou -=se e _deu-lhe os 
c~bes a_ ternos : não lhe esperou muito a cego; e ao terceiro in
vi te descarregou-lhe com -o bordão na cabeça. Gritou o r.opo.z: 
porque me daes? Respondeu o amo: porque ·cGn.tractand0 nós 
que comessemos igualmente estas uvas bago e bago, tu comes a 
tres e a quatro. Perguntou-lhe então o moço: e quem vos disse 
a vós que fiz eu tal alei vos ia ? Isso está claro, respondeu o cego ; 
porque faltando-te eu primeiro no contracto comendo a pares, tu 
te calaste sem me requereres tua justiça, e não eras tu tão santo 
que me levasses em conta, n·em em silencio a minha sem-razão, . 
senão~ pagando-le em dobro pela calada. Aqui torriára eu agora 
todos os reis e príncipes, grandes e senhores do mundo, para di
zer a todos em segredo, .como andam cegos no ponto ma·is essen
cial de ~eu governo, que é o de suas rendas e thesouros, sem os 
quaes não se podem sustentar em seu ser, nem conservar suas re
publicas e famílias. Tenham todos por certo, que se não guarda
rem com seus subditos a devida c'orrespondencia nos pagamentos 
e remunerações dos serviços que lhes fazem, que se hão de pa
gar por ·sua mão. E boa prova disso seja, que devendo a tantos, 
nenhum os cita, nem demanda, porque hã0 medo .do h11stlio da 
potencia em que se firmam, com que lhes podem quebrar as ca
beças; mas para remirem sua vexação, usam do direito maturai 

. que os ensiBa a refazer-se pela calada., e p.elo mais quiet.o modo 
que lhes é possível: e· como a ·satisfação fica na sua révera, é or
dinariamente em d'el~I'ó ; porque o a·mor proprio os faz cuidar 
que tudo é pouco . para o que merecem. E d' aqcui vem o que te
mos visto muitas vezes neste reino em embaixadas e emplrezas que 
sua magestade manda fazer, dando sempre ma.is do necessario 
para os gastos, e no cabo nõ.o ba resultas, nem sobejos ·que resti
tuam. Nem ha razão que dar a este ponto mais, que a de dizer
tnos que tomam tudo purn ~i por paga de seus ·serv.iços, sem. 
admittirem, que vão estes satisfeitos sobre outras mencês liJ!Ue. re
ceboram de an temào e que podem fa·ltar estas, córam com esLe 
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pretexto a sobeja dilígencia, com que se pagam. ,Duás razões ha 
muito evidentes, com que se prova o muito que agazalham dos ca
hedaes que passam por suas mãos : primeira, que o fogo onde 
está não se póde esconder; logo lança fumo e luzes: e assim são 
estes, que logo teem fumos de maiores grandezas, e brilham lus
tres, que manifestam o proveito, com que saíram da empreza, em 
que apregoam que fizeram grandes gastos de sua fazenda, para 
deslumbrarem o luzimento, que apesar de sua mentira descobre a 
verdade. Se gastaste tanto e te atenuaste, irmão, ,c0tn(!) engor
daste? A segunda razão ainda mais efficnz é, que ás vezes manda 
el-rei nosso senhor religiosos a taes emprezas com menos cabe
dal e nenhumas mercês, porque não lhes dá títulos, nem com
mendas, e comtudo no 'fim dellas restituem grandes sobejos. Dirá 
alguem que é porque gastam menos; e eu digo que é porque 
guardam mais: e ambos dizemos o mesmo; mas com esta decla
ração: que todos gastam da fazenda re~l; aquelles guardam para 
si e estes para seu dono : aquelles pagam-se por sua mãq, e estes 
não tractam de paga, senão de restituição. I\'Ias deixando esta ma
teria, que me póde fazer odioso com gente grande e poderosa, e 
eu quero paz com todos, assim como lracto de os pôr em paz 
com suas consciencias; só nos reis e príncipes grandes tQmám 
persuadir bem esta verdade- que paguem pontualmente o que de
vem, se querem que lhes luzam mais suas rendas; porque é r.erto 
que não ha quem se não pague, se acha por onde : e quando não 
acha, busca outro d0 seu lote, que deva ao rei alguma coisa, e 
compoem-se com elle: dae-me du'lentos mil réis, e desobrigo-vos 
de mil cruzados que deveis a el-rei, porque elle me deve a mim 
outros tantos. Já se succede, que o primeiro deva ao segundo al
guma coisa, ahi fica o controcto mais corrente; porque com pe
cunia mental se satisfaz tudo, e só o rei fica defraudado na real ; 
porque com estas e outras traÇas nada se lhe restitue, e vem a 
montar no cabo ao todo dispendios muito grandes, porque sue
cedem serem mais que muito estes lanços, e passarem de marca 
as quantias delles. E se buscar_mos o raiz destas perdas grandes, 
havemol-a de achar no descuido das pagas pequenas, que occa
sionaram licença nos acredores_ para se pagarem de sua mlla, 
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sem repararem na censura de ladrões, que incorrem pelo que le
vam de mais : e se ~lgum pezar os acompanha, é de não acha
rem inais, para se pagarem tambem de dois perigos, a que se 
puzerum: primeiro de perderem o seu, segundo de ganharem a 
forca. 

Esta sarna ou tinha, que pelas mãos se pega, é lã o vulgar, que 
não ha pessof!, por ignorante que seja, q_ue não saiba pagar-se 
destrissimamente por sua mão, até !')m coisas muito leves; por
que mais sabe o saudeu no seu, que o sabio no alheio: e o mesmo 

·é quando cuida que o alheio lhe pertence por algum serviço; e 
para ttue lhe pertença, e pnru o apropriar a si, sabe dar dois bo,.. 
leos ao que traz entre mãos, melhor ~ue nenhum volalim: qual
quer negocio ou mandado que vos fazem, um emprestimo que 
seja, logo o jt!lgam por digno de grande poga; e em lhes caindo 
alguma coisa vossa na mlio, de que possam sizar, com ambos as 
mãos empolgam nella, para se remunerarem além .das medidas: 
e não basta dizerem e protestarem que vos servem por cortezia, 
nem contractardes com elles em o tanto que lhes pagues pon
tualmente ; porque a cortezia verdadeira que professam é jul
garem todos que muito mais merecem, sem advertirem que o 
dado é dado, e o vendido é vendido ; e que não podem alterar 
nas obras, o que assentam com as palavras. E já lhes eu per
doara tudo, aos que se pagam por sua mão, se levaram somente 
o que se lhes póde dever a juiso de bom varão; mas pagam-se 
pela sua almotaceria, que sempre é maior, e occasionam gran
díssimas perdas aos proprietarios, como se vô na pescaria do al
j'ofar e perolas no Oriente, que rendia mais de um milhão em 
outros annos á corôa de Portugal, e para os pescadores, que eram 
n1ais de quarenta mil, com quinhentas ernbarc~ç.ões grandes; 
porque havia quem pagasse aos ministros fielmente sem lhes abrir 
entrada, por ond~ ensopassem a mão em monte tão grosso. Ti
veram estes traças para encorporarem em si a ad~inistração das 
despezas e recibos, tirando-a de pessoas religiosas fidelissirnas, a 
titulo de mais facil expediente; e seguiu-se logo serem os mer
gulhadores mal pagos~ e os ministros remunerados em dobro, por
que se pagavam estes por sua mão, e aquelles pela alheia: fugira~ 
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os pescadores, e os que acodem forçados são tão poucos em com
paração do que eram, que não chegam a dez mil, com duzentas 
embarcações pequenas; e assim ficam os lucros tâo tenues, que 
não podem avançar a duzentos mil cruzados; c só os ministros 
engordam, porque se pagam por sua mão. Na compra do salitre 
e pimenta, succede quasi o mesmo lã nessas partes: vinha-nos de 
1\laduré o salitre trazido por particulares a duas patacas o bar, 
que são dezeseis arrobas; comprava-se todo para a corôa de Por
tugal com grandíssimo lucro: nlio achayam os ministros reaes 
polpa em droga tão barata, para ~mpolgarem as unhas: tracta
ram de a haver dos Naiques, que são os reis daquelle imperio, 
os quaes sabendo a estima que fazíamos do que elles arbitravam 
como se fosse arêa, fizeram logo estanque de que não deixam sair 
o salitre por menos de vinte patacas o bar : e o mesmo , succedeu 
na pimenta por toda a India, por se cevarem mais do devido as 
unhas dos ministros em seus pagamentos. 

Como tomando pouco, se rouba ~nais qtte 
tomando Jmtllito. 

Parece que se contradiz o assumplo desbe capitulo; mas essa é 
11 excellcncia desta arte, que até de implicações tira consequen
cias certas para os fins que professa. E pudera-se provar com o 
que furta a ngulh-a ao alfayate, em Jogar c occasiào que não púde 
comprar nem l~aver outra, e por isso fica impossibilitado para 
trabalhar uquelle dia e os que se seguem, com que perde os seus 
jornaes e sallarios, que vem a fazer quantia grossa. E é ponto este 
que tem dado muito que suar aos doutores moralistas, sobre a 
restituiçuo dos lucros cessantes, e damnos emergentes considera
veis do official, a que deu causa o ladrlio com tão leve furto, como 
é o de uma agulha, que vai, quando muito, real e meio: e que~ 
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rem quasi lodos que seja furto de restituição, os damnos gra·ves 
recebidos por tão leve causa. Do mesmo modo discursam no que 
furtoo a cabra ou a galinha, de que seu dono esperava muitos 
fructos. E assim succede furtarem muito os que tomam pouco. 
!VIas não é mi,nha tenção occupár a machina deste cnpitulo com 
ninherias. Vôe a nossa penna a· coisas mais altas. Todos sabem o 
dito commYm: Que tanta pena merece o consent-idor, como o la
drão. ; e nes~a toada ha ladrões, que não furtando nada, porque nada 
lhes fica, furtam quasi infinito, como se vê nas justiças, em guar
das, meirinhos, e outros officiaes, assim na paz como na guerra, 
os quaes por dissimularem, ou não vigiarem, dão causa a gran
díssimos ~urtos, e intoleraveis ladroices : já se vão forros, e a 
partir, com os que metem as mãos na massa até os cotovelos, em'
polgando nas fazendas reaes, nás direit.os, nos tributos, nos far
dos que desbalisam, e nas drogas, que á força fazem ser de con
trabando; abi digo eu que vae o furtar de monte a monte, e que 

·tomam os· taes ministros sobt·e si cargas irremediaveis de resti
tuição, cujos antecedentes não logram, e s~ com as consequencias · 
das liçoudas, que pot· tudo hão de levur, se fiéam . . Ponhamos 
exemplos nas materias tocadas, e ·conhecerá todo o mundo os la
drões que furtam mais, qua'ndo· tomam menos. 

Comecemos pelos mais graves . Sabe um mestre de campo, que 
tem qtmtro capitães no seu terço, que recolhem os pagamentos de 
seus soldados, a tituio de os repartirem fielmente por elles, e que 
os jogam no mesmo dia em que lh'os entregam, ficando assim 
soldadas. e capitães sem bazaruco, e dissimul'am com isso? Pois 
saiba o senhor mestr{l de campo, quem quer que é, que. fica sendo 
em éonsciencia tão grande ladrão como os seus capitães. Respon
de-me negando-me u consequencia; porque nada tomou para-si. 
'Mas a isso lhe digo, o que já tenho dito, que ha ladrõ'es, que não 
furtando nada, furtam muito, e elle é o maior de todos, pois deu 
occasião a maiores damnos, não só na fome e desnudez dos sol
dados, e nos roubos que lhes occasionou fazerem para se reme
diarem, mas tambem na batalha que se perdeu 11 seu rei, pol' não 
'i11em alentados e contentes. 

Caso notavel, e que poderia acontecer! Veio do Norte a certo 
. 6 
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homem de negocio um navio de bacalhúu meio corrupto,' e tal 
que desesperou da-venda e gasto de tal droga : fói-se a um con
selheiro, ou provedor das fronteiras, metteu-lhe dois mil cruza
dos em oiro na mão para luvas com seu borslados; que em maio
res empenhos o deseja serv.ir, se lhe der passagem a uma parti
dazinha de bacalháu para os gastos da guerra, e o dará barato, 
pGr pouco mais do que lhe eustou, pur fazer seryiço a sua mages
tade. Deixe vossa mercê estar o lanço, lhe responde elle co!O os 
dois mil nas unhas, que hoje o porei em conselho, e serão sua 
magestade e vossa mercê servidos. Espera-lhe pancada, e em vindo 
a pêlo a fome dos soldados, propõe muito severo e grave : Se
nhores meus, bacalháu é muito bom mantimento para campanha 
e povoado; tem-se de reserva, e é sadio; e eu tenho, porque nada 
me escapa, quem nos dê uma partida· grossa muito barata. Toca 
a .campainha, acode o porteiro: chamae cá esse homem de ve
ludo raso que ahi está fóra: entra elle vendendo bulias, e fazen
do-se de rogar, e que tem dois mil quintaes para provimento do 
povo, qu~ ha de ficar bramindo; mas que o serviço de sua ma
gestade ha de ir diante, e que terá o povo paciencia, e que lhe 
hão de dar vinte mil cruzados pela dita partida, e que se lhe de
rem um real menos fica perdido. Vá-se vossa mercê para fóra; 
temos ouvido, consultaremos. Sáe-se elle para fóra promett.endo 
candeinhas â Santo Antonio, ou ao Mexias, que lhe depare boa 
.saída .á sua fazenda perdida. Dá um .bnido o promotbr do nego
cio : aqui verão vossas senhorias como sirvo a sua magestade. Fa~ 

\ 

moso lanço, respondem todos, não se perca, embarque-se logo 
todo para Aldêa Gallega, e contem-se-lhe os vinte mil cruzados; 
e assim se effectua. Vão diante ordens apertadas aos juizes e cor-

, regedores, que prendam almocreves, que embarguem bestas; tudo 
se executa : e lá vão comendo todos do bacalháu por essas estra
das até Elvas, onde o molham, para que não falte no pezo; 11e
colhe-se nos armazens molhado sobre corrupto, e ao segundo dia 
já enjôa a toda ll cidade com o cheiro; os soldados não o aceitam, 
nem os cães ó comem. E se olguem não tiver isto por factível, 
veja lá não lhe provem que lhe succedeu a elle. Digam-me agora 
os senhores doutores, se é isto furto ou esmola que se fez a sua 
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tnagestade. No conselho o appellidaram por serviço, em Elvas lhe 
chamam perda; e poucas letras são necessarias para lhe dar o. no
me proprio, que é, furto legitimo. Quem fez este furto é a maior 
duvida? O mancebinho que recolheu· os dois mil cruzados, cuida 
que nada fez; e elle por estes algarismos vem a ser o que to
ma'ndo pouco, furtou muito; porque deu occasião •a arderem •vinte 
mil cruzad'os d'el-rei sem nenhum fructo. Na alma lhe não qui
zero .eu jazer á hora da rJ?Orte. 

I 

CJAPIT!JLO WUII. 

Como se fall'ta ás pa11.•tes, 1'azeaulo·lbes met·eês, 
e weaadencD.o·IIJes íniseJ.•icoJ•dias. 

Offereceq:-se o milbano á gallinha para ser seu enfermeiro em 
uma doença, e em cada visita lhe mamava um p.into pela calada, 
até que deu fé, p.ela diminuição de sua família e casa, que a mercê 
que lhe fazia o seu medico, tinha mais de furto, que de miseri
cordia. São os ministros com que se governam as republicas, 
como medicas, que acodem a seus trabalhos, que são as suas doen
ças; e accrescentar'-lhe estas a titulo de cura e ·de misericordia, 
é aleivozia, e é ládroice descarada, e acontece de mil maneiras. 
íl.'oco algumas, que todas não póde ser. Manda el-i·ei nosso se
nhor fazer infanteria pelas comarcas· do Feino para provimento 
das fronteiras e do Brazil, ou da India : vão. os cabos muito bem 
providos de dinheiro, que Ines dá sua magestade para os paga· 
mentos; levam seus officiaes em fórma com todos os requisitos, 
para que tudo se faça autbentico c0m razão e justiça. Chegflm a 
um Jogar, tomam noticia dos que ba mais aptos e expeditos para 
as armas: são logo malsinados os que teem inimigos, e chovem 
escusas sobre os que são apal'entad0s. Passa o cabo cedulas aos 
meirinhos que Ih' os tragam alli todos; e se os não acharem, qua 

' lhe tragam os paes ou as mães por elles; e elles f[UC .gostam mai• 
• 
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do ninho em que se crearnm, e levai-os á guerra, é arrancar-lhes 
os dentes; poem-se em cobro, deixnndo seus paes nos piotJ;ls, que 
para remirem sua vexação, e a de seus filhos, lançam mil linhas; 
e vendo que as de intercessões não montam, appellam para as do 
interesse ·: "fferece cada qual os vinte e os trinta -cruzad0s que 
não tem, e para os fazer, vende até a capa dos hombros; e tanto 
que os dâ por baixo da capa, logo escapa, e livra o filho a titulo 
de manco, sendo mais escorreito que um veado : e não são pou
cos os que trincam a sedella desta maneira em cada terra ; com 
que vem a ser mais que muito o cabedal dos milha_fres, que em 
vez de fazerem gente para a guerra, fizeram thesouro para a paz 
e para o jugo. Muitos paes houve que livraram seus filhos seis e 
sete vezes deste modo, em differentes annos; com que lhes vie
ram a custar tanto cQino se os resgataram de Turquia. 

O mesmo succedeu nos aprestos das armadas para a costa, e 
frotas para o Brazil e India. Faltam barbeiros, falta marinha
gero? Alto sus: vão os sarge~tos por essa ribeira, revolvam a 
cidade, prendam e tragam toda a coisa viva que possa prestar 
para os taes ministerios; ~ cá faremos a escolha : e como se o de
creto fóra rede varredoira pora njuntar dinheiro, vão empolgandG 
em quantos acham geitosos, para pingarem quatro tostões, por
que os deixem : vinde por alli, que sois marinheiro; e vós vinde 
tambem que sois sangraclor. Ha que d'el-rei, gritn este, que não 
estou ainda examinado! Que não sou marinheiro do alto, chora 
uquelle! Deixem-nos vossas mercês, eis aqui duas patacas paru 
beberem. Que não bn patacas, instam os agarradores, todas são . 
falsas; viva Deus, e tudo é falso quanto allegaes; bem vos conhe
cemos. Pois por isso mesmo, acodem os salteados, hão vossas mer
cês de usar de misericordia comnosco, pois nos conhecem, e se
rem servidos de nos darem uma palavra aqui á parte de segredo, 
que importa ao serviço de sua mages.lade. E tanto que lhe un
tam pS mãos com moeda corrente, logo os deixam escorregar 
de!Jas, avisando-os, por lhes fazerem mercê á puridade, que não 
appareçum os oilo dias seguintes até darem á vella; e aos circums
tantes que acudiram a vêr a morte ila bezerra, clão sabisfação com 
deixem passar, senhores, estc!s fidalgos que são f'wniliares. E eis 
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aqui como estes e outros fazendo mercês, e yendendo misericor
dias, furtam a trocho; e vem a resultar de tu_çlo que fazem os 
provimentos, dos que não tiveram ~uhstancia para seu resgate, 
de quatro máus trápilhos inuteis e miseraveis; e por isso depois 
em seus postos ha as faltas que choramos : nem se devem impu
tar a elles, que são uns coitados, senão n quem taes provimentos 
faz, esfolando a nossa republica para engordar a sua pelle, e en
cher a bolsa. 

Outro modo h a mais ad miravel de furtar fazendo ~ercês, que 
entra em maior custo, e toca em sugeitos mais altos, assim nas 
perdas, como nos ganho;!. ~Aprestam-se as núus para a India, não 
ha pilotos nem bombardeiros, porque são officios cujas artes já 
se não professam nem ensinam : oliferecem-se os lacaios dos maio
res senhoFes a seus amos, •para q,ue os façam pntlvêr• nestes offi
cios em satisfação de seus servi:ços ; ,porque sabem que tem maio
r.es I~ucr@s neHes, q~ue em pensar as mulas e frisões dos coches: e 
tal houve, que dizendo-lhe seu amo : como pót!Ies tu ser pêloto de 
uma ná11, se nunca entraste nel'la, nem sabes que co.isa é bales
tiJ.ha nem astrolabio? Nã(i) repare vossa senhoria nisso, respon
deu elle, porque as náus dà In dia não Iião m·isler pilotos; sempre 
ouvi cl'izer que Deus as [eva, e Deus as üaz. E :fiados nisto, ou 
em seus ií'ltentos, que elles saberão quaes são, e nós tamlbem, pro
vém os officios das náus, de manei:ra que qcianmo vem á praxe e 
cxewicio delles, ·nenhtlm sabe qual! é a sua mã0 d·ireita: e per 
isso vão dar com as náus por essas costas, e se dei>xam render nas 
occasiões da peleja; e vêmos pet'das· tüo grandes e in.toleraveis, 
que pelo serem muito, as attribuimos aeS peccados, que não vê-

- mos, .e se poderiam muitas vezes queixar de se lhe ·levantarem 
lantos falsos teslimunhos, como lú, nã0 sei oHde, se queixou um 
diabo de certo noviço, que deu a seu mestre por escusa de uns 
oves que frigiu em um papel á cuodêa·, que o tentára o demo ... 
nio, o qual acud·iu logo pot· sua innocencia desmeo.bitldo-o, que 
tal fritada não sabia como se pocli::i fazer daq.uella manei.ra. Não 
nego que peccado!; nos po~lem fazer·, c fazem muita guerra; mas 
vejo que ignorancias são ns que n0s destr.oem; e quem favorece 
estas a titulo de rnisericordia, clã occasião a maior .crueldade: e 
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fazendo esmolas e mercês a seus criados, faz furtos, e dá perdas 
á republica, que não teem reparo. 

·--------'-----------···----

U.t\.PI~IJLO IX. 

·como se t'nt·ta a titulo tle beneficio, 

Beneficios ha sem pensão, e beneficios ha com ella. Tomára 
eu os rrieus desobl'igados, para pão desejar a morte ao pensio
nar.io. Se o beneficio é hmue e ·a pensão grossa, melhor me fôra 
ser c'ura que beneficiado. Isto é, que melhor me esbava curar de 
mim com trabalho, que render-me a outrem com tributo. O in
teresse é moeda que todos os homens cunham, e só entre elles 
corre e a falsificam de maneira, que por cobre querem que lhe 
deem prata. Deus Nosso Senhor está continüamente enchendo 
este mundo de beneficios sem esperar outra pensão, mais que de 
louvores em agradecimento. É um milagre continuo a disposição 
e providencia com que o céu governa os tempos do anne, fazendo 
com suas influencias sair partes dos elementos, animaes, e plan
tas, .com que os racionaes se sustentam e vestem; sem por isso 
nos pensionar, mais qqe em louvores, que quer lhe dêmos; tri
buto fucil, porque depende de affectos, que são naturaes, e por 
isso de ne'nhuma motestia ao agradecido. Os reis tambem são co
rno Deus; e como a patureza nesta parte a tudo acode com uni
versal providencia, dispondo as coisas com suas .leis, de sorte que 
se não houver quem as quebrante, não haverá fome que affiij a 
os pobres, nem adversidades que inquietem os pequenos; todos, 
altos e baixos andarl'tb satisfeitos, sem as pensões de tributos, que 
se occasionarn de desbarates que os ambiciosos e turbu1entos mo
vem ; e· para se reprimirem é necessario que todos cencorram, 
porque as forças de um rei ás vezes não bastam para enfrear a 
violeneia dos grandes, que sempre traz pregoadas guerras com a 
fraqueza dos pequenos. A oppulencia é esponja que se ceva na 
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subslancia da pobt·eza, e é hy"dropisfa que nada a farta: e d'abi 
vem arrebentarem uns de gordos com 1:1 abundancia, é entisic-a
rem outros de magros com a esterilidade. E no cabo cuidam os 
grandes, que são como as sanguexugas, que fazem grande mal ao 
doente, quando lhe chupam o sangue; cuidam que fazem sobe
rano beneficio aos pequenos, quando se servem delles .até os ani
quilarem. O beneficio que vos fazem, é servir-se de vós; e a pen
são tomar-vos a fazenda, como se a ganharam, quando vos admit
tiram ao serviço que lhes fizesles. Não se viu maior sem-razão! 
E eu lh'a perdoara (porque cuidam que vos auctorisam, quando 
vos chegam a si, e que não ha em vós preço com que lhe pos
saes pagar este beneficio) se não accrescentaram a este dilirio ou
tro peior, de vos venderem tambem por beneficio o deixarem de 
vos afl:ligir, quando ps excita a isso a vingança injusta que con
ceberam contra vós, por não vos professardes escravos seus, até 
quando não só a natureza, mas tambem a concurrencia das obri
gações que sonham vos fez livre. E para que não pareça isto dis
curso phantastico a quem o lêr, ponho-o na praxe de um exem
plo, e ficará claro e bem intendido. _ 

Não ha reino no mundo tão bem provido como este nosso de 
Portugal; porque além do que dá de si bastante para seu sus-· 
tento, lu_stre e agrado, tem de suas conquistas com 'que se enri
quece, e provém todas a~ nações. E como o meueo de tantas coi
sas é grande, ha mister grandes homens que lhe assistam com 
grande governo em todas as partes Mnde chegam seus cemmer
cios. Destes houve antigamente, e ainda ha alguns tão fidalgos, 
que estimando mais a honra que thesouros, tractaram só de dar o 
seu a seu dono; e assim tornaram para suas casas ricos só de bom 

·nome, que é melhor que muita~ riquezas, como diz o sabio. Ou-
bos pelo contrario, antepondo as leis da cobiça aos respeitos da 
nobreza, não só se fazem chatins ;. mas estendendo as redes até 
pelo alheio, se fazem ricos á custa dos pobres, com tanta arte, 
que querem á força lhe fiquem a dever dinheiro, depois de se ser
virem delles, e os despojarem de quanto tinham. Soube um go
vernador destes, que certo negociante tinha um trancelim de dia-· 
mantes, que se avaliava em cinco mil cruzados: cresceu-lhe a 
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agua na boca, e mandou-lh'o pedii· só para, o vér por curiosidade: 
e depois de visto, torna outro recado, que estimará lh'o venda: 
tenho-o para o dar em. dote. a uma filha, lhe -respo11deu o dono. 
Seja assim, diz o senho.r governador; e eis-ahi tem v. m. a sua 
peça : e antes de vinte· e quatro horas (i) manda nGtificar, que se 
embarque prezo para o reino, para dar eonta diante de· sua ma
gestade de certos cargos e crimes laJsm rnajestatis, provados com 
mais de vinte testimunhas.- Lança o bom portuguez suas contas: · 
eu não devo nada a el-rei; mas dizem lá que á cadêa nem por 
coima de figos, e se me deixo i•r, hei de gasta•r m·ais de dez mil 
cruzados no livramento, e no cabo não ficarei bem limado de tudo, 
sobre bem affiigicl~r. Leve S. Peclro e trancelim que tão caro me 
custa. Chama um religioso destro e de segredo, entrega-lh'o com 
um reca·do para Slla senl~oria, que lhe faça mercê de se servir 
daquella peça, e de tudo o mais que ha em sua casa, porque es
tava zombando, quando lhe mandou e recado do dote. Aceita o 
senhor governador o erivoltorio, dando a intender que cuida são 
relíquias que lhe offerece o reverendo padre, e ajunta muito cri
minoso: Grande coisa é ter 1:1m amigo em Arronches. Póde agra-: 
decer a vossa paternidade esse cavalheiro a• mercê que lhe faço de 
o absolver de culpa e pena: e dê graças a Deus que escapou de 
boa. Por esta arte fazendo beneficio da maldade que urdiram, 
chupam em satisfaçã,a, quanto ha precioso em ricos e pobres. Fa
çam-me mercê que lhes resistam, e verão onde vão parar suas 
vidas e fazendas. 

De outras tretas usam ainda mais suaves para se fazerem se
nhores do alheio a titulo de beneficios phantasticos, principalmente 
quando tractam de· se vol1tarem para o reino: fingem-se validos 
e poderosos com os ministros de todos os conselhos, e até com as 
altezas e magestades : offerecem-se aos que sentem de mais chu
rume, que farão na côrte suas partes: e como nenhuma ha que 
não tenha nella reC!Juerimentos, todos se dispendem com donati
vos e offertas, que diz·em com as pe.sseas; e elles v'ão agasalhando 
tudo, e pondo em listas ~que nunca mais hão de vêr). seus ne
gocios: e para os apoiar mostram cartas, que fingem dos vali:
dos e ministros, onde vão topar os pleitos e requerimentos, e fa-
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zendo dellas esporas e gamvatos, despentiãm os pertendent~s, .e 
os desbaJ,izam de quanto teem; e assim os roubam a titulo de lhes 
fazerem beneficios, sem chegarem nunca os_acredores a colh~ os 
fructos de suas esperanças ; porque sernear.am em terra esteril, e 
mato maninho. Deus nos ajucle, e nos dê a conhecer C?ra,ções 
fingid.es : a natureza e os elementos produzem tudo para os ho
mens, sem lhes pedirem nada por tão grandes benefkios; e os 
homens são tão ,interesseiros, que sem lhes daFelD nada, lhe_.s !}QC

rem levar tudo por Ulfla meí'cê fingida. Nqo ha.entre .elles bene- . 
ficio sem pensão, e .é ordinariamente tuo pezada, que nada me 
deixa para allivio. O reino está sempre cheio para elles, e para 
mim só vazio : os reis tratam df) todes, e elles só de si, e nen!lUm 
de mim, senão quando me sentem com churume que possam ~or
ver. Vei-os-eis visitarem-se uns aos outros com alvitres ,de gran
des ganancias, sg entrarem ao escote nos empenhos que trazem 
por mar e term; e que vos fazem mercê de vos admittirem ao 
trato da sociedade, de que esperam' fructos e lucros, que tirem a 
todos o pé do Iodo : e o seu intento é pôr-vos de lodo, despojan
do-vos da substancia, para a ençorporarem em si ; e com pre
texto de ves fazerem beneficiado, vos deixam zote de requie : e 
quando abris os olhos, achaes que o descanço se vos converteu 
em demandas, com que acabaes de despenhar o ruço atraz çlas ca
nastras ; estas vão cheias para elles, e aquelle fica dando-vos coi
ces na alma : Equo rle credite reucri. Tirr.wo danaos, e.t dona (e
rentes. 

{)Jl.PITIJLO X. 

- Como l!le pod.e01 t:n11•1iar a el-J.•ei wiute mil crnzatlos 
a titulo fie o servii·. 

A era é tão desarrasoada, .que oom summa habilidade, digo 
humildade, .ajunta S@berba summa, tomando satisfação atroz. de 
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um serviço lnutil, com'o se o que dá fôra muito, sendo nada; e 
o que toma fora natla, sendo mais que muito. É por.natureza tão 
humilde e rasteira, que se não tiver quem lhe dê a mão, nunca 
se levantará do pó da terra: e é por artificio tão soberba, que não 
pára, até nuo sobrepujar a quem lhe deu o. alento; nem descança, 
até não desll·uir a seus · bemfeitores, roubando-lhes a substancia, 
e nnuinando~lhes o ser em satisfação do leve serviço que lhes faz 
do ornato de suas folhas. Levanta-se por beneficios das mais ai~ 
hs arvores a que se encosto; dilata-se com o favor dos mais for
tes muros a que se arrima ; paga-lhes com sua frescura, e paga
se desta ruina e destruição total de todos seus Mecenas. Até aqui 
ingratidão! E taes são homens humildes por natureza, soberbos 
por nrtificio, que recebendo de seus senhores o ser e beneficios 
sem conte, escassomente lhes fazem um leve serviço mais de fo
lhagem, q·ue de substanúa, e logo se pogam delle pondo-os no ul
timo, e dando-lhes saco ao mais essencial, sem repararem ruirias, 
que a grandes dispendios necessariamente se seguem. Não tolho 
que se paguem serviços : mas estranho satisfações, que excedem ; 
'e qtJe as affectem ambiciosos, até oride não ha merecimentos. Có
rando egtes com o mesma acção perniciosa, eslão roubando a seu 
rei, e a seu senhor, e querem que por isso vá cheia de mereci
mentos a mão que enchem de rapinas; e que tudo seja pouco 
para premio de sua alei vos ia, disfarçada com mascara de serviço. 

13: ainda que nelles houvera serviços dignos de premio, são os pa
gamentos com que se satisfazem, tão grossos, que excedem todo 
o merecimento. Vinte mil cruzados disse no titulo deste capitulo? 
Pois disse pouco, quando sei casos de quarenta, e de oitenta mil 
cruzados levados de codilho em occasiões, que a sabedoria do vulgo 
ficou cuidando que recebia el-rei no lanço um serviço heroico de 

·grandíssimo interesse. Succedeu o caso, não direi onde, porque 
não trato de syndicnr invasões de inconfidentes, senão de adver
tir ministros fieis, para que saibam por onde se nos vae a agoa : 
basta saber-se que além-mar recolhem os reis de Portugal para 
si todos os dízimos, como conquistadores; porque os papas os lar
garam aos mestrados, para levarem ávante a canversão da gent\
Iidade, e sustentarem o culto diyino naquellas partes com magni-
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ficencia da fé, e augmento da christnndade. Em uma praça pois 
dessas mais oppulentas se poem em lanço cada tres unnos as. ren
das dos dízimos, a quem dá mais por ellas, e andam orçadas ur.:JS 
annos por outros em cen.to e quarenta até cento e cincoenta mil 
cruzados. Urdiu utn pqderGso os l&nços de maneira, que não su
biram de sessenta mi.l .c.ruzados; e nelles se r~matou o ramo ,a u~ 
prióste seu confidente~ como lluem ia forro e, a partir: e pata 
isso intimidou todos os lançadores, e prendeu ulguns qu~ tinha 
p9r muis affoitos, para os impossibiliba1r naquelle tempo, por lhe 
constar queriam lançar no tal ramo. cento qua~eAta e- tFes mil cru
zados, como no· triennio antecedente tinham lançado, e no sê
guinte lançaram, p@rque se ll1es removeu o impedimento. Donde 
se colhe que não defraudaram a sua magestade. mais que em o.i
tenta e tres mil eruzad@s, pondo em pés d,e 'l;crdade, que lhe f;i

zeram grande serviço, para que se não. perdesse de todo a anen
dação dos dízimos, visto não. haver quem déssé por elles mais. E 
destas ninberias ha por· lá muitas. g.uizadas com taes escabeches, 
que é necessario muito ard,il p.ara l.hes dar na Lempe_ra: e ninda 
que ha quem a j,nt·endo, ass:im como ha. quem a goste, nã.o h a quem 
.a declare, p0r se não· encarregar de desgostos, arriscando a vida 
e a honra, á veRtura de haver quern faça prevalescer suas m.eo· 
tiras co-ntra nünhas verdades.. 

Outro modo <Jin,da mais co;rrente, e menos a·rriscado que este, 
com que se furtam a sua magestade todos os annos os vinte nül 
cruzfJdos qu-e propuz.no titulo, sem se-sentir a pontada, nem abrir 
ponto por onde se p0ssa emendar a; rotu.ra. E é a~sim, que os Fei·s 
de Portugal são se·nhores de todos os matos do Brazil, e conse
guintemente de todas as made·iras qu·e se talham nelles: e é certo 
que todo.s os annos se fabricam mais de cincoenta mil caixas para 
·vir o assucar, tabaco, gengivre, malagueta, etc., e que não, se 
.paga a el-rei por· tanto t&boado e madc·ira, nem um ccitil, achando 
os inter·essados, que assás o servem nos dir·eitos, que de tantas dro
gas pagam, como se os não deveram por outra cabeça: e po.r esla 
nr~e, a titulo de o servir, lhf:l defraudam cincoenla md Cl'uzados, 
que lhes pudéru levar por outras tar~las caixas, que Lem baratas 
iriam por este preç.o: c ainda que lh'us não désse m"uis qu! a 
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dois tostões (que seria dal-as de graça) faria vinte e cinco mil cru
zados, que computados pelos annos que tem. aquelle estado de 
nosso commercio, e passam de cento e cipcoen~a, fazem somma 
de dois milhões e meio; e em tanto ·está defraudada esta cm1ôa. a 
tit1:1lo de bem servida-: e nó cabo ·os seus ministros, que se pre
zam de belizes, e que pescam a tomos com l1inces, não teem dado 
fé desta perda, se quer para fazerem della alvitre, nem eu o vendd 
por tal. 

Ministros vigilantes e intelligentes não teem ,preço, com tanto 
que não despont<;:m de agudos para seu proveito, como um que 
me veio ú noticia ha poucos annos, que de um sorvo engoliu vinte 
mil cruzados de direitos em .Lisboa, para que não cuidem que só 
por hi nlém se fazem os bons saltos: fez este cadimo 6 seu com 
p1.1etexto de servir bem a sua magestade, e ajuda·ram-rio sendo dos 
bisonhos, a quem o faraute ma empreza perguntou, quanto que
riam em bom ~inheiro de •contado por lhe esperarem quatro pa_
lavras tahelioas, com outms tantas trochadus pelas costas com uma 
hengalla? Conforme eHas forem, responderam elles, não se des
avindo no contracto; serão de amigo: Et citm sanguinis effusio
nem. Tanto~ mas quanto: com cinco mil cruzados se contentou 
cada um, sainqo a ciRC6 testões cada bengallada, como bofetada 
em peão . . Accrescentavam elles a ·razenda de uma náu em uma 
baraça (se era para u alfandega, ou casa da i1[ildia, elles o digam, ~ 
que a mim me esquece) c vindo com uma carga de d!7ogas tues, 
que se estimava sua valia em mais de duzentos mil cruzados, pa
raram em .parte certo . de pensado, como quem tratava de 'dar 
conta de si, e descarregar sua consciencia: saiu-lhes o da ben
galla ao encontro por entré outros barcos, que levavam fa~endus 
despachadas para fóra; c perguntando e vesolvendo á vista de Deus 
e cle todo o mundo, para mais assegurar o campo, lhes disse; 
que fazeis aqui villões muibo ruins? Deveis de, estar bebados! 
Pois trazeis cá o barco que saiu d'aqui registrado ; levae-o a seu 
<!lono, e desempachae o caminh0: e porque não menearam os re
mos com tanta pre§sa, como o salto necessitava, accrescent0u: 
estes madraços só ás pancadas se governam, e quem tem piedade 
delles, nenhuma tem da fuzcnda d'el-rei, nem das portes: e pus-
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sando das palavras ás obras, lhes ~fez a caridade, como. tinham .con .. 
certado: confessando elles que tinha sua mercê muita razã_o; e as.,. 
sim ficaram tod·os justifieados, e os circumstantes persuaqidos que 
tudo ia bem governado conforme aos regimentos da cartilha, e ó 
barco, sem ruim presumpção, foi dar comsigo onde sua magestade 
perdeu vinte mil cruzados de direitos, dando-se em tudo por muito 
hem serviào, em que lhe pez, porque não havia outra luz que ma
niFestasse a, verdade. 

C&PIT'IJ'LO XI. 

Como se po«lem f's.n•t:u· a el·rei "inte mil c•·uzados, 
e demantlal-o !IOI' out&.•ol§ tantos. 

Terrível ponto é o que neste capitulo se offerece. Furtar, e fi
·car tão féra de restituir, que pretenda. o ladrão se lhe pagl!le com 
~utro tanto o traba.Jhe que teve em fabricar, e emb0lçar o furt~ .! 
E caso que sé na escóla de Caco se pratica, e acha 1:1esoluto; e 
poderia acon•tecer (se não é que já succedeu) de mui,tas maneiros: 
ponham@s uma I!JUe explicará todas. Ei<S lá vae um coronel man
dado por SU(l magestade, não sei a que comarca : vinte mil cru
zados leva para levantar lUl1 terço perfeito de infanteria: escolhe 

. elle os 0ificiaes, Lodos seus cr.iudos, creados á mão como es~orni
nhos, que só palram e dcscaotam o que.lbes mettem nm bico. Dão 
comsigo de assuada em uma granja sua, que nunca g!'aoge0u 
tanto em sua vida: e por.que era 1\!Uinta de prazer, rega)aram 
nella suas almas quinze ou vinte dias, com perdizes, cabritos, 
coelhos, ~a ll.inhas, capões, perCts e leitões, á custa da barba longa. 
Escrevem ali i os de melhM pena em um livro branco mil e qui
nhentos nomes d·e sG!àados, que nunca viram, com 0s nomes de 
patrias e paes, que taes filhos não geraram; tudo por capítulos 
cem. signaes e firmas differentes, pondo mtiitos com diversas oru
U!s por signaes~ denotando que não sabium escrever, como acon-
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tece. Feito assim o livro da matricula, e authentico com todos 
seus requisitos, sem lhe faltar uma cifra; annexando-lhe logo 
cartas, que com a mesma facilidade fizeram e fingiram vindas das 
fronteiras cheias de agradecimentos do recibo de tão bi~arra ·gen,te; 
e que logo a repartiram por var'ias pnaças, que estavam muito 
arriscadas: mas que já ficam seguras com mi·l e quinhentos leões; 
e outros tantos annos \'iva sua senhoFia para fazer similhantes ser· 
viços a el-rei e á patria, que lh'qs saberão agradecer e pagar co
mo merece. E com estas cartas ele quitação e livro de receita·, 
dão comsigo na côrte, allegando a sua magcstade o grandíssimo 
trabalho que tiveram, lev'ando máus dias, e peiores noites, bo
tando o bofe pela. boca, e labutando com repugnancias, escuzas, 
e murmurações de paes velhos, mães viuvas, irmãs donzellas. Boto 
a tal, que se F1âo póde fazer este officio por quanto ha no mundo: 
~ que não nos paga sua magestade com as melhores commendas de 
Christo o serv•iço que lhe fizemos de mil e qninbentos raios de 
Marte, tigres desatados, que lhe puzemos nas fronteiras, em que 
gast{lmos de nossas fazendas muitos mil cruzados; porque os vinte 
mil que nos mandou dar ~ua magestade, claro está que não bas
tavam nem para as despezas dos caminhos, serras, e charnecas; 
que andámos com máus gasalhados, e peio,res mantimentos. Rece
be-os el-rei nosso senhor com entranhas de poe; agradece-lhes 
liberal o trabalho com sua costumada benevolencia .; enche-as de 
mercês e despachos, confiado a outros emprezas. ·E accJ•escenLam 
elles, depois de salisfeitos e contentes: Senhor, é um milagre vêr 
que de tantos infantes, nem um só mostrou má vontade de ir 
servir a vossa rnagestade; tanto monta o bom modo com que fi
zemos isto. . 

Vêdes aqui irmão leitor, como podeis furtar a el-rei vinte 
mil cruzados, e demandal-o logo por outros tant.os em juiso, alle
.gando que vos pague, nüo só o que trabalhastes, senã0 lambem 
o que gastastes em seu servi Ç('). Os soldados foram por 1etra pha,n
toslioos e imisiveis: mas os vinte mil foram á vista reaes, e não 
P.ncnntodos. O serviço foi roubo occulto; ·e por ell.e pedem e le· 
\'am S!!.lisfação, e paga manifesta. E se lhes tardam com clla, quei
xam-se e demandom 1 até que lhes duo pelo trabalho de furto mais 
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do que interessaram na rapina. Deste e de outros casos, que vão 
por esta esteira, se póde colher resposta para alguns zelozos que 
estranham as prolongadas demoras que cada dia vemos em des
pachos. Admitto que é muito mal feito dilatar os requerentes na 
côrte fóra de suas casas ; mas peior o faz, quem requer o que lhe 
não é devido: e para se averiguar a verdade de todps, e seus me
recimentos, é necessario tempo, porque ba muitos enganos nas 
justificações dos serviços que se allegam. E acontece muitas ve
zes virem das conquistas e das fronteiras, carregados de certidões 
de grandes serviços, os que mais roubaram a sua magestade, e á 
força querem que lhes pague com commenuas e officios de muitos 
mil cruzados, os latt·ocinios liJUe lá fizeram c veem provados atraz 
delles na rectag_uarda da sua fortuna; e se espera que cheguem 

, para rebater as baterias de certidões falsas, que apresentam ria 
vanguarda de seus requerimentos. 

DO!!i l!adrõés. q:ue ll"ull'taauDo me:Uo, nada t'ieam 
a (iev<ell" na eaan opiim:ftão. 

Ha uma figura na Fethorica que ·se chama gradal'io, porque 
. vae como por degráu~ atando as palavras, e pendurando-as umas 
das outras. Declaremos isto com um exemplo, que servirá para a 
prova deste capitulo. Todo o soldado portuguez é. 'brioso, todo o 
brioso é polido, todo o polido calça }usto, todo e que ·calça j_usto, 
nilo admiÚe·:çapato de fancaria: e os' çapatos -lllue os ass·entistas 
mandam ás fronteiras para os soldados, são todos de fancaria, e 
carregação: logo bem diz quem affirma, que •é fazenda perdida, 
a que se gasta em taes çapatos. E que sejam d~ fancaria, prova
se c~m a mesma figura ; porque os taés são de canegação, e 
toda a mercadoria de carregação é pouco polida, toda n coisa 
·pouco polida é desalinhada, toda a coisa desalinhada é de fan-
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car.ía : logo bom dizia cu, que é fazenda perdida ; porque sol
dados briosos, quaes são os portuguez,es, não usam coisas de 
faianca. E prova-se mais ser. fazenda perdida pela experiencia ; 
porque sabemos de poucos qtle calçassem nunca taes çapatos, e 
vêmos muitos que recebeHdo-os a razão de tres e quab o tos
liiies ó par, porque lhes .não dão outra coisa, es tornam logo a 
vender por cin'co ou seis vintens : e tornando-os os assentistas 
a recolher por este seg undo preço, os tornam a encaixar aos sol
dados pelo p_rimeiro, revendendo-os seis e sete vezes. O mesmo fa
zem com as botas e meias, couras, guarinas, carapuças, e outros 
aprestos, que sua magestade lhes permitte levar ás fronteiras, 
para melhor expediente da milícia: mas a malícia tudo corrompe ; 
e até no rrovimento do pão bota tena, na farinha cal, na cevada 
joio, na palha cisco, para fazer de esterco prata, e vencer com 
os gunhos .o custo. E a gruça de tan.tas desgruçus é que os au
ctores destas eJllprezas, depois de roubarem com ellus a .el-rei, 
aos soldados, e a todo o reino, porque a todo abrangem tantas 
perdas, ficam-se saboreando da destreza com qne fizeram seu offi
cio: e se a consciencia os pica, que venderam gato por lehre, alim
pam o bico á mesma consciencia, que a ninguem puzeram o pu
nhal nos peitos, nem venderam nada ás escondidas, e o que se 
faz na bochecha do sol com aceitação das partes, vae livre de coi
mas e de escrupulos. P.arece q~•e ainda nã0 leram, nem ouviram, 
que ha vontades coactas e forçadas sem punhaes nos peitos. Se 
vós ,Jhes não daes outra coisa, nem ordem para que a busquem 
por sua via, claro está que .se hão de comprar com vossa laclmice, 
para remirem elilil ,parte s.ua vexação. Mas isto não vos l ·~vra ·de 
que ·ficaes óhFigado a cl-Jlei, porque o enganaste.s; e aos soldados 
porque ·os deft~auàastes; e a0 reino porql!e o saqueastes, ensacando 
em VÓS O dirJJheir.o das decimas, e paJI.i·ando tudo com um quar
tel ~ue expuzes·tes de antemã0, c0mo ·se assim os arriscasseis to
dos; e come se n@s nã@ víssemos, ql!e quand0 cheg~es ao se
gundG, jã estaes pagos do primeiro. E te!rldes nas .unhas cobran
.ças seguras ·para o terceilfo e quarto, hayendo-vos em todos, como 
·sé os tragi,nareis ·com ;vossa fazenda ; e sendo a negociação ao todo 
com faz'enda alheia, vos pagaes nes interesses, como se fôra vossa. 
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E lançadas vossas contas, achaes na vossa opinião, qu~ nada fi
caes a dever, e que se vos deve muito pelo muito que ganhastes. 
Muito tinha ~u aq·ui que discorrer: mas fiquem estes torcicollos 
de reserva para o capitulo 20.0 ~-Seria immemo- das unhas 
militares. 

C~PJTl.fJ .. O XIII. 

DoM que t'ortam ~nnlto nccresce ntando a quem 
a·oobam, mais do que lhes. t'o1.·tam. 

Em Braga houve um primaz arcebispo, que o foi tambem no 
Oriente: este costuma~u dar todos os provimentos de abbadias, 
egrejas, beneficios, e qfficios aos pretendentes por quem inter
cediam menos padrinhos, e deixava sem nada aos que tinham 
muitos intercessores. E a razão em que se f4ndava para se jus
tificai' com sua consciencia, era, que ordinariamente ninguem in
tercede por zelo, senão por interesse: donde inferia, que quem 
tinha muitos abonadores, tinha com que os comprava; e que' os 
buscava por se vêr falto de merecimentos; e, pelo contrario, quem 
pretendia sem radrinhos, ia pelo caminho da justiça, e fiava~se 
na verdade e em seus talenlos: e assim achava o bom prelado 
que provia melhor, quando furtava a volta ás abonações que ex:-

. cediam, tendo-as por suspeitas. Mas teve um provisor que lhe 
deu na trilh.a; e furtava-lhe a agua com outra treta, abonando-lhe 
os que queria excluir, e desfazendo nos que queria prover, alle
gando, que assim lh'o dizia muita gente. E era o mesmo que fi
cat· de fóra e destituído aquelle a quem mais accrescentava, e 
ornava para ser provido. Valente desengano é 'este para príncipes 
que não cuidem que poderão ter roteiro que se lhes não con
tramine. Pensala la lege, pensata la malicia, disse o italiano ; que 
não ba lei, nem traça de governo lão considerada, a que· a con
sideração da malícia, e especulação do discurso interessado não , 
dê alcance para a penerter e torcer a seu intento. Qm caso que 
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me passou pelas m~os ha pouco tempo, explica isso admiravel
mente. Cresceram queixas de mais de marca nesta côrte contra 
os ministros ultramarinos: tractou-se de lhes mandar um syndi
cante que as apurasse. Escolheu sua magestade um bacharel de 
enoommenda: tinham os ultramarinos prevenido com valentes ·sa
guaes seus confidentes, para que armassem os pâus de maneira, 
que o syndicante fosse homem venal, e não incorrupto. O eleito 
bem VÍi1m todos que era Rodamanto. Que remedio para lhe im
pedir a jornada? Desfazer nelle era impossível, porque sua api
niã.o vencia e aç.amava até a propria inveja. Deram em fazerem 
elogios e prégar encomios delle a sua magestade, e que o man
dasse logo, que assim convinha. E porque sabiam que era ho
mem de capricho e brios, que nüo havia de evitar a emprezo, 
sem os requisitos para ella; e para seu credito e honra navegar 
direito, accrescentaram que não convinha dar-lhe beca, nem ha
bito de Christo antes de ir; porque se lhe dessem logo o premio, 
não lhe ficava cá que esperat', e não serviria tão díligente, nem 
tornaria tão cedo, deixando-se engodar lá com outros lucros, e 
que perderiam um sugeito de grandíssimo prestimo. Quadrou a 
razão por ir vestida de zelo de bem commum : e vendo o syndi
cante que o mandavam desmastrendo de auctoridade e dos re
quisitos para fazer bem seu officio, re~unciou a jornada, que era 
o que pertendia quem tanto o abonou e accrescentou de cabe
dal e talentos para o esbulhar de tudo. Deixo outras consequen
cias que teve a historio, porque estas bastam para mostra que ha 
ladrões que furtam accrescentando o quem roubam, mais do que 
lhe furtam. Por este rumo navegam os que para entabolarem seus 
alliados, quando competem com outros que lhes vão diante nos 
merecimentos, abonam tanto os melhores, que os botam fóra da 
pretenção o titulo de ser pequena, e que é bem lhes deem coisas 
maiores ; que aquillo é bastante para fulano; e assim o plantam 
no posto, e se esquecem do provimento maior, que alvidravam 
e promeltiam ao que botavam fóra com o applaudirem por melhor. 

Tombem se estende esta subtilcza por materias pecuniari,as, 
fazendo-vos rico para vos fintarem com todo o preço da .contri
buiçno: abonam-vos por Cresso e IVIidas, para vos pôrem ás cos-



ARTE DE FURTAR. 4l 

ta·s as perdas que querem lançar das suas. Em Portalegre vi este 
caso por occasião de uma alçada, cujos gastos não achou o des
embargador quem os pagasse depois de feitos, nem quem com
prasse as fazendas dog culpados, porque eram poderosos e apa
rentados. Fez o syndicante seu officío rectissimamente, chamou 
os homens de negocio mais ricos da cidade, para os obrigar a 
que dessem a quantia necessaria para o alçàda, e que tomassem 
as fazendas para se pagarem com ellas logo, ou com seus fructos, 
nos annos que bastassem, descontando tambem o razão de cam
bio os lucros cessantes do seu dinheiro. Vendo todos o risco -á 
que se expunham, porque em virando o desembargador as costas, 
haviam de revirar sobre elles os culpados com toda sua paren
tella, que era da governnnça, ê lhes hav.iam de f-azer amargar os 
fl'Uctos, perder o dinheiro, e arriscar as vidas, deram na traça deste 
capitulo de accrescentarem os bens a quem tractavam de os di
minuir: disseram de um certo, que tinha de seu mais de cem 
mil cruzud0s, que elle só podia com tão grande pezo, e era pod.e
roso a tet· as pélas contra tudo o que succedesse: e seguiu-se 
d'aqui, que fazendo-o rico, o meteram em riscos de grandíssimas 
perdas. Nos lançamentos das decimas succede quasi o mesmo, 
que vos 'fazem rico sendo pobre, para que pagueis o de que se 
eximem os ricos por poderosos. O orç.amento é justo, porque se 
me depella a substancia do que póde ·a freguezia, e que consta até 
pelos livros dos dízimos: mas quando vae ao repartir da contri
buição, baralham as cartas os que estão senhores do jogo, e fa
zem sair triumpho de oiros, o quem não tem cobre com que pa
gue ; e páus e espadas a quem tem prata, para que a defenda; 
e não faltam logo copas, que apagam as duvidas. E a galhardia é 
que com zelo do servic,:o d'el-rei nosso senhor tapa a boca a to
dos, para que não grunham. É terrível mão n que ~e arma com 
azeiros reaes, porque ainda que não sejam mais que apparentes, 
temem suas unhas até os leopardos, de cujas garras todos tre
mem. Ninguem me repare na phrase dos azeiros, ou unhas reaes; 
porque é certo que ha unhas reaes muito perniciosas, como· ex-
plicará o-seguinte capitulo. 
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·U&PITIJLO XIW. 

' I Dolll qué fliJ.'t.am eom nnbqs renes. 

Quando Alexandre Magno conquistafa o mundo, reprehendeu 
.um corsario, que houve ás mãos, por a.ndar infestanda os maFes 
da lndla com; dez navios: e 11espondeu-lhe discreto: Eu quando 
muito dou. a•Jcance •e SUCO a Ulilll 0U dois. DllVÍ0S, Se OS acbo deS• 
garrados por esses ma•res; e vessa alteza com um exerci•to d'e 
quarenta mil hamens, vae levando à {erro e fogo tada a reclon
de~a da terra, que não é sua~ efj furto o que me é necessaria, 
vossa alteza a que ll1e é superlluo. Diga-me agara, Cilual de nós é 
1\laior p'irata, e qual merece melhor essa reprehensão? Quiz di
zer nisto, que tamhern ba reis lad•Fões, e que ha ladrões que (uir
tam o que lhes é ·necessario; e <[Ue ha ladrões que .furtam ltam
bem o sup~erfluo : estes são ladr.wes por na1tureza, e aquelles o são 
por desgraça. Deus nos l·i·vre de ladrões por natureza, porque 
.nunca teen'l emenda; es que f<ur.tam JilOr desgraça, mais soffriveis 
sijo, porquer não são tão continuas. Se ha reis ladrões e questãa 
muí.to-arriscada. Centi(!i é q·ue C!lS h a·, e q,ye não furtam ninherias : 
quando em,po·lg!lm, sã@ como as aguias reaes, que só em coisas vi
:vas e g~arud~s f.azem ~~~reza. Mil,ha~res· ha· que se contentam @Om 
sewand,ijns; mas a rain:bu das aves com coisas maiores tem sua 
ralé. Quando ~1-vei F,iJippe, qHe chamam Prudente, morreu, di
zem :que ~ó rDO reino de Navarra engasg0u, se pertencia a(!) fran- , 
cez, COiíJIJO iSe nãl? tivera maus qHe dHvida.r no cle P.ertugal, e oatrpS, 
cujn .. posse, :Se hem se •exami·Aãq, póde se~ quç U1.es uehára mais 
da rapiHa transversal, que àe linha cJ.i.reita. Os reis de Pentuga,J 
tjveram semp-re esta•prer0gativa e benção de Deus, que t1:1do qt1anto 
r.es,suiram e passuem de reinm.s, foi herdado cem legit·ima suc
cessãa, 0ú conquistado C(i)IT) verdadei·ra 1ustiça. E assim não tapam 
aqui, en~re nós as u·nhas tijUe chamamos reaes: por outra via lo
gram este name com que se acreditam e armam para empolga
..-em mai~ a seu salvo nas prezas que fazem, as quaes são tantas, 
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e de tal qualidade, que não é possível referH-IH! todas. Toco al-
gumas. . 

Sáe de Lisboa um enxame de officiaes dos assentistas, quando 
não teem pelas comarcas varas maiores que lhe substituam no 
cuidado de fazer trigo e cevada para as fwn te iras, e todos levam 
nas mãos prov·isões ·reaes, para tomarem o que fôr necessario e 
lhe amainarem o preço : correm no novo as eiras, e os celeiros 
de todos os lavradores e tamhem dos religiosos ; e sendo neces
sarios mil moios, v. g., recolhem ~res mil, e ve~dem depois .em 
abril e maio os dois mil dobrando-lhe o preço, e tambem qua
druplicando-lhe conforme a carestia que elles causaram. Um fi
Elalgo de Béja me contou que vira um destes doutores fazer uma 
peça digna de conto. Atrayessou o celeiro de um lavrador ricaço, 
e disse-lhe muito sério: Este trigo é muito su~o; não o hei dele
var senão joeirado, porque não quero comprar má 'fazenda para 
os soldados de sua magestacle, que é bem andem mimosos, pois 
nos defendem de nossos inimig0s: mandou-o joeirar logo 0 !ana
dor, por se vêr livre delle, e tirou de dez moi os mais de meio 
moio de alimpaduras, as quaes comprou logo o mesmo ministra 
das assentistas a vintem cada alqueire; · e em a~ tendo por suas, 
deu com ellus no trigo limpo, e misturando tudo o ens·acou. Não 
se y.iu ma.is pouca vergonha, nem maior subtileza! Até no terr~iro 
de Lisboa fa·zem preza estas agoias. São necessarios vfnte ou trcinta 
moios de cev~da para as cavalhariças reacs, e tomam mais dedu
zentos. O mesm@ fazem na palha !'JUC mand'a•m vir em barcos do 
Ribatéjo : não sei se será para ventlerem em maio a cmzado o 
panal que lhe custou um tostão•; e a doze \'Íntens o alqueire de 
cevada, que compra-ra•m a tres ou quabro v•i1ntens? Tão reaes co
~no estas são as U?'has de alguns ministros, que retardam consul
tas de offic.ios, para que occupem serventias os que os peitam ~ - e 
andam os pretendentes das propriedades annos e anpos re<Jtuerendo 
debalde; porque tudo está empatado com despachos subrepti·cios, 
d·e que sua magestade não é sabedor ; que se o fóra, mandára res
tituir lucros cessantes, e damnos emergentes, e pagar ás partes, 
quem lhes foi causa contra justiça de se andarem consumindo, e 
luctllndo com enganos fó-ra de suas casas tanto tempo. Neste passo 
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me negam tudo quanto tenho dilo neste capitulo, os que se sen
tem comprehendidos: e para que me deixem, retracto tudo, e s~ 
o digo, para que não aconteça, e passo a coisas no.torias. 

Passanda eu ha poucos anaos por Montemór-o-Novo, vi uma 
tropa' de ' pacil'ei,ras i1r.etn gritando a traz de dois meirinhos que le
vavam ás oos·tas de quatra negr0s outros tantos sac0s de pão amas
sad'o: perguntei,, que briga era aquella ? Responderam-me, que 
as encoimaram por fazerem o pão menos da marca, que mandava 
sua magestade que 0 fizessem de arratel, e achou· se em um meia 
onça menos. Mas sabida a historia mais de raiz, era que não que
riam .dar pão fiado a àlgm1s senhores da governariça, porque nunca 
lhes pagavam; e assim as ensinavam a serem certezes. Mais hu
maHo se poFto.u um meirinho nesta côrte de Lisboa, que com um 
dobrão que ' lhe serviu de negaça, coçou mais de um anno tudo 
o que lhe foi neoessario para o sustento de sua casa. Ia o criada 
por essa ribeira -com a moeda de oiro de tres mil e qóinheHtos, 
comprava a~ui a perdiz, acolú o cabrito e o leitão no dia de came ; 
e no dia de pei i e a pescada, o savel, o linguado, e a lagosta; 
comprava até a couve, o nabo, a alface, o queijo, o figo e a passa, 
e todo o genero .de fructa, e nunca se desavinha no ·preço, e sem
pre offerecia o dohrão : e como todas as regateiras haviam medo 
do· amo, por não· o aggravarem, faziam dá necessidade cor·tezia, 
e diziam que não tinham tl'oco, que outro dia fariam contas, co~ 
mo o ~ivessem ; e este' dia nunca chegava, porque não era do ka
lendario. Mas tomaria a bulia da composição na quaresmo, que 
é de temer lhe·não valesse, visto serem vivos, e conhecidos ~s acre
dores._ 

Em Portalegre conheci um mercador da lei cançada, que ven
dia não só pannos, mos tombem todo o genero de doces: man
dou peôir a este um vereador quatorze mil réis emprestados: te
meu o tropeiro, que havia de ser o emprestimo a cobrar nílS· tres 
pagas ord'inarias, de ~arde, mal, e nunca; e mandou-lhe dizer que 
-não tinha dinheiro.. Baixou l0go um decret6 da camara com pena 
de quinhentos cruzados para o fisco real, que não vendesse coisas 
de comer, porque era suspeito ao povo em todas ellas. Outras 
unhas ha mais reaes que estas: o contracto das almad t·avas do AI-
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garve paga de dez atuns sete para a corôo, qu~- se obriga por isso . 
a· defender a çostà aos armadores, com galés e -a.rmada ;· e todos 
os an'rios os desbaratam os moiros levando-lhes as ancoras, rom
pendo-lhes as redes, queimande-lhes os barcos: ma~ o~ sete atuns 
sempre se pagam. E por isso não .ha esarupulo -no muito que se 
furta nos direitos. Que di·rei das obras pias? Melhor ·é. não di-zer 
nada, Inventou-as el-rei D. Manuel de gleriosa memoria, tirando 
um real ou dois de cada cento no consulado, que vem a fundir 
cinco mil cruzados cada anno, quando mtüto, para· os estropeados 
de Africa, pará viuvas de portuguezes que serviram, para occa
siões de misei·icordias fortuitas: e carregam sebr-e ellas mais de 
dez mil cruzados de tenças e donativos que não pertencem á ins
tituição das pias ebras: e quando vão as partes cobrar o que se 
lhes con!}igna nellas, acham-se em bra.noe; e quem anda mais di
ligente, se c0brn um quartel dá graças a Deus, e os mais de ba-

- rato. Tambem o esmoler-mót• se queixa, que se lhe remettem ·pe
tições aos milhares, não tendo cabedal que. se conte por centos. 
O certo é que muitas coisas não se emendam, porque se não sa
bem, e não se sabem, porque ba unhas ~ue as escondem, porque 
vivem dellus sob capa de servirem a sua magestade e assim se fa
zem reaes. 

'l 

Em que l!ie most•·a como póde nm rei ter unbas. . ' 

Não cuidem os reis, que pelo serem são sen'hores de tudo, co
mo o grão mogor, e o grão -turco, que se fazem· herdeiros ele· seus 
vossallos com tal domínio em sens bens, 'moveis-, e de raiz, que 
os dã·o a quem querem, deixando muitas vezes os fi'lhos sem nada. 
Isto bem se vêJque é. barbaria, o inda 'que dizem o fazem para 
'terem os vassallos dependentes: mas tambem os terão desconten
tes, e por isso sabemos que hn en tre ·elles cada .âi-a· rebelliões; 

, ' -----
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com que perdem reinos, e tambem todo o imperio, que só o pos
sue quem mais póde. O rei que se governa cem verdadeiras leis,, 
mas que não sejam mais que a da natureza, ha de presumir que 
até o que possue não é seu, e que lhe é dado para conservar seus 
vassallos; e que se o defraudar fóra do bem comrnum com gastos 
superfluos, ·que poderá commetter nisso crime. a que se dê nome 
de furto. De tres maneiras póde um rei ser ladrão. Primeira, 
furtando a si mesmo. Segunda, a seus vassallos. Terceira, aos es
tranhos. A si mesmo .furta, quando gasta da . corôa e dos ren
dimentos do reino em coisas inuteis; aos vassallos, quando lhes. 
pede: tributos demasiados, e que não são necessarios; e aos estra· 
nhos, quando lhes faz guerra sem causa. E está tão fóra · de se 
aproveitar com estas execuções, que execu·ta nellas sua perda, e 

, de se~ reino total ruina. Exemplo temes de tu'do na monarcbia 
de Gastella, cujo rei, porque gastou q,uinze ou vinte milhões, se 
não feram mais,1 nas super!luidades do retiro, os acha menos 
agora, quando lhe eram necessarios para os apertes em que s,e 
vê: e porque vexou os povos com taes tributos, que chegeu a 
quintar as fazendas a seus vassallos, se lhes alevanbaram Portuga.J, 
Catalunha, Napoles, Scilia, etc.; e por:que faz guerra u França, 
e a outros reinos e estados, que lhe não pertencem, por sustental' 
caprichos, estâ em pontos de dar a ultima boqueada á sua mo
narchia. 

Os romanos em quanto tiveram erario publico em que con
servavam os rendimentos do seu imperio, conservaram-se i_nven
civeis; e tanto qué os gastaram em ~uperfluidacl:es e ambições, 
perderam-se a si, e quanta tinham; e porque para se terem mão, 
apertaram demasiadamente com os povos que dominaYam, tiran
do-lhes a substancia, rebellaram-se todas: e porque crueis fize
ra~ guerra sem oaus·a, metteram em ultima desesperação a5 na· 
ções, que mancommunadas resistiram até desencaixarem de seus 
eixos todo o imperio, cumprindo-se ao pé da letra o proverbio : 
Male pa1·ta, mate dilabuntur. A agoa o deu, a agoa o leva. As 
repuhlicas conservam-se com fazenda, vassallos, e leis ; e se a fa
~enda se desbarata, e os vassallos se offendem, e as leis se que
bram, lá vae quanto Martha fiou; c não lhe resta mais, que fiar 
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em uma roca, quem se fiou tanto de sua fortuna, que arreben
tando de farto, não previu que depois das vaccas gordas viu Pha
raó as \'accas magras; como consequencia infallivel de prosperi
dades mal h'8vidas, que sejam mal logradas, como thesouros en
cantados, que no melhor desapparecem, deixando carvõei:l nas mãos 
do ambicioso, que, não contente com se vêr farto, himpou de gordo, 
e inchou tanto, que arrebentou como a rã de Hisopete. Convém 
que o rei ande sempre com o prumo na mão sondando os baixos, 
e os altos da fortuna, e da republica, que tem muitos ai ti-baixos: 
deve computar o que tem de seu, e em que sê gasta ; ôs vassal
sallos que governa, e para quanto prestam os amigos e inimigos 
que o cercam, e de que valor são. E considere que rei sem fa-

• zenda é pobre, sem vassallos é só, e com inimigos é perseguido : 
e um rei pobre, só, e perseguido, facilmente é vencido, e vae 
perto de não ser rei. :Mas se tiver fazenda e a conservar, será 
rico; se tiver bons vassallos, e não os offender, achal-os-ha a seu 
tempo : e sendo rico, e tendo vassallos que o sirvam, não tem 
que temer inimigos: e estando seguro destes, florescerá prospero, 
reinará poderoso: e a um rei prospero com riquezas, hem servido 
de vassallos, e poderoso em seu imperio, pouco lhe falta para bem
aventurado. E todos estes bens lhe vem de não ser ladrão: e não 
o será se não faltar a si, nem a seus vassallos, nem aos estFanhos, 
como temos dito. E jã que chegúmos a estes termos de altercar, se 
ha reis ladrões, convém que não passemos ávante, sem resolver
mos urna questão, que actualmente onda na praça do mundo so
bre o nosso reino de Portugal, a quem pertence, se a el-rei Fi
lippe IV de Castella, se a el-rei D . .João,. tambem IV dé Por
tugal? El-rei Fi'lippe diz que injustamente lh'o tomou el-rei D. 
João: e el-rei D. João affirrna que violentamente lh'o tinha usur
pado el-rei D. Filippe: ·e neste conflicto de opiniões não escapa 
·um delles de ladrão. Sim; porque tornar o alheio é furtar: e 
quem furta é ladrão; qual o seja, dirá o capit.ulo seguinte. 
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U&PI'FlULO XWI. 

Em que se mostr.•aJn as unbas •·eaes de ~al!ltella; 
e COI!D0 UUDCQ Q!!l hOUVe CID. ro:a•tuga]., 

Entramos em um pego sem fundo, em que muita gente Je 
valor fez naufragio, e se affogou pou ignorancia, covardia e pai
xão. Uns por ignomncia, perderam o leme e tambem o norte: 
outros por covardia, meteram tanto panno, que quebraram os mas
tros: outros por paixão fizeram-se tanto ao oito, que deram em 
baixos e baixos miseraveis; e todos encantados das serêas cairam 
em Sirtes, e Carybdes, que os soryeram. Até os que navegaram 
estes mares, como Dedalo (i)S ventos se perderam : pelo meio irús ' 
seguro, dizia elle a seu filho Icaro: mas como é máu de achar o 
meio entre extremos repugnantes, fizeram como Icaro, naufragi·o 
em seu vôo, pot· falta de azas ou de estrella que os guiasse. Não 
estou bem com gente neutra!, que tira a dois alvos com a mesma 
frecha. É impossível tomar .uma náu no mesmo tempo dois por
tos: o de Ca~tella estava então aberto, o de Portugal fechado; 
este sem forças para guarnecer quem oelle se acolhia, aquelle 
com armas, que a todos metiam medo. Picaram-se os mares, al
teraram-se_ as ondas; ninguem tomou pé em pego tão fundo: e 
só ficaram em pé alguns poucos ·que tiveram boas bexigas para 
nadar, ou az.as melhores que Jcaro para se acolher. O que mais 
.admi'ra .é que durasse o tempo turvo sessel}ta annos, sem haver 
piloto que governasse a carreira. Muitos fizeram carta de mar,ear 
para ambos os portos, pouc~s se governaram por ellas, e por isse 
todos vacilaram na esteira que haviam de seguir; ·até que os ma
res -se socegaram, e o tempo se r:epou, e se viram no céu estre·Jla s 
que abriram camínho com que se· tomou terra . Sobre esta toma
dia ferve outra vez a tempestade repelida, se bem menos escura, 
porque já corre ''ento para ambos os portos, que espalha as nu
vens : e d'ahi vem que nem todos tomam o mesmo, e cada um se 
recolhe livremente no que lhe fica mais a gcito. Qual seja mais 
seguro para escopor, elles o digam, c1ue o experimentam. Qu.al 

/ 
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tenha mais razão para dominar, o que vae logrando, isso direi eu, 
porque o sei de certo. E não usarei de embuços como alguns, 

· que faliam por escripto sem clizerem o mal e o bem de ambas 
as partes, havendo-se nisto como advogados, que só uma parte 
abonam. Não vi em Portugal correr publico nenhum manifesto, 
q}le por si · fizesse Castella : nem sei quem visse em Castella ma
nifesto de Pr:orlugal. Se é por temer cada um que as razões do 
outro mascabem as -suas, não lhe acho razão: porque a verdade 
é como as quintas substancias, que nadam sobre todos os licores; 
e com as mentiras mais se apura a guiza dos contrarias, que jun
tos mais se espertam. Sondarei pois aqui, como em carta de ma
rear, amb0s os portos; não deixarei alto, nem baixo, que não 
descubra ; porque assim acertará cada um melhor com a carreira· 
direita e segur.a ~ e fio da boa industria de todos, que vendo ao 
olho, onde está o perigo, que o saibam fugir, e que lancem an
cora, onde se possam salvar mais descançados na vida, mais se
guros na fazenda, e mais quietos na consciencia. Ancora lançou 
Castella em Portugal; e ferrou a unha tão rijamente, que o não 
largou por espaço de sessenta annos. Sobre esta unha botou Por
tugal barpeo com tão boa preza, que se melhorou no partido; e 
ainda luctam sobt•e esta melhora. Qual deptas duas unhas esteja 
mais se'gura, verá o mun"do todo, se vir com attenção o que aqui 
escrevo, sem diminuir nas forças de cada um, nem accrescenlar 
fraquezas. E porque Castella começou a estender primeiro as unhas 
com que empolgou oeste reino, direi primeiro as razões que ai~ 
lega para u preza ser sua . 

JJtla,nifesto do d·ire'ito que D. Filippe rei de Castella alleg" 
contra os pTelendenles de Portugal. 

É notorio, que por morte do nosso rei cardeal ficou este reino 
como morgado de clerigo, que não .tem successor, exposto a her
deiros transversaes, que sendo muitos, baralham as razões de lo
dos, e armam pleitos e discordias inextinguíveis. E para proceder
mos com clareza, devemos presuppor que el-rei D. :Manuel, de .. 
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gloriosa memoria, cazou tres vezes, a primeira, ~om Dona Isabel, 
filha primogenila dos IiCÍs catbolicos. Segunda, com Dona Mario, 
filha terceira dos mesmos reis: Terceira, com Dona Leonor, filha 
d'el-~ei D. Filippe o I, e irmã do imperador Carlos V. Os filhos
do primeiro e terceiro matrimonia morreram sem successão: do 
segundo teve dez filhos; o primeiro foi o príncipe D. João, que 
leve nove filhos da senhora Dona Catharina filha d'el-rei D. Fi'
lippe o I de Castella : destes morreram oito sem successão; e o 
nono e ultimo, que foi D. João, houve da senhora Dona Joann,a, 
filha de Carlos V ao fatal rei D. Sebastião, em quem se acabo_u 
esta linha. A segunda pt·ole d'el-rei D. Mam~el foi a infanta Dona 
Isabel, que casou com Carlos V imperador; e de ambos nasceu 
el-rei D. Filippe li, e deste Filippe 111, e deste Filippe IV de 
Caslella, que hoje faz toda a guerra a Portugal. A terceira prole 
foi a infanla Dona Brites, que casou com D. Carlos, duque de 
Saboya; e de ambos nasceu Filisberto Emmanuel príncipe de 
Piemonte, oppositor com seus descendentes a Portugal. A quarta 
prole, o infante D. Luiz, que ·não casou, e teve de uma chrislã 
nova um filho natural, que foi o senhor D. Antonio, tambem op
positor a este reino. Quinta prole, o infante D. Fernando, que 
cazou com Dona Guiomar Coutinho, filha dos eondes de Marialva: 
e extinguiu-se esta linha. Sexta prole, o infante D. Affonsa car
deal arcebispo de Braga, e bispo de Evora. Setima prole, o in
fante D. Henrique, que foi cardeal e rei sem successão. Oitava 
prole, o infante D. Duarte: cazou com Dona Isabel, filha de D. 
Jayme duque de Bragança, e tiveram tres filhos: primeiro a se
nhora Dona Maria, que cazou com Alexandre Farnes príncipe de 
Parma; segundo.a senhora Dona Catharina, que cazou com D. 
João duque de Bragança; tet·ceira D, Duarte, condestavel e du-

' que de Guimarães : da senhora nona Maria nasceu o senhor Ray
uuncio príncipe de Parma, tambcm opposilor: da senhora dona 
Calharina nasceu o senhor D. Theodosio duque de Braga11ça, e 
delle o senhor D. João, que, hoj,e é rei de Portugal, onde tem 
jurado por prínc ipe seu filho o s~nhor D. Theodosio, que houve 
em legitimo e santo mntrimonio da senhora Dona Luiza, escla
recido ramo da real casa dos grandes duques de Medina e Sydo-
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nia, propugnaculos invictissimos de toda a christandade contra a 
Mauritania na Andaluzia, onde por suas heroicas obras alcança
ram o admiravel appellido de Bttenos; e bastava para o merece
rem destinai-os o céu para .darem a Portugal tal fi!L1a para nossa 
rainha e senhora. · . 

As mais proles, que foram n infanta Dona Maria, e o infante 
D. Antonio, não deixaram successão, porque logo morreram. E 
das que temos dito fecundas, se levanta11am cinco oppositores a 
este reino, que ficam notapos em suas linhas; e pe1a ordem da 
antiguidade dellas, são o primeiro el-rei D. Filippe; o segundo o 
duque de Saboya; terceiro o senhor D. Antonio; quarto o prin-

, cipe do Parma; quinto o duque de Bragança. A·rainha de França 
Dona Catharina tambem pretendeu oppor-se, allegando que des
cend'ia por linha direita d'el~rei de PoFtugal i[). Affonso 111, conde 
de Bolonha, e de Dona Mathilde sua primeira mulher: mas foi es
cusa sua pertençiio por ~mprovavel· e prescripta ; porque os suo
cessores do · conde de Bolonha (que nãG consta os tivesse) nunca 
fallaram nesta matería, depois que aquella li!lha de Bolonha se 
ajuntou a França : e a verdade é que á condessa Mathi1de não fi
caram filhos, como consta do seu testamento, que está em Por
tugal na torre do tombo, segundo se escreve. E o engano esteve 
no successor de Mathilde, que foi Roberto seu sobrinho, filho de 
sua irmã Al is. E este é o Roberto de <!JUem França queriu to
mar a nossa genealogia, fazendo-o filho de Mathilde, e de D. 
Affonso III, irmão de D. Sancho Capello. Q!Janto mais que na 
presente opposição só de descendentes d'el-rei D. Manuel se tra
ctava, que era o tronco ultimo, e em quanto os houvesse, não ti
nham Jogar outros pretendentes; e por isso tambem se não fez 
caso da pertenção da sé apostolica, pois não estava o reino vago 
de herdeiros. 

Dos cinco oppositores descendentes d'el-rei D. Manuel, foi ha
vido por incapaz 110 primeiro Jogar 0 senhor D. Antonio prior 
do Crato, por dois defeitos, ambos por parte da mãe, um no san
gue, outro no nascimento: são notorios, não os explico; e nunca 
houve supplemento para elles. O duque de Saboya cedeu aos pa
rentes mais chegados, -e tambem de cá . o excluíram por estran-
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geiro. O príncipe de Parma ficou atraz na pretenção por tres ra
zões ·, Primeira, por ser morta sua mãe irmã da senhora Dona 
Catharina, que havia de fazer opposiçào. Segunda, por falta da 
repvesentação, que só se admitte nos descendentes immediatos do 
primeiro gráu, e elle era já bisneta d'el-rei D. Manuel, em com
paração da senhora Dona Calharina, que era neta pela mesma li
nha do infante D. Duarte. 'Ferceira, por ficarem ex-cluidas as fe
meas cazadas fúra do reine, coma se mostra das côrtes de La
mego, celebradas no anno U4t, onde el-rei D. Affonso I com 
tedos os estados, ordenou que as femeas, ainda que podessem her
dar o reine, petderiam o direito a elle cazando fóra : e pov isso 
nas côrtes de Coimbra àe 1382 excluíram a senhora Dona B~i
tes, filha unica clo .. nosso rei D. Fer•nando, por cazar com D. João 
I de Castella: e D. Jo.ão I de Portugal, que lhe succedeu, confir
mou esta lei em seu testamento no anno de 143"6. 

EX!cluidos assim todos os sobreditos, ficaram no campo sós a 
senhorá Dona Catbarina e el-rei D. Filippe: deram-se duas ba
talhas, n primeira como anj@s, a segunda como homens: a pri
m.eira com forças de intendimento, a segunda com violencia de 
braço: na primeira venceu a senhora Dana Catharina, porque lhe 
sobejavam razões: na segunda ';eneeu Filippe, por ter mais ar
mas: desta não se tracta aqui, porque as armas entre christàos 
não dão reinos, nem es ~iram justamente, quando ha razões que 
resolvem o direito delles: e por isso pretende el-rei Filippe ven~ 
cer tambem nesta parte com as razões seguintes. 

Razões qwJ el-rei D. FH·ippe allega contra a 
senhora Dona Cathar'ilw. 

I. llazon. Por el casamiento de! rcy Don Juan I de éastilla 
com Dona Beatriz, hija dei rey Don Hernando de Portugal, quedo 
e! derecho de dicho reino en los reyes castellanos, porque e!la era 
la unica herdera l<igitima. 

11. Hazon. Po.rque no pertencia el bal derecho en aquel ticmpo 
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a Don Juan I de Portugal, pór ser iligitimo, sino n D. Juan I 
de Castilla, por ser oclavo nieto de! primero rey de Portugal. 

111. De todos los nietos de! rey Don Manuel pretendientes de 
Portugal, que vivian, quando morio el rey cardenal, Phelipo Pru
dente era e! mas viejo, y legitimo; por esso el mas hab,il a la 
coro na. 

IV. Porque dem;s de vencer Phelipo a todos en general en 
la edad, vencia tamhien a cada uno en particular: al sefior :pon 
Antonio por legitimo, a la sei'iora Dona Catalina por varon, a 
Raynuncio, por ser nieto, y el visnieto de! rey Don Manuel, y por 
esso mas llegado ai ultimo posseedor; y ai duque de Saboya con 
la edad de la emperatriz su madre, hermana mas víeja de Bea
triz madre dei saboyano, 

V. Porque siendo los reynos del derecho antiguo de las gen
tes, no se deve regular la sucesion de'llos por e! derecho civil lleno 

·· de sutilezas, y ficciones, que tantos anos despues formaron los 
emperadores; y que si bien los reyes supremos lo aviun introdu
ciclo en los reynos por e! buen govierno de los vassallos, no avían 
por esso alterado las simples regias naturales de la succesion real, 
las quales afirmaban averse de seguir en este caso, como si úviera 
sucedido primero q,ue naciera Justiniano, que fue el inventor de 
la representacion; a que no obsta ave r algunos doctores q ueFido 
temerariamente sugetar la sucesion de los reynos a la c1vil ins
tituicion; y assi seguiendo esta consideracion bacia Phelipo su 
derecho indubitable. 

Vt_ Dado que valga la representacion en Portugal, esta no 
se admite, sino quando el nieto dei rey litiga con su tio hermano 
de tal rey; y no ·entre primos hijos de dos hermanos, quales eran 
llhelipo, y la seõra Catalina; y confirmase com exemplo, y ley: 
con exemplo, porque pór muerte de Don l\:larf1in rey de Aragon, 
que no tuvo hijos legítimos, pretendieron su corona la infanla 
Dona Violante ~u sobrina, hija de! rey Don Jaymes su bermano 
mas viejo, y e! infu_nte Don Hernando de Castilla su sobrino, hijo 
de la rcyna Doõa Leonor su hermana: y dieron sentencia los es
tados, y sus juezes por e! infante Don Hernando, por ser varon, 
no baciendo caso de la represent~cion ; que si valiera, avia de_ dar 

··-
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el reyno o la infanto, por ser sobrinn, y hijn de hermano mas 
viejo; el qual si fuera viva, avia de excluir a Dona Leonor su hei!~ 
mana, y madre de Hernanclo. Con Iey; porque el emperador Car
los V. la hizo particular em Alemania, que no valga la represen
tacion, sino concurriendo sobrinC~s con tio viva; e es opini0n de 
Azon, y muchos doctores, que se observa em Francia. 

VII. Demas de que la representacion solo la puede aver, quando 
el padre, que se pretende representar, úviera tenido el primer lu
gar en la sucesion de que se trata. :Qonde supuesto que e! inranle 
Don Duarte en su vida no luva tal lugar, no 'podia d-exar a sus 
hijos el derecho, que nunca se redico en su persona. 

VIII. En Portugal muerto el rey Don Joan li. !e sucedio su 
primo Don Manuel, excluyenda· ai duque de Viseu Don Alfonso: 
y si valiera la represeliltacion, avia de ser preferido, por hijo de 
Don Diego, hermano mas viejo Jde Don Manuel. 

IX. El beneficio de la representacion no se admite en la ·su
cesion de los mayorazgos, y bienes avinculados para andarem 
en el pariente mas cercano de cierla generacion : y es cierto, 
que los reynos tienem naturalezu de mayoruzgos en la manera . 
dicha. Demas que los reynos se heredan por c.oncesion cle los 
pueblos, que trnnsmitieron el poder real, que era suyo, a los 
p~imeros reyes, y a. su generacion : y censta <1Ue la representa
cion no tiene I ugar en la succsion de las cosas, que vienem ex 
concessiotw dominica, como resuelve BnFtholo. 

X. La Ordinacion -de Portugal ljh . . 2. tit. 27. ~ 1. dize que 
por muerte del ultimo posseedor entrará en los bienes de la co
rona el hijo varon mas viejo, que à e !la quedave; y consecutiva
mente echa fuer~ ai niete, y excluye la representacion. Y con
firma-se con exemplo de heredamiento de reynos; porque en Cas
tilla Don Alonso e! Sabio excluyendo su nieto hijo de! príncipe 
mnerto, hizo jurar su. segundo hijo. Item. Mas. La misma Or
denacion lib. 4. tit. 62. ~ 3. dispone, y manda, que quedando 
por muerte dei que pagava fueros, hijo 0 bija, no entre en el 
prazo nieto, o nieta, aunq.ue sean hijos de algun bijo mas viejo ya 
difunto. 

XI. El beneficio de la representacion es privilegio conce-
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dido contra las regias ordinarias dei derecho, y es una ficcion 
de Ia Iey, por la qual contra la verdnd se finge, que el bijo estã, 
en el lugar de su padre, y es con êl la misma persona; y por ser 
privilegio y fingimento, no puede uver lugar, sino, quande se bai
lare ·expressamente introduciclo por gerecho: y es cierto que no 

· està introducido expressamente, sino eo la sucesion de los here
dnmientos, y feudos, t~unque no sean hereditarios. D.onde no siendo 
los reynos de Portugal feudos, ni si defiriendo la sucesion dellos 

,en todo, como heredamiento proprio, y ordinario, por ser cosa de 
mayor momento, y mns ealificada, y de que se devia hacer ex
pressa mencion, no puecle aver lugar en êl la d ic~ a representa
cion . 

XII . Para n0 parecer que huye Phelipo del derecho, pruevll, 
que en los reynos mas propriamente que en ninguna outra cosa, 
se sucede por el derecho que llarnan de la sangre, mirando oi 
primer instituidor; y que en este derecho se aõnsideran las per
sanas por si mismas sin representacion, como si fuesse_n hijos del 
ul timo posscedor; y desta manera quedu Phelipo en lugar de pri
mogen ito de Henrico. 

XIII. Dado que la sefíora Catalina pudiesse representar el 
grndo de su padre, nu podia representar el sexo : y era duro de 
admitir, que la hembra igual solamente en e! grado, y inferior 
en lo demas, fu essc preferida ai varon para governar reynos, 
quando e) proprio defecto della le hacia mas dano que a Phelipo 
el de su madre. 

XIV . Conforme ai derecho l,as hembras no pueden ser admi
tidas a oficias publicas, oi tener jurisdicion, ni odmlnistracion 
de la republica; porque en ellas falta fortaleza, constancía, pru
dencia, libertad, y outros dotes necessarios: y tenemos exem
plo en la · reyna de Castilla Dona Beatris, que siend.o hija 
unica de! . rey Don Hernando de Portugal, no fue admitida, y 
se dib el reyno por vacante; y lo heredo Don Juan 1., donde se 
c0lige, que son las hembras incapazes de representar en Portu
gal, pues son incapazes de heredar. 

XV. Visto no d~clarar Henrico sucessor, era devida ã Pllelipo 
la sucesion sin sentenci!.l, por ser su persona suprema, izenta, r 

i O 
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libre de qualquier juizio coercivo, y solamenle oblígado a jus.li
ficor su derecbo con Dios, y declararia ai reyno: ni avia en el 
mundo, a quien pudiesse pertencet· la judicatura deste caso, por 
no tocar ai papa, por ser materia puramente temporal sin circuns
tancia que !e pudiesse der derecho : menos pertencia al empe
rador, por no !e ser reconociente de! reyno de Portugal, y mu
cbo menos a los juezes, que avia nombrado Henrico; porque 
eran todos parte material y integral de! reyno, sobre que se liti
gava como portuguczes: demas de que no avia portuguez alguno 
que no fuesse sospechoso, y recusa h! e por e! odio publico, que tie
nen todos a la nacion castellana·: ni avia lugar de se comprome
ter en juezes loados, por la imposibilidad de bailar personas de 
quien se pucliesse fiar cosa tan grande, y tan peligrosa; y por
que la obligacion de comprometer no caye sinó en cosa dudosa, 
y Phelipo ninguna duda tenia. 

XVI. Dado que fucsse necessaria sentencia·, 'Phelipo la tuvo 
por los mismos juezes, (]Ue nombro Henrico; porque de cinco que 
eran, tres le ju~garon la coron~. 

XVII. Sobre todo ai lega Phelipo, que quando el derecho es du
doso, y corre opinion probnble por entrambas partes, que las ar~ 
mas lo resol ven todo ; y que con e lias tomo la possesion, y los 
pueblos lo acrmitieron, y juraron en las cortes de Thomar por 
rey; conque se quilo toda la niebla, y razon de dudas. 

XVIII. Llevando Dios veinte e dos herederos que precedian 
nl rey calholico, dava a entender, que queria unir Portugal a los 
reynos de Castilla, para fortificar um braço en su iglesia, parare
sistir a los insullos de los infielcs, y de los hereges; y mejorar 
desta manera el_mismo reyno, haciendolo inexpugnable con tan
tas fuerças juntas contra sus enimigos, y en sus conquistas. 

XIX. Finalmente allega por si la possesion prescripta de se
~enta anos, bastando treinta, sin contradicion alguma. Y quien 
lo quitare de la tal possesion, merecer[! titulo de tirano, y de la
dron, porque de hecbo cs tirania, y robo inormc, quitar um reyno 
a su uuei'io sin causa, razon, ni justiçél. 

Estas são as ra1.ões que por si ai lega o rei de Castells, para e~-
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trar na herança de Portugal. Nenhum portuguez abufu com el
lns, que logo lh'as desfarei como sal na agua : mas primeiro quero 
responder ao candido leitor, q~e me pergunta, que razão tive para 
mudar de estylo neste manifesto, e fallar por outra linguagem 
differente da em que imos tirando á luz este Tratado. A isso pu
déra responde1·, que o l\'l unifesto é de Castella, e por isso o puz 
na sua língua: mas para explicar melhor a razão mais principal 
que me moveu, contarei urna histeria que aconteceu em um tri
bunal de tt·es que tem o santo oftlcio neste reino. Prenderam um 
bruxo por ter trato com o diabo, e consultado_em muitas duvi
das: reprehendernm-no os inquisidores, porque sendo christão 
haptisado dava credito ao diabo, sendo obrigado a ter e crer que 
é pae da mentira. Pae da mentira é, respondeu o brux:o,~e por 
tal o conheço; mas com tudo isso, ainda que muitas vezes me 
mentia, não dei xava algumas vezes de me fallar verdade, e eu 
pelo uso alcançava lqgo tudo; porque me fallava em dua.s línguas, 
que eram, a portugueza e castelhana: e lodas as vezes que me 
fallava em portuguez, era certo que dizia verdade ; e só quando 
me fallava em castelhano, era certíssimo que menlin. Não sei se 
me declaro? Quero dizer que a língua castelhana é estremada, 
e unica para pintar mentiras, como escolhida por quem é pae e 
mestre dellas; e a portugueza p,ara fallar verdades, e por isso puz 
em castelhano o Manifesto de Custella, e porei em portuguez a 
resposta da senhora Dona Catharina , 

/ 

Resposta da senhora Dona Catharina, contl"ct as l'azões 
_ d' el-1·ei D. Filippe. 

I. Resposta contra a primeira razão é, que não vem a propo
sito a herança da senhora Dona Brites; porque a nossa questão 
procede sobre descendentes d'el-rei D. J.\ll anuel, e não sobre os 
d'el-rei D. Fernando, cujas duvidas se averiguaram nos camp'os 
de Aljubarrota: além de que, a senhom Dona Briles não deixou 
filhos, e assim necessariamente havia tornar a Portugal o direito. 

li. Resposta contra a segunda razão é, que deverão ad veãti rr 
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como na successão tão prolongada de D. João I de Castella, oi
~nvo neto do primeiro rei de Portugal, havia o mesmo defeito de 
1llegitimidade em seu pae D. Henrique, além de outros avós: e 
mais perto estnva do ultimo avô o nosso D .. João. I, e do ultimo 
possuidor no primeiro grúu de irmão, que o seu no oitavo; e o 
nosso heuve dispensação da illegiti midade, e não sabemos que o 
pae e arós do seu p hoUYessem. 

111. Contra a terceira é que diz bem, se todos os oppositores 
foram filhos do mesmo pae, assim como eram netos do mesmo 
an~: porque então o mais velho seria o morgado, príncipe, ele
gitimo herdeiro: mas sendo filhos de differentes paes, como eram, 
devia-se o direito só áquelle cujo pae o tinha á corôa: e como 
os paes da senhora Dona Cathnrin1a e D. Filippe, por onde lhes 
viAha a successão, et•am de uma parte varão, e da 0utra femea, 
cla·re está que o varão havia ter o primeiro lagar: e este era o 
infanle D. Duarte, pae da senhora Dona CaLharinn, legitima ~er
deira, por se achar em melhor linha que Filippe, filho da impe- · 
ratriz D. Isabel, irmã do infante D. Duarte. Quatro coisas se cpn
sideram aqui-linha, sexo, idade, e gráu: e no primeiro logar se 
busca a melhor linha, e só quem nella prevalesce, prevalescerá 
na oousa, ainda que seja inferior ao outro pertendente no sexo, 
idade, e gráu: e sempr.e o linha que p11ocede de varão é melhor 
que a q•ue procede de femea. 

IV. Resposta contra o quarta razão. Admittirnos o·urgl!lmeiilto 
contra os outros opposilores, e negamol-o contra a seuhora Dona 
Catbarina, p0r razão da melhor l~nha em que se achava, com que 
vencia a Filippe, como fica explicado na resposta proxima contra 
u terceira razão. 

V. Contra a quinta. Quer el-rei Filippe um santo para si, e ou ·
tro para a outra gente, admiltindo a representação par!:l os vassal
Jos, .e neganllo-a para os r.eis: se admilte que se governam melhor 
aquelles com ella, del'e admittir que ,se governarão mal 05 reis• 
se a não admittire.m em suas successões; e assim é que por fugi
rem esta calumni&15 a udmittem q.uasi todo~ os reis e estados da 
Europa, e até os mesmos reis: e ~astava tet•em-na admiUiclo em 
Portugal el-rei D. Aflhnso I nas côrtes de Lamego, ahno de 11 41' 
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e confirmada por el-rei D. João I no seu testamento anno; de 1436, 
e Affonso V no anno de f4.76, approvamlo-o os tres estados, todos 
sem paixão, nem occasião de cootroversia, que lhes pudesse per
turbar n razão; e sendo assim lei praticada neste reino, deve aà
mittil-a Filippe, em que lhe pez. E porque este ponto da Fepre
sentação é o Aqu iles desta demanda, convem que o expliquemos, 
para melhor iote!ligencia deiiQ. Representação é um beneficio in
ventado pela lei, que por elle ordenou nas heranças que se diffe
rem ab intestado, que os filhos entrem no Jogar de seus paes de
functos, e representem suas pessoas, succe~endo em todo o direito 
que elles houveram de ter, se vivos foram. Esta representação na 
linha direita de uscendentes não tem Iimi·te: e nas transversaes 
somente. se concede aos filhos ,ou tHhas dos irmãos, ou irmãs do 
defuncto, ·de cuja successão se tracla: e assim ficam exelusos os 
mais parentes collateraes, que se acharem fóra deste segunc1o gráu, 
porque não se estende a elles a representação. E confo~rme a isto 
fica claro o direito da senhora Dona Catharina, que é melhor que 
o de, Filippe; porc1ue representa varão, que houvera de ser rei, se 
fôra vivo; e elle representa femeu, que não havia de entrar na 
corôo, com ser mais velha, ainda que vivera. Antes digo mais, que 
dado que fôra viva a senhora Dono Isabel, e morto e infante D. 
Duarte, ainda a senhom Dona Guthu•rina tinha mais clirei.to ao 
r.eino que sua tia, por representar a seu pa~, qu-e a vencia no sexo, 
e havia de entrar .m.1 heranç.n diante de sua. irmã : e é a razão por
que Fernando rei de Napoles julgou o reino a sua neta de seu li
lho mais velho defuncto, ex.cluindo outros filhos mai::. moços: c 
Filippe rei de Inglaterra deu s'entença pela sobrinha do duque de 
Bretanha, filha de seu irmão mais velho, excluindo os varões mais 
moços, irmãos do mesmo duque. E não temos necessidade de exem
plos forastoi~os, quando temos em casa o nosso rei D. Manuel, 
com quem se oppoz _o imperador Maximi liano, estand@ ambos em 
igual gráu, c este mais velho, mas em linha inferior p0r femea, 
e D. Manuel por varã0, que representava; e julgou-se q~:~e por isso 
prevalescia aQ imperador. 

VI. Os douta. ~s castelhanos defendem o contrario, admittiodo 
a represen laç.ão entre primos : ~ a razão o mostra; porque o so-
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hrinho que excluía a seu tio ou tia, por representaçllo de melhor 
gráu, O\l melhor: sexo, muito melhor excluirá a seus primos, fi
J.hos do tal tio, pois são já mais remotos, e não podem represen
tar coisa que a outro não tenha já vencido. Ao exemplo se diz, 
que não deixou a infanta 'Dona Violante de herdar, por não se 
admittir á representação no caso, senão por ser inhabil, por lei par
ticular que ei-rei D. Pedro seu avô fez em Aragão, com que in
habiliteu as femeas para poderem herdar aquella corôa. E a lei 

, de Carlos V procedeu somente nas terras s.ujeitas ao imperio, ao 
qual não é sujeito Portugal; e ainda que em outnis partes se pra
tique a opinião de Azam, como em França, que por costume an
tigo não admitte repvesentação nos cellatm·aes em caso algum; 
nuo em Portugol, onde seguimos o contrario com o direito com
mum, e opiniões de Acursio e iBarthoJo: donde se vem a concluir 
que o beneficio da representação ha Iogar na successão destes rai
nos, quando os sobrinhos pretendem svcceder a el-rei seu tio, 
irmuo de seus paes sem haver ou~ro irmão do mesmo rei que 
concorra com elles. · 

VII. Não é necessario que o pae possuísse o que se pertende 
herdar por via da representação; porque aqui não se leva a he
rança por transmissão, em que não póde o pae fazer bam ao fi. 
lho, o que não' possuiu: e que no nosso caso não entra a he
rança do reino por traBs~issão, mosLn~-se; porque por ella nem 
o filho do primogenito haveria a herança de seu avô, a qual 
não ha duvida que lhe pertence: e assim entra o tal por virtude 
da representação, que o põe em Jogar do pae ao tem pa da 
successão. 

VIII. O exemplo de D. Affonso não vem a proposito; por
que al~m de ser illegitimo, se lhe neg0u a representação, não 
porque ella se não use em Portugal, senão porque estava fóra 
do gráu a que se concede ; pois não era irrnuo, nem filho de 
irmão d'.e.l-rei D. J~Jão, mas filho de seu primo; com que fi
cava já no terceiro grãu, em que se· não admitte representação 
nas linhas transversoes; e assim lhe foi preferido D. Manuel, 
por se · achar um gráu mais chegado; 

IX. C?ncedemos que não ha repr(!sentação na herança dos mor~ 
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gados vinculados, para andarem no parente mais chegado de certa 
geração; porque não procede Jure hcr1·ed-itat"io, ·mas ex conces
sione dom·inica, que os póde dar a quem quizer: e os poYos de
ram aos primeiros reis o poder real, e á sua geração, para que os 
possuissem, e se deferissem c0mo herança sua a seus descenden
tes: e assim o sente o mesmo Bartholo. E no que diz que na sue
cessão dos reinos feudaes não ha Jogar ã representação, é com
rnummente reprovado: além do que o reino de Portugal não é 
feudal, nem podem militar nelle as razões das concessões domi
nic.as, como em seu Jogar mostrarei logo na resposta da razão X. 

X. Os documentos e Ordenações que allega, não se intendem 
assim. O primeiro Jogar da Ordenação que aponta, procede nos 
bens da corôa, que são havidos por concessão don~in·ica do rei ; e 
conforme a lei Mental, porque se deu ordem de succeder nos 
bens da corôa, não se differem Jure hcereditario. Donde el-rei 
D. João I, que foi o auctor da lei Mental, por isso lhe negou a 
representação. E tractando dep.ois em seu testamento da successüo 
destes reinos, declarou que havia Jogar á representação; porque 
PI'Ocediam Jure hmteditario, e não ex concessione dominica. Ao 
exemplo do rei de Castella D. Affonso, o Sabio, se diz que foi jul
gada aquella acção até em Hespanha por injusta; tanto que per
rnittiu Deus lhe tirasse a corôa o segundo filho, que elle fez jurar 
em odio do neto. E as leis de Castella dispoem, que morrendo o fi
lho maior, antes que herde, deixando filho ou filha, vá a estes a 
herança, e ,não ao tio irmão de seu pae, e ha muitos exempl0s. 
A segunda Ordenação prova somente não haver representaçãa nos 
prazos de nomeação, em que o foreiro ex concessione dorninica 
os póde deixar a quem quizer sem respeito a herdeiro, que sue
cede ab intestado, e não prova nada no que vae por herança. 

XI. Concedemos tudo, e negamos só a consequencia, que uad.a· 
colhe de ser a herança dos reinos ma teria .exorbitante e qualifi
cada : pois com isso esta, que é verdadeira herança, e como tal 
se comprehende sem extensão alguma· nos casos em que o di
reito concede este beneficio da representação .. 

XII. Não admittimos o direito do sangue, que al·lega ; porque 
0 direito dos reinos e suaa possessões procedeu do antigo. direito 
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das gentes, segundo o qual tudo se deferia como herança, sem se 
conhecerem outros modos de successões, que por leis mais novas 
foram inventados. Isto é doutrina commum dos doutores, e pra
ticada em Hespanha pelos reis de Castella D. Fernando, D. 
Alonso, o VI, e D. Alonso VIII, D. Jayme rei de Aragão, o Con
quistador, que dividiu · os reinos entre seus filhos D. Alonso, o 
Sabio, e D. Henrique 111 de Castella; aquelle desherdando seu 
filho, e este pondo-lhe gravames : e em Portugal o declaram as 
bulias dos summos pontífices de sua fundação, a~sentos de côrtes 
do rei D. João o I, e testamento d'el-rei D. Affonso V, onde tudo 
se leva por herança verdadeira, que admitte representação, como 
temos mostrado. 

XIII. O beneficio da representação está concedido nà linha 
collateral, da mesma maneira que na dos descendentes: na dos 
descendentes, é certo nestes reinos que succedem as femeas a seus 
paes com a prerogativa de varão; de modo que se o pae, por ser 
\'arão, ha\'Ía de excluir outras pessoas, exclua a filha as mesmas, 
como tios,. primos etc. Prova-se esta representoção dos descen
dentes em Portugal, pela carta patente él'el-rei D. Affonso V, em 
que ordena lhe succeda o filho ou filha do príncipe seu primo
genito, e' não seus segundos filhos, o que tem força de lei e direito, 
por assim o declarar o mesmo rei: e ba exemplos do mesmo em 
outras partes, que ficam apontados no fim da resposta da terceira 
razão. E que nos collateraes, seja o mesmo, consta do texto in 
.auth. ele hmrecl. § Si autem. E da razão da equidade, em que 
as leis se fundam para conceder este beneficio aos descendentes, 
essa mesma tiveram para e concederem aos collateraes; e ha 
exemplos, como o em que o rei Filippe de Inglaterra, por con
selho de letrados declarou que o ducado de Bretanha pertencia 
á sobrinha filha do irmão mais v·e]ho do duque defuncto, contra 
outro irmiio do mesmo d~:~que: e ha leis como a lei quarenta do 
Touro em Hespanha, que diz: Siempre el hijo, y sus descend·ien
tes legitimas por su orden representen las personas de sus padres: 
E Molina lib. 3. c. 7. resolve que a dita lei procede na succes
são dos reinos, como na dos morgados. Nem é deformidade nem 
impossível, que a femea represente sexo de varão; porque mais 

/ 
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difficultoso é fazer que um filho tenha a idade de seu pae, que 
uma filha alcançar o sexo masculino ; porque a natureza faz mui
tas vezes das femeas machos, e não póde fazer que o filho iguala 
a seu pae na idade; e comtudo; o direito põe o filho diante do tio 
mais velho, só porque representa a seu pae mais velho que o tio; 
logo muito melhor poderá fazer o que é menos, que a femea re
presente varão. 

XIV. O que diz o direíto, que femeas não entrem em officios 
nem jurisdicções, intende-se onde se não succede jure hwredíta
?'Ío. Tambem os ecclesiasticos não podem haver dignidades secu
lares, e comtudo possuem as herdades, como se viu no neto car
deal rei. Nem as femeas são tão destituídas como as fazem, prin
cipalmente as bem €readas; e os bons conselheiros supprem seus 
defeitos. E os doutores da universidade de Coimbra, resolveram . 
~ue a senhora Dona Catharina devia ser preferida a Filippe, con
forme as leis do reino, confirmadas por Innocencio lV, que fazem 
capazes, e habilitam as femeas para a successão destes estado~, a 
excluem aquellas que casam fóra do reino; e por isso foi excluída 
a senhora Dona Brites, e não por ser femea, e tambem illegitima 
e scismatica, e quebrar os contractos jurados, que ao tempo de 
seu casamento foram feitos: scismatica aqui quer dizer de hu
mor castelhano. 

XV. Se Filippe por ser rei fôra isento de juizes na pretençilo 
deste reino, não o mandára notificar o papa Gregorio XIII pelo 
cardeal Riario Legado, que não affrontasse o nome catholico com 
se fazer juiz e parte, por parecer dos seus, que com ambição do 
favor, e temor do desagrado, o enganavam; e se não queria jui
zes portuguezes, por considerar nelles alguma paixão, que elle 
lhe daria ju:zes desinteressados e incorruptos: e bastava deixar 
el-rei D. Henrique devoluta a juizes a queslão, .que elle só pudéra 
resolver, para o rei de Caslella ser obt!igado a eslar pela sentença; 
e não a declarou o cardeal rei, não porque tivesse alguma duvida 
na mnteria, mas por evitar a guerra que já o castelhano amea. 
çava: e não tinha duvida, porque quando el-rei D. Sebastião foi 
a Africa, deixou feito testamento, em que nomeava o cardeal D. 
Henrique por -seu successor no primeiro logar, e no segundo a se-

11 
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nhorg Dona Calbarina: e nuo manifestou isto por ' diverti•· a fu
ri'a de CusteMo, que estava muito poderosa com victorias, e Por
tugal muito debilitado com a perda da Africa, e peste. Fiado pois 
o-cardeal por tantos princípios na justiça da senhora Duna Ca
tharina, por evitar ~discordias nomeou juizes, e requereu ao ca• 
Lholico, o qual, tergiversando-lhe a razão, o constrangeu e inti
midou a que, ou lhe julgasse a causa, ou a não decidisse: não 
eonséguiu o primeiro-, 'alcançóu: o segundo, por'que estava muito 
poderoso com· riquezas e armns. Morto o rei cardeal, ,ficou ·a se-· 
fi hora Dona Catbarina· só; · e 'O castelh'ano para se córar cem o 
mundo, poz a causa em juiso, assegurando a bolada por todas as 
\'ias; perque escolheu os juizes que ·quiz, os quaes em Ayo:mol}tet 
territor~o de Cnst·ella, com eTfdel'lte nulliàade deram a sentença 
tle maneit~a, .qHe sendo cinco, só .tres se renderam á corrapção: 

. e para .desassombrar a consciei1cia a lodos, sumi·ram o testamento 
d'el-rci· D. Sebastifio; c boa prova é que nunca appareceu, e 
tombem é certo que dizem e se escreve, q11e lev.awam para Cas
tella o ltvro do Po'/'co Spim, que se gu.nrdava no éart9r.io da ca
mara ·de Lisboa, em que· eslava o direito da gucces!!üo deste r'érto, 
com as c(}rtcs de Lamego, · em que se decretava qt.~e não en-tras
sem nesta corô_u reis estranhos . Feitas estas cl'iligenc:ias, entrou 
em Portugal com um exercito n tomnr n posse cor.n0 inimigo. Do 
dito se colhe, qne nãÔ repugnou a ser julgado, nem lhe e'ram sus
J!ICÍbos· os juizes, pois o'S esco·lheu, e· fiou clrel·les tudo ·: e dizer qma 
neJ:Jhuma duvida tinha, é falso, pot·que se a nno tivera não man
dára visibnr a- senhora Dona Calharina pe·lo· duqu•e· ele· Ossuna, com 
l'Ccnd:os dobrad.os,. que se a achasse· acc'lamada, ~he désse o [}!ara
bem ; e se por acdamar, a peznme du morte· de seu· tio o cardent 
rei.; c a. requeresse para ser julgada a causa da• pretenÇão do reino 
gue ambos ltnham. Nem pedira a Pedro Barbosa, doutor celebra 
em aqudles tempos, que es~~·evesse sobre o· d1irci•to• que por va
rão tinha a esta succegsão, o qua4 l'hc r.espondeu:, que não tiri·]H) 
razões na. pretençã·o dn- corôa de Porlu,ga·l em eoncurrencia de 
Dona Calharina; c por isso escreveu ao duque de Ganclia uma 
cnrla, em que por cifira lhe· dizia, que lble davn gtrande cuidad·0 0 

direito de suo primo. E pi.cado. cleS>te eserupu•lo deteve o auque 
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de Barcellos em Custei la, depois de resgatado, ' apoderando-se "delll3 
pelo que temiade seu direito: dilatou-lhetambemoresgate,com 
cor de o fazer de graça a tjtulo de parente, para que cá não o de
clarassem por príncipe, vendo que difficultariam sua vinda com os 
moiros, que pediriam por elle os Jogares que temos em Africa. 
Confirma-se mais o escrupulo de Filippe com os partidoà ·que 
commetteu á senhora' Dona Catharina, largando-lhe o Algarve, e 
as terras que foram do infantado, e fra_nqueza para mandar todos 
os annos uma náu á India por sua conta. E, fina lmente, porque 
viu que niio tinha bom partido, se puzera u questão nos juizes que 
convinhà, sem se lembrar que ninguem é bom juiz ·em causa pró
prin, se fez juiz, parte, e arbitro, usando de violencia; eom que 
tudo ficou nullo conforme as leis, de que sempre fugiu. 

XVI, É a verdade que juizes deram sentença por Filippe com 
as nul1idades que ficam ditas; e além dessas outra muito essen
cial, que não se acha escripta, e devia de escapar a todos os au
ctores que tractaram esta materia com serem muito dil igentes: a 
Dão me admiro, porque com maior diligencia sumiu Castella to
dos os papeis que podiam encontrar sua prctençüo; mas dois vie
ram ·á minha mão ha poucos dias por um caso estranho, andando 
eu com este pon_to na forja : e tendo o príncipe nosso senhor no
ticia como estavam na minha müo, m'os mandou ped ir relo conde 
regedor, e me consta que os estimou, e mandou guardar : um é 
o regimento com que el-rei D. Henrique de parecer e aprazi
mento dos tres estados, mandou se fizesse · a juntu; c declara 
·quando, como, onde, e que hav-iam de ser ·onze juizes, e esses le.
trados nomeados por elle, e e!'colhidos pelos estados. Ouh·o papel 
contém outro regimento d'el--rei Filippe, para fazer este reino lodo 
de seu humor, por via dos prelados, prégadores, e confessores; 
e porque contém víolencias notaveis, !'arei mençilo del los adia11te, 
no seu Jogar, no Gm da decima razão do 1\lanifeslo ela se11hora 
Dona Catharina. O regimento du cardeal rei, é feito pelo secre
tario Lopo ~o:ues, em Lisboa a 12 de junho de 1579, todo da 
sua letra bem conhecida, e fir~1udo por el-rei, e sellado com o 
sello grande dus armas reaes. E nellc mandava se fizesse a junta 
em Lisbon no I\losteiro de S. Vicenle ele Fóra, por ser muis re-
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tirado, e observante na clausura; e que delle nno saíssem nem 
communicassem com pessoa alguma, senão depois da causa jul
-gada; e que teriam vinte e,cinco alabardeiros de guarda: e os obri
gava a que antes de ent11arem na junta, se confessassem e com
mungassem na sé; e na capella mór dêlla fizessem juramento de 
inteireza di~nte do cabido, camara, procuradoçes, prelados, títu
los, etc., e nada disto se fez: bem se vê logo que a sentença que 
Filippe houve de tres juizes, foi defeituosa, subrepticia, capeada, e 
de nenhum valor. 

XVII. Ainda que Castella tivesse opinião provavel nos seus 
doutores, mais provavel era a que estava pela senhora Dona Ca
tbarina ; e assim tirava toda a duvida, que se não podia tirar com 
armas, quando as coisas se tinham posto por consentimento dai 
partes em juiso contradictorio, com juizes escolhidos e louvados, 
e estavam lite pendente, e Filippe os perturbou, mudou, intimi
dou, e corrompeu até os desfazer e diminuir, E é opinião de inu
mcraveis atJctores castelhanos, como Vasques, 1.\'Iolina, Sunches, 
Soares, Filiu.sio, Bonacina, e outros, que allegam-que se não póde 
tomar por armas o reino em que ha opinião. Qu.od si unus (con
clue Soares Disp. 13. de Bello, sect. 6. n,0 l~<) tentaret 1·em lo

tam occupare, alitlmque excludere : ·hoc ipso injuriam · alter·i fa 
ceret, quam posset juste repctere, et eo t·itulo justi belli rem lo

Iam occupare. E o juramento do reino nas côrtes do castelhano 
foi irrito; porque em damno da republica, e da senhora Dona 
Catharina, e seus descendentes; e porque faltou o consentimento 
do reino livre, que foi extorto por medo do exer-cito com que cá 
entrou. Nem obsta o não reclafllar, porque nunca houve Jogar 

.disso até o da acclamação, que foi antes dos cem annos que se 
requeriam para a prescripção de boa fé sem contradicçuo, e elles 
bem má fé tinham ; e bem reclamou o senhor D. Tbcodosio com 
seus filhos, cuja retractação se mostrou por escripto. E ainda que 
o juramento fóra muito voluntario, fic<Jva o reino desobrigado de 
o guardar, tanto que os reis de Cnstella nãD guardaram os que 
fizer·am a Portugal, ajuntando, que queriam perder o reino se as
sim o nlio cumprissem. 

X V UI. Ao que diz do braço que ~e fortificll v a com Por Lu~ 
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ga] em Castella para defender a egreja, respondemos que se fór 
o braço qual o deu seu pae, que deu saco a Roma, que ficará 
hem fortificada a egreja, e que favoreceu tanto Castella a de 
Portugal, que em sessenta annos que o dominou, não sabemos 
que lhe levantasse uma, nem que lhe désse se quer um caliz. E 
se alguns políticos cuidavam que. melhoraria Portugal de forças 
contra inimigos, não foi assim; e a experiencia mostrou o con
trario, porque Portugal conserva-se com a paz qu~ tinha com 
.todos os príncipes; !3 Castella com g~erra, que mantêm a todos: 
donde perdemos os commercios que nos enriqueciam, e ganha
mos guerros com todas as nações que nos destruíam: e para que 
nem desta destruição nos podessemos livrar, tirava-nos Castella as 
.forças, levando-nos nossos ar-mas, lhcsouros e soldados, para se 
servir de tudo em suas guerras e conquistas, desamparando to
talmente as nossas. 

XIX. Finalmente, ao que diz da prescripção e posse, respon
demos que a não póde haver em 11einos; e é de todos os douto
res, que não se póde dar em nenhuma materia sem hoa fé, ti
tulo e consentimento das partes, tacito ou expresso. Não foi boa 
fé a de Fi li ppe, pois com sentença nulla, e armado com exer
cito tomou posse: negt houve consentimento da real casa d6 
Bragança, pois consta que reclamaram os duques D. Theodosio 
e seu filho ao juramento em que não foram prejuros, porque o 
fizeram forçados, sem intenção de o cumprirem: além de que é 
do direito, que quem com armas invade a posse, a perde com 
toda a causa. Donde, dado e não concedido, que Fi lippe tivesse 
algum direito, todo o perdeu pela violencin. E não merece nome 
de tyranno, quem toma o que é seu: Et habet jus ín t·e; antes 
merece titulo de príncipe moderado, porque offtlrecendo-se-lhe 
muitas occasiões de se restituir·, dissimulou, esperando conjuncçuo 
de o fazer com socego, e sem damno de seus po\·os, os quaes 
hoje governa, conserva, e defende muito melhor que Filippe; 
porque nasceu e vive entre seus vassallos, falia a suo lingua, co
nhece-os de nome, bafeja-os como senhor, defende-os como rei, 
castiga-os como pae, augmenta-os como poderoso, sem lhes to
mar as faz endas, como fazem reis que dão em ladrões. 
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Man·ifeslo do direito da senhora Dona Cathm··ina ao reino de 
Portugal contra D. Fil-ippe. 

As respostas da senhora Dona Catharina, que démos contra 
~s razões d'el-rei Filippe, bastavam por manifesto de sua justiça: 
mas é tão manifesto o seu direito, que por mais razões que dê
mos, sempre ha mais razões que dar: e para intendermo.s bem as 
mais fuAdamentaes, que aqui se seguem, ~levemos presup.por qug 
a successão d'el··rci D. João HI, filho prirnogenito d'el-rei D .. Ma~ 
nuel, acabou em el-rei D. Sebastião, seu neto : e tornando aos fi
IJJOs do mesmo rei D. Manuel, não achou varão vivo, mais que o 

· ·cardeal D. Henrique, o qual morrendo sem successão, c sem ir.,. 
mão ou irmã a quem deixasse o reiNo, lilecessoriaménte havia 
de it· a um. de muitos sobrinhos seus e netos de seu pae. Viviam 
então quatro, ~~es delles varões, e uma femea, filhos de dois in
fantes e de duas infantas: e pela antiguidude das proles eram Fi
lippe Prudente, filho da Í!nl'anta Dona Isubel; Phi!isberlo, filho da 
infanta Dona Brites; D. Antonio, fi'lho do "ihfunte O. Luiz; e a se
nhora Dona Catbari•na, filha do infante D. Duarte. Huynuncio, 
tambem oppositor, já era bisneto pa linha do infunte D. Duu•rte; 
•mas nu o se [ez, caso da sua opposi çào, por ser defunta sua mlie, 
que a devêra Fúer, e por não constilui•r linbu di(l'erenle da em que 
se acho'va a senhora .Dona Catharino, eni melhor gráu que clle. 
E se nesta materia se attcntiiru só pura a linha masculinu, o se
nhor D. Antonio ficava de melhor parLido, por ser varão, e filho 
de infante; mas foi escuso por illegitimo e indispensado, porque 
a dispensação só seria licita em ·defeito de oppositor legitimo: e 
logo se seguia a senhora Dona Maria, por ser filha de vur ;i o, e 
mais velha que a senhora Dona Catharina sua irmf.i: mas ex
duiram~n.a, por defunto, e a seu fillw, que. ern o senhor Rilynun
cio príncipe de Parma, por estrangeiro, e por. ficar l'óra do gráu em 
que se admitte representação; c principalmen6e por não constituir 
linha em ·opposição com· a senhora Dona Catlwrina, que ficava 
eum a senhera Dona Maria na mesma linha do infante D. Duarte, 
pae de ambas. Saguia-se log.o a senhora Dona Ciltharina, que era 
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viva, e filha de varri. o: mas esbulhou-a do di:re~to com v•olencia no- . 
toria, e não a deixou tdmat posse el-rei D. Filippe, dando por 
razão, que era varão, ninda que filho de infanta, e que es-tava em 
igual grúu com ella: accrescenta estus palavras, que tenho es
criptas da sua letra no pupctl de que adiante farei menção: Que 
para entrar en estos 1·eynos no ten·ia necessidacl de aguardar sen
tencia de nadie, por se}· cl proxi.mo sucessor en el t·eyno, y nõ 
reconocicnte superior en lo temporal, que saneada, y satisfecha .~t' 
c·onciencict de su justiçá, pudo ocupar la possesion por su sola 
auto1·idad, conforme a dereclw ; y que ya es cosa esta de que 
nà se sufre disputar, s.inà tenerlo por ley, y verdad manifiesta, 
despues q·ue los tres estados del 1·eyno le tienen jumdo en cortes 
generales por su 1'ey, e scnor 11a·t·ural, como lo h·icieron en To:.. 
mar. Mas <lo que tem<:>s- dito e di nemos, se ca.lhe cl-aramente q.uuo 
pouco fundam en.to tem, e quão ·sophisticas são estas razões de Fi
li ppe, que na verdade se seg uia logo depois da senhora Dona Ca
lha ri na, excluindo o princi-pe de Piemonte e duque de Saboya, 
por ser fllho da senhoru Dona I snbl!!l, mais velha que a senhora 
Dona Britcs, miJQ do Piemonte sa boyano. Posto isto: por muitas 
razões tom ou o nelo da senhora Do r:~a Catharina o reino de Por
tugal a Filippe com muita jusli çn; e nem por set·em muitas, la·
zem melhor causa. O ponto estú em ,serem boas, e entã6 uma até 
duas bustam, e trcs sobejam. As melhores neste caso se reduzem 
n quatro, que são: linha , patria , represcnbaçuo, acclamação: e por
qu e destas nascem outras, direi todas por sua or:àem, e silo as se
guintes. 

Razões da sen hora Dona Ca1harina contra Filippe. 

I. llozuo. Porque este rein·o era devido a0· nefo o·u neta d'el~ 
rei D. lVIanuel, que se achasse em melhor l·inha : e entüo só a 

senhora Dona Calharinn o estava, como filha legitima do infante 
D. Dunrte, que houvera de ser rei, se vivera, com a infanta Dona 
hohcl, mãe de _fj,Jippc, e preceder-·lhe por \'arão,- aiml.a- qy.e ellq 
fosse mais' velha. -

ll. na~uo. Porq.ue as !'eis de Portugal pr-9lüb~ram passar a co-
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roi\ n esttanhos (como já dissemos, ou provamos uas cortes de L~t
mego) e então só a senhora Dona Catharina era natural deste 
reino. E que esta lei seja justa, prova-se da lei natural; porque 
não ha coisa mais natural que governarem-se as communidades . 
pot· seus naturaes, que lhes sabem os costumes e inclinações. Da 
lei divina; porque uo Deuteronomio mandava Deus ao seu povo 
que nilo admiltisse rei estranho: Conslitues 1·egem, quem Do~ 
tninus Deus elegerit de media fratrum tuomm; non potm·i.'i' 
allerius gentis hominem regem facere, qui non sit frater tuus. 
(Deut'.) Das letras humanas: os Garções diziam que não estavam 
obrigados a obedecer a el-rei de Inglaterra, senão quando assis
tia entre elles. Snndoval na Historia dos Reis de Castella diz de 
Affonso VI, que elle não casaria suas filhas com estrangeiros, se 
soubera que não havia de ter filhos; e de seu neto filho de D. 
Ramon fazia pouco caso, por ser filho de estrangeiro, e não le
Yava em paciencia, que faltasse em Cusfella a successão reál. O 
nosso rei D. Affonso Henriques assentou com os estados e povos, 
que na coroa de Portugal não succedesse estrangeiro, nem se 
a<.lmittisse a ella filho de filha que cazasse fóra do reino; e em 
lempo d'el-rei D. AITonso V não quizeram os tres estados que 
fosse sua tutora a rainha Dona Leonor sua mãe, por ser arago
ncza : e e l-rei D. João IH teve feita lei para estes reinos, em 
que niio só excluia os estrangeiros, mas tombem as femeas, fill11Hl 
dos reis destes reinos, por tirar as duvidas pretendendo nlgum · 
rei estrangeiro, ou outro cazado no reino, succeder nelle; mas a 
rainha Dona Catharina a estorvou pelo amor que tinha a Cns
tella, estando para se promulgar. A este ponto tiram as leis deste 
reino, qtte prohibem terem officios publicos estrangeiros, e por 
isso el-rei Filippe jurou que os não daria senão o portuguezes; 
e podiam os reis portuguezes fazer estas leis neste reino, não só 
por serem conformes á lei natural e divino, em similhante caso, 
senão tombem, porque as punham em coisa propriu, que podiam 
dispor com as condições que quizessem, porque ganharam á força 
do seu hraço, e custa de seu sangue Portugal aos moiros, que 
injustamente o possuíam, e assim como em bens proprios lhe pu
zeram as c?ndições que se leem ntis cortes de Lamego. 



ARTE DE FURTAR. 71 

111. Porque só dispensando-se com a lei que prohibia esh·a
nhos, podia sei· admitLido el-rei Filippe, a qual nunca se tinha 
dispen~ado: e havendo-se de entrar no reino com dispensação, 
mais direito tinha o senhor D. Antonio para ser dispensado; 
po1·que além de ser natuml deste reino, era filho de infante va
rão, e só necessitava cle dispensaçãQ _na illegitimidade, que jã em 
el-rei D. João o I se ti.nha dado; e a razão de ter por sua mãe 
sangue hebreu, não eslava prohibida, nem isso nos reis avulta : 
donde de pt·imo ad ull'imum a senhora Dona Catbarina só devia 
entrar na successno desta coroa, por não ter necessidade de dis
pensações por neta legitima d'el-rei D. lVIanuel, e reino. 

IV. Porque o beneficio da representação ha Jogar na succes
são destes reinos, assim como por direito commum está conce
dido nas heranças qqe se differem ab intestado: e prova-se, por
que está geralmente induzido por direito em todas as successões 
bereditarias, porque o filho é uma mesma coisa com seu pae; 
e estes reinos são he.rança do ultimo rei possuidor : logo, bem se 
segue que ha nelles Jogar á repre~entação, assim como nas he
ranças que se differem ab intestado. Confirma-se, porque tam
bem se admitte representação nos morgados e bens vinculados 
im·e sang1~in·is :. logo tambem nos reinos, posto que fossem fu1·e 
sanguinis, porqu!:l for~m illStÍtliiuos pelos povos, em quem se não 
póde consiclerar· que tivessem mais amor ao filho, ou iFmão clo 
rei, por mais chegados, que ao neto, ou sobrinho, por mais re
motos. Donde -Molina lib. 3. cap. 7. q. 1. n.0 ~8., tendo que a 

· successão dos reinos se cliffere ;'urc sangu·inis, admitte o benefi
cio da represen.tação. E a lei dispõe em Hespanha que o neto 
será preferido ao filho segundo do rei; e ha exemplos disto em 
Inglaterra, França, Hungria , Bretanha: e em Aragão fez el-rei 
D. Jaymes 11 jurar por seu successor a D. Pedro, seu .nelo, filho 
do priFJCipe D. Affonso, sendo vivo o infante D. Pedro, seu filho 
segund'o; e neste reino D. João o I 0rdenou em seu testamento, 
que os filhos e netos do senhor D. Duarte, seu primogenito, pFe
éedessem a~ infante D. Pedro, seu filho segundo: e el-rei D 
Affonso V ordenou o mesmo por sua carta patente, escripta aos· 
estados, accrescentando que o filho ou filha do principe D. João, 

~2 
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seu .primogenito, sendo legítimos, herdassem o reino, e não filho 
segundo seu. Posto isto, bem se infere que á senhora Dona Ca
tharina pertencia a coroa deste reino, por representar a seu pae, 
que, se vivera, havia de ser rei diante da se,nhora Dona Isabel, 
que a pmrdia, ainda que mais velha, por ser femea. 

V. Dado que em Portugal não hot!lVesse lei, nem Ordl'Jnação 
expressa, que admitta representação na successão dos reinos, ha 
comtudo lei, que o caso que não estiver nas Ordenações delle 
decidido, seja julgado pelas leis imperiaes; e se nestas não esti
ver, pelas glosas de Acursio; e se nestas não, por Bartholo, ou 
pela commum opinião dos doutores. E o caso presente da ma
neira que o resolvemos, ainda que uâo está nu Ordenação deste 
reino, colhe-se do direito civil, e está determinado por Acursio, 
Bartholo, c. os doutores, ~ admitlido e praticado em Portugal c 
muitos outros reinos, como mostrames. 

VI. Porque as femeas podem ser admittidas á successão dos 
reinbs de Portugal; e se prova de que a successão destes reinos 
se differe jure lu;ereditario, como herança do rei, ultimo possui
dor: e consta conforme a direito que as femeas por testamento, 
e ab Ültestado, são admitlidas ás heranças hereditaFias, assim pela 
lei das doze ta boas, como pelo' direito novo dos imperadores, que 
se hoje guarda: e pois nest.e reino não ha lei que as prohibn, 
claro está que podem ser admittidas, assim como o sãe em todos 
os .reinos e estados da Europa, de que ha inriumeraveis exem
plos, que traz l'iraquel. tom. 1. q. 10. o n.0 4., e assim está de
c]arodo em Portugal, e se colhe da cloação feita ao conde D. Hen
rique, c sua mulher Dona Th ereza, que dizia : Pam elle e seus 
successores. E conforme a direito esta palavra { successores) uclinitlc 
tn1nbem femeas, como a pala na (herdeiros) com a qual el;•ei D. 
Affonso li em seu testamento admille a sua filha Dona Leonor, 
para lhe succeder no reino, e no reino do Algarve se prova par
ticularmente da doação d'el-rei D. Afionso o Sabio de Castella a 
el-rei D . . Affonso o III, conde d'e Bolonha, seu genro, para· seus 
filhos e filhas para sempre. Destes exemplos ha muitos, o melhor 
me parece o da carta que el-rci D. Affonso V escreveu aos es
tados do reino, pela r1ual, quando entrou em Castella, dete1'111i-
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nou o modo, que se havia de guardar na successào destes reinos 
dizendo assim : Se em algttm tempo acontecer, o que Deus não 
mande, que o princ·ipe meu sobre todos muito amado e prezado 
filho, falleça antes de meu passamento deste rn~tndo, e delle fiquem 
filhos, ou filha, legitimamente havidos, que aqueUes, ot~ aquella 
herde os d·itos meus re·inos de . Portugal e dos Algarves, e não 
outro algum mett filho ou filha. De tudo o dito se colhe, que ns 
femeas em Portugal são babeis para herdarem esta corpa, e que 
a senhora Dona Catharina não a podia perder por femea. 

VIL Os reinos herdam-se mais pelo direito heredilar io, que 
pelo do sa.ngue. Em Castel la querem muitos que prevaleçâ o di
reito do sangue, e que fóra della tenha mais força o hereditario.
Donde os castelhanos pegaram do direito do sangue, para darem 
a Fi lippe o reino de Porlugnl; mas achando que tambem por esta 
via tinha a senhora Dcna Cutharina mois direito, pegaram do 
hereditario; e parece que os moveu o verem que possuía Filippe, 
Navarra, Leão e Castella, com direito só hereditario, e não ficava 
consoante occupar um ·reino com direito contrario ao com que se 
possuía os outros. Donde se deve notar, que com o direito que 
allegar!l.m çontra a senhora Dona Catharinn, perdiam os reinos 
que possuíam; e em qualquer dos direitos ficavam de. peior llUI'

tido, e a senhora Dona Catharina de melhor condição. 
VIII. Direit.o . do sangue é aquelle que vem por instituição 

antiga, que dispoz fosse ·corrent.lo a herança pelos parentes mais 
chegados em sangue ao instituidor, como se vê nos morgad0s. 
Direito hered·itario é aquelle que sem attentar phra as toes ins
tituições, dâ a fazenda do defunto no p:~rente mais chegado, ou 
quem o tal defunto nomea. De maneira que no direito do san
gue succede ao primeiro instituidor, e no hereditario ao ultimo 
possu idor; e se bem attentarmos., em ambos estes tlireilos estava 
a senhora Dona Calbarioa diante d'el-rei Filippe: no do sungue, 
por vir por linha masculina, que é preferida á feminina, poi' onda 
elle vinha; e i'JO hered itario, porque a inslituiçuo do nosso reiNo 
era, que clésse ag natural, como era a senhora Dona Catharina, 
c não a estrangeiro, como er.a Filippc. E prova-se da cuusn 
porc1ue elegeu Portuga l o seu primeiro rei nalttral, ~uc [oi por 

.. 
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se e~irnir do governo de Leão. E que este discurso e opiniãa es
teja conforme a direito e razão, confirma Castella com simiihante 
caso; em que tirou a S. Luiz rei de França a herança de sua co
roa, que lhe vinha por sua mãe Dona Bra.nca, fi.l,ha mais velha 
do "ei catholico, e a deu aos filhos de 1>ofla Berenguera mais 
moça, que assistiam em Castella. 

IX. O duque D. João, marido da senhora Dona Catharina, 
era descendente por linha masculina do primeiro rei de Portugal 
D. Alfonso Henriques; e é certo que quando de alguma herança 
é excluída a femea a favor de varão, não tem ista Jogar quando 
ella é cazada com agnado da mesma família. Donde tambem por 
esta cabeça de successão hereditaria vinha o reino á senhora Dona 
Calharina, e só podia haver duvida entre o duque Dom João e 
a senhora Dona Catharina, sua mulher, por terem ambos a di 
reito do s;mgue, e serem agnudos, e precedel-o ella em ser mais 
chegado ao ultimo possuidor; e elle a ella, em ser varão: mas 
toda a ch:JVida se solta no filho que de ambos nasceu, o semhor 
D. Theodosio, no qual se ajuntaram ambas as razões, que se com
municaram a seu neto el-l'ei D. JoãQ IV, o qual, fundado nellas, 
tomou posse pacifica do reino, que por paes e avós lhe vinha di 
reitamente. 

X. Faz muito p~lo , direilo da senhora Dona Cátharina a força 
'1:1 violencia com que el-rei Filippe invadiu este reino e tomou 
posse delle; e já mostrúmos que a força em causas jurídicas tira 
o direito a quem a faz: e esta se prova· em Filippe, porque man
dou declarar por rebeldes e traidores, com privação de vida e 
fazenda, a todos os que com opinião mais que provav<:l tractaram 
da defenção de sua patria, sem lhe terem jurado a elle, nem pro
mettido fidelidade ·: e por este principi0 deu garrote secret0 a im
mansos religiosos, que mandou lançar no mar com pedras aos 
pescoços. E que fosse injustu ou tyrannica esta violencia, mos
trou-0 no céu negando por muito tempo o peixe aos pescadores, 
que foram ao arcebispo D. Jorge_ de Almeida queixar-se que es
tava o mar excommungado, porque lançando muitas vezes as·re
des nelle, em Jogar de peixes tiravam mui ~os corpos de fracles. 
E foi ussim, fJUC mandando o arcebispo a-bsolver o mar com as 
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ceremonias da egreja, começou a dar pescado, e cessou a maldi
Cão, que melhor abrangeria a quem tal justiça executou. Mais fez 
para violentar não só os cot·pos, senão lambem as almas, que 
manclolil a todos os, prelados ecclesias ti c os deste reino, que revo
gassem logo todas as licenças a todos quantos houvesse approva
dos para confessar e prégar; e que as não concedessem de novo 
senão aos que fossem conhecidos por de humor castelhano, e que 
puzessem censuras resenadas, de que com nenhuma bulia se pu
<!lessem absolver os que de palavras, ou por escript0 significassem 
opinião contraria á de Filippe. E disto tenho na minha mão um 
papel ou regimento, que já atraz toquei, digno de se imprimit: 
pelas muitas coisas desproporcionadas que contém, e por ser da 
mão e letra d'el-rei Filippe, o Prudente, que nestes pontos mos
trol'l que o não era muito, pais ma·ndava aos prelados inferiores 
ao p~pa, que revogassem os poderes das bulias, e as licenças que 
só os summos pontífices podem tirar: mas como a pretençilo 
principal era nulla,. não ha que espantar de que os meios para 
ella fossem tudo nullidades. 

XL E porque de um absurdo se seguem muitos, como diz o 
philosopho; deste da força e violencia se seguiram tantas injus
tiças, em que logo se desempen•hou Castella, que menos basta
vam para lhe tirar o direito, dado e n~o concedido, que algum 
tivesse, e para corrobm·ar o da senhora Dona CathaTirw, ainda que 
fosse fraco. Vinte e quatro capi•tulos cheios ue p.romessas, qne Fi
lippe jurou u este reino, quasi tod'os se quebraram, tendo no fim 
delles, que sendo caso, o que Deus não permitlisse, nem se esperava, 
que o serenissimo rei D. Filippe ou seus successores não guar
dassem a tal concordia, ou pedissem relaxação dÓ juramento, os 
trcs estados destes reinos não seriam obrigados a estar pela dita 
concordia, e lhe poderiam negat' livremente a sujeição e vassalla
gem, e que ·lhe não obedecessem, sem por isso inco~rerem em 
perjut·o, crimé de lwsm mageslatis, nem oulro máu caso algum. 

XII. Admittindo nós as injustiças allegadas em commum, que 
logo mo:ltraremos em particular, e dado e não concedido, que a 
real casa de Bragança não tivesse a este reino o direito que te
mos mostrado, estava o serenissimo duque neto da senhora Dona 
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Catharina, obrigado a tractar do bem deste reino, por ser natu
ral, e o maior senhor delle. Do bem da republica póde trnctar 
qualquer do povo, procurando seu augmento e segurança: é lei 
certa deste reino, por ser opinião de Bortholo, que não tem nisto 
quem o contradiga. É tambem certo em direito, que quando um 
reino está affogado e opprimido com injustiças, tyrannias, e inso
lencias do rei que o possue, e de seus ministros, que o rei mais 
visinho é o seu protcctor, e a quem toca e compete acudir-lhe: 
e com mais razão os senhores duques de Bragança, condestaveis 
deste reino, descendentes dos nossos reis, podi_am }ornar á sua 
conta a liberdade da patria, de seus parentes e criados. Esta dou
Írina admittem ,até os castelhanos, e é de todos. 

XIII. Está hoje el-rei D. João o IV em posse de boa fé; por
que dado que houvesse duvida no direito ou violencia interposta 
de uma das partes, a resolução pertencia ao povo, que póde ele
ger por acclamação, como elegeu o neto da senhora Dona Catha
rina, usando de um quasi postliminio no direito de eleger, que 
teve radicado no principio,, e depois o transferiu hereditario nos 
reis: assim Portugal decidiu a sentença, que o cardeal rei não 
deu, e que o castelhano nullamente fulminou. 

XIV. Sobre este fundamento da acclamação vol.untat·ia, tive
ram outro os portuguezes, não menos forçoso, para renderem obe
diencia aos descendentes da senhora Dona Catharina, e sacudi
rem o jugo de Castella; e foi o Jas injustiças com qQe esta os 
governava : e prova-se ser bom em toda Europa, em Castella com 
o rei D. Pedro, em França com Gilperio, em Suecia com Chris
lierno, em Dinamarca com Herico, em Portugal com D. Sanr.ho 
Cílpello, que foi excluído do governo por sua frouxidão, e teve a 
seu irmão o conde de Bolonha por seu substituto: com este ti
tulo se livmram os hollandezes, c se livram os cataliis, se levan
tou Napoles, se amotinou Scilia; e Portugal declarou por seu rei, 
a quem por direito o era, para o governar, como natural, sem Ly
rannias. 
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Resposta d' el-rei Filippe, contra as mzões da senhora Dona 
Catharina, com seu desengano. 

I. Resposta contra a primeira razão. Terrible caso (diz Filippe) 
que q.uiten los portuguezes un rey catholico, y tan buen Chris
tiano como ello, de su silla, y que se jacten, lo hazen con ra
son, colgandola de una l·inea, y qtte arrastren con ella mi poten
cia, y mi derecho tan bien fundado en igual grado com mi 1Jt'i
ma, a quien devia yo precedor por varon, y mas viejo que alta ! 
l\'Ias esta resposta se desfaz, como nevoa á vista do sol, com a le~ 
e razão da representação que já discutimos. 

11. Contra a seguncla. Admito, que pod·ia Portugal hazer ley, 
que estmnge1·os no le heTdassen.: mas niego que lu hizo, y lo 
pruevo con exemplo ele la reyna ele Castilla DoM 1Jeatriz, hija 
unica elelrey de Portugal D. 1/emanelo ; la qual por muerte de 
su padre fue jurada en Portugal 1101' 1·eyna, y se·nora suya, y 
confirma-se con el rey D. Manuel, quando hereeló los reynos, y 
estados de Cast-illa en fiOmbre de su hiJo D. Jltliguel: y siendo 
poderosos parct defenderse, lo recebieron amorosamente, no obs
tante ser estrangero ; y quando despues los heredo el archidu
qtte de Austria, aunque era Aleman, hizieron lo mismo: y que 
de la mi~ma munera deve Portugal ser unido a Castilla. Mas 
estas Fespostas e instancias teêm facil resoluçüa; porque a certeza 
da lei consta muito bem a Castella, que a sumiu com as côrtes 
de Lamego, como fica dito: e a nós basta-nos a tradição por cer
teza que se prova com muitos documentos. E a rainha Dona Bri
tes por isso a jurou a Portugal; porque era natural, e logo a re
pudiou, porque se fez castelhana:' e se Castella admiltia estran
geiros, era porque não tinha lei em contrario, com~ Portugal 
tem: e tambem porque os fazia naturaes com a assistencia conti
nua; e cum esta faheu a Portugal, não pondG nelle pé, mais que 
para o opprimir, aggravando-lhe o jugo como estranh0, e por isso 
com muita razão o sacudiu. 

Ill. Que nà tania necessidacl de dispensacion en esta ley, por
que em portuguez, luj'o de madre portttguezct, y se hizo portu-
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guez hablmulo la lengua de Portugal en S!IS p1'ovisiones, y des
pachos, censerva.ndo las costumbTes y leys de los pm·tuguezes ; 
con palacio Teal en su t·eyrw, y t1·ibunales, prometiendo a.~istir en 
el el tiempo necessario para ser tenido y avido por natural, y 
nà por estrano. Mas isto se bem o diss'e, mal o cumpriu; porque 
nunca veio a Portugal mais ql!le a tomar posse armado como ini
migo. metendo presídios castelhanos em _~odas as forças do reino, 
e minisLros castelhano.s nos tribulilaes, armando a que todos fos
mos castelhanos; porque só assim tractavn de ser lilatural nosso: 
e para um homem ser natural, requer a lei deste reino que seja 
nascide ne1le, e. que seu pae tenha nel'le bens de raiz, e d0mici- . 
lio por dez annos contili!uos, e nada disto teve Fi·lippe. 

IV. Al ptmto de la representacion negemos ficciones, y cltime
ms de legistas, y tomâmos pos'sesion po,· l·a reaZ.idad. Mas já fica 
desenganado na resposta que démos á razão quil1'ta do seu Maní
fest0, a.lém dos exemplos que na quarta razão da senhoru Dona 
Calbarina de noYo apontámos, que bem mosh·am quão praticada 
foi sempre a representação em todos os reinos <!la Europa, e neste 
de Portugal muito particularmente, e estabelecida por lei. 

V. ' Que los · reyes, cemo se!íoTes soberanos, no son ·sugetos a 
las leyes, q,ue se hazen pa~a gover.nw· inferiores, y que las pue
den derogar, quando resultaren en dano (le la carona; que es 
la primera cosa que se prete.nde conservar con el. derecho. E diz 
muito bem em reinos tyrannos, para os quaes não ba lei mais 
que a de sua vontade, conforme aquelle texto, «!jUe só elles guar
dam : S·ic valo, sic jubeo; sic 1·atione voluntas. Mas devêra ad
vertir, que na opposiçüo presente não fazia figura de rei, ainda' 
que o era, senãe de filho da s~nhora Dona Isa,bel, e como tal em 
figura de particular pretendia este reiuo, e não como filho d0 im
perndor; por ende, ainda qwe era rei, não lhe perteflcia esta cor& a. 

VI. Lo que toca a que las hembras pueden ser admitidas a 
la sucesion, de los reynos de Portugal, lo a'dmite l·odo en las 
hembra'S de la linea recta, y. que lo niega en las colaterales, 
a quien preceden los varones que se oponem en iguatl grado, y 
se prueva en Portugal de aquel capitulo de las cortes de Coim
bra. Mormente que d.e tal devido, como e dito D. Joã@ Henri-
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ques ha~ia com o dito D. Fernando, é da parte das mulheres; 
que segundo costume e lei de Hespanha, dos filhos a fóra não po
tlem succeder em tal dignidade. Mas este argumento bem se vê 
que não vem a proposito; porque se tomarmos o texto como sôo, 
tambem a filha do ultimo possuidor não poderia herdar o reino, 
contra o que temos provado, e Filippe admitte. Donde só se in-

. tende dos parentes collateraes, que não descendem do sangue real 
dos nossos reis, como nào descendia D. João Henriques de Cos_ 
tella, e por isso não devia succeder a el-rei D. Fero ando, posto 
que fosse seu primo co-irmão; porque este parentesco era por 
parte das mães que não descendiam dos nossos reis. 

VII. Que todos los reynos tíenen sus leyes y derechos parti
culares, qu.e en sus heredamientos obsert1an; y qtu al!liendo va
r·iedad en ellos, bien pod·ia llevat· unos reynos pot el derecho de 
la sangre, e otros por el hereditario. Nlas escusando nós agora 
esta questão, que devolve muitas fallencias, satisfazemos com ave
riguar que assim em um direito como no outro, tinhã a senhora 
Dona Catharina mais justiça, como mostra a oitava razão do seu 
lVIan i festo. 

VIII. Que a.y tiempos de tiempos, y que ay leyes diferentes 
para diferentes reynos; que Francia 110 podia heredar Castilla, 
11orque tienen estas leyes, y privilegi os ' que lo vedan ; y Castilla 
podia heredar Portugal, porque no avia irnpedimiento de ley qtw 
se lo estrovasse. Mas a isto já dissemos que tem_os leis que não 
passe este reino a estranhos, c otraz na segunda razão do Mani
festo da senhora Dona Catharina ficam apontadas : e se as nega 
.Filippe, lambem lhe negaremos as que allega contra França, e 
queremos que nos valha neste caso, se foi bom o ostylo que en
luo usou contra França. 

IX . . Yo lo heredé, yo lo compré, yo lú conqu.isté. Yo lo he
~·edé, porque me lo resolvieron muchos doctores; yo lo cornpré, 
para evitar repugnancias: yo lo conquisté, pam quitar dudas . 
Y como lo heredado, comprado, y conquistado, es de qu.ien lo 
hcredó, compt·ó y conquistó; de la misrna manera . Portugal por 
todas as cabeças es mio, y nà de la seiiorct Catalina, que no lo 
hcredó, ni lo comprú, ni (o conquisló 1 como yo. Diz bem que o 

13 
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herdou por ditos de doutores que corrompeu com dadivas e terJ 
rores. Mas não rendeu a opinião do melhor de todos, como já to
cá mos no fim da resposta quinze ao seu Manifesto; e o mesmo 
jurisconsulto referindo-se-lhe uma visão que tivera uma pessoa 
louvada em vi rtude, que lhe mostrúra Deus a alma de Filippe 
passando do purgatorio para o c~u, respondeu perguntando: Res
tituiu elle já Portugal á senhora Dona Catharina? Pois em quanto 
lh'o não restituir, não creio que está no céu. E este é o direito 
que adquiriu pela herança, compra, e conquista que· aUega. Her
dou o que lhe não pertencia ; comprou a quem não era dono, que 
pudesse vender; conquistou contra direito, e assim o ficou perdendo 
a tudo pelas mesmas tres cabeças por onde jacta que se fez se
nhor. 
- X. Al pttnto de lafuerça se dize, qtw vim, \'i, repellere licet. 

Que una {uerça grande no se deshace s·ino con otra mayor. E 
diz bem que sentiu grande força intrínseca no direito da senhora 
Dona Catharina, porque força extrínseca não a havia nella: antes 
com paz e socego se punha na razão que Filippe não quiz ad
miltir nem ouvir; e por isso chamamos \' iolencia á posse que to
mou; coln que na verdade perdeu todo o direi-to que affectava. 

xr: Que tal jumm-iento de guardar capítulos, y perder el 
t~eyno, si no los guardasse, responcle que nunca lo hizo, ni se 
mostrará autentico; y que lo pronietido en las cortes se cumpt·ia, ' 
y quebrantava conforme a l'as cOJ{veniencias del tiempo, y buen 
govic1·no de las cosas, que nà pueden siempre mü·m· a un solo 
fin, que los reyes pueden alterar para mejor govierno, y mayor 
provec!w ele sus ~stados. E falia verdade em dizer que não estú 
aulhenlico o tal jura1:ne.nto que fez nas cortes de Thomar em 
abril de iõ81, porque o não deixou imprimir na carta patente 
de confirma~lão dos vinte e quatro capítulos. Trai-a porém im
pressa em Madrid o nnclor da lei regia de Portugal foi. 129. E 
o certo é que não é maior o poder nos reis para cendemnarem 
por traidores os vassallos que no promettido c jurado lhes falto
rem, que nos mesmos povos para lhes negarem a obediencia, e 
os excluírem qL1undo os reis lhes faltam com a palavra dada, e 
quebrantam o juramento d·e sua promessa. Está nos povos a elei-
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çllo ç creação de seus reis, e nella contt'E.ICtam com elles haverem~ 
nos de administrar em soa conservação e utilidade. Donde todas 
as vezes que os re is lhes faltam, no que lhes prometteram de os 
defender e conservar, os podem remover, e negar- lhes a obedien
cia, como Portugal fez a el-rei D. Fi lippe, depeis de o adm ittir 
intruso e violento. . 

XU. Hidicula é a resposta que Castel la dú & 12. a razão da se-. 
nhora D. Catharina; porque consta de opprobrios: Llamandonos 
1·ebellados, perJuros, traidores, tiranos ; y luego vendrá el Leon 
con sus garras invencibles a hacerjust·içia, y poner el derecho en 
su lugar, y puncto, etc . Mas bem claro fica do que temos dis
cursado, a quem pertencem estas nomeadas, que mais se confir
mam com as ameaças das novas violencias que nos promctte : e 
entretanto nos cons0lemos com o que lá dizem em Castella: Que 
del dicho al hecho vá gran trecho: quanto mais, que onde as duo: 
e não ha pé que não ache fôrma de seu çapato. 

XIII. N'iega Phelipo estar el pueblo en posess·ion de eligil· 
reyes; porque nà ten·iarn mejor privilegio de eligü· rey en Por~ 
tugal, que en los otros reynos ele Hespanha, los qttales son de 
sucesion, en quanto vive descendiente leg·itimo ele la famil·ia real; 
y en esta parte tiene Portugal menor libertad, que los otros 
1·eynos ; porque procede de elonaC'ion de los t·eyes de Cast_illa, y 
de conquista de los reyes ele Portugal; y como el pueblo nà dió 
el reyno, nà puede aver caso em que sea posible eligit. Bem 
está: assim é. Mas nus duvidas não ha duvida que tem o povo 
direito para as decidir, quando não ha quem as resolva limpa~ 
mente, e se sente offendido ; porque se J{ão no tal caso os reinos 
como -vagos, e reduzidos ao primeiro principio natural de sua ins
tituição, antes de terem reis, em que os povos podem eleger quem 
quizerem: e bem se prova que os de Portugal nunca quizeram a 
el-rei Filippe; pois nunca lhe deram um viva, como notam até 
seus chronistas, nem na maior pojança do horrendo triumpho 
com que en~rou pela rua Nova de Lisboa. E vim0s as acclamu .. 
ções de Yivas com que el-rei D. João, o IV, foi sublimado ao 
throno, ·para desengano do rnu.ndo todo, que sabe muito bem que 
a concorde e vohm Lar ia acclamação dos povos é o melhor ti tu lo 
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que ba para reinar; porqu.e assim se instituíram os reinos, e fi
zeram os primeiros reis. Donde havendo · duvida entre herdeiros 
c oppositores a uma corôa, o melhor direito que ha para as de
cidir, é a vontade do povo, que primeiro fez os reis. 

XIV. Finalmente, responde l?ilippe: Que nó se pueden pre~ . 

sumit tiranias de un rey ca.tholico, ni injusticia.s de tm monar ... 
cha tem poderoso, que de nada necesita para ajustarlo todo, 
dando medio con suavidad a lo violento, y salida f'acil ct lo dt'
doso. E diz bem; porque em duvida de todos os reis se ha de pre
sumir bem: mas quando as coisas são evidentes, não 4a escusa 
que as livre. A evidencia uas injustiças que Caslella usou com 
Portugal, sessenta annos que o teve sujeito, moslrará o capitulo 
seguinte: e neste damos fim nos Manif~stos de uma c outra parte, 
em que ficam averiguadas, e bem manifestas as unhas de PorLu
ga l e Castella; c bem curto de vista será, e bem cego de paixão, 
quem com a luz deslas verdades não vir que Portugal não tem 
unhas, e que Castclla sempÍ·e ns teve, e para esLe reino muiLo 
grandes. 

U.&PITIJI.ÁO X WID. 

Em tiO. e 8e a• e sol v e que as unllas de Cal!lteiJa t~i\o a• . 
, ~ais fai'Jtantes por injnsti~as. 

Do que temos dito flca nssaz claro, que Portugal nunca teve 
unhos para furlar, e que Castella sempre usou dellos. E porque 
póde haver quem não alcance tontas razões; assim porque sendo 
muitas confundem, como porque ha corujas que niio vêem luz, po-

.· t•emos aqui uma demonstração tão clara que todos a vejam alé 
com os olhos fechado~, c a intenclam, oinda que estejam dormindo. 
Cesteiro que faz um cesto, fnril cento, dir. o proverbio. E se isto 
é verdade, como o é, mais o será se dissermos: Cesteiro que faz 
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um conto de cestos, quero dizer de furtos, é mais crue certo: e 
não é necessario pura os provar, trazermos aqui sceptros nem co
r&as, como a de Navarra, de que se intitula ainda rei o francez; 
nem Milão, que o mesmo appellida por seu: nem Nupoles, sobre 

· que fulmina o papa, que lhe pertence: nem Castella e Leão, so
bre que reclamam hoje os Lacerdas em Medina Creli: nem Sei
lia, que tem senhor que a não logra por falta de poder: nem 
Aragão, que lá tem no seu Li moneiro o direito que o certifica da 
violencia que padece, nem os mais, que, se com estes .se forem 
para seus donos, ficará Fi lippe como a gralha de Hisopete. Não 
nos é necessario discorrermos por reinos alheios; dentro no nosso 
daremos pilhagens aos mi·lhares, em que ensanguentou tanto suas 
unhas Castella, que bastam para provar que as tem muito gran
des; e não repararia em levar este reino de um golpe, sem ser 
seu, pois não reparou em o desbalijar por partes, depois de o 
possuir com unhas tyranniéas. Das injustiças nusce a tyrannia, 
não para estar ociosa, mas para obrar mais injustiças. E é as
sim que os auctores a dividem em duas, quando a definem. A 
primeira se dá, quando se occupa um reino com violencia con
tra as leis. A segunda, quando o rei o governa contra as mes
mas leis. A primeira manifesta fica nos dois Manifestos, e em 
suas respostas; a segunda se manifestará nas injustiças seguintes. 

Quando Portugal passou para Castella, ia aperfeiçoando suas 
conquistas com novos modos de tractos que se desr.obriam ; ia-se 
ampliando e propagando no!:!sa santa fé. Tudo parou logo, e com 
o tempo foi tornando para traz. Tinhamos poderosas armadas, im
mensas armas, muita gente destra para tudo; quasi de repente, 
e sem o cuidarmos, nos achámos sem nada. Poz-nos mal Castella 
com todas as nações; com que se diminuiu o 'trato, as rendas das 
alfandegas faltaram, as mercadorias encareceram: os estrangeiros 
nuo podendo vir a nossos portos buscar nossas drogas, iam bus
cai-as a nossas conquistas, lançando-nos dellas, porque não tinha
mos forças para lhes resistir; e ainda que tínhamos os antigos 
brios, faltava-nos a direcção do governo, e o cabedol que nos de
vorava Castella. Capitulou por vezes -pazes com os hollandezes da 
linhn para o norte, deixando fóra dellas, o que fictt para o sul, 
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onde cáe o principal de nossas conquistas, cumo quem se nno 
doia dellas. Deu licença a estrangeiros para irem commerciar a 
nossas conquistas com grande perda, assim de particulares nossos, 
'como das rendas reaes: e no anno de 16<i.O mandou puhlicav nos 
Estados de Flandres obedientes, que podiam li:vremente navegar · 
a quoesquer portos nossos: e mandou que as nossas bandeiras 
variassem de côr, para se dilferençarem das suas. Diminuíram-se 
as náus da India; despachavam-se tão tarde, que arribavam; pro
viam-se tão mal, que pereciam; e as que vinham governaram-se 
de modo, que davam á costa: até as armadas não logravam efl'ei
tos, por má d'irecção ; e us que nos mandavam fazer e preparar a 
titu lo de acudirem a nossas conquistas, feitas, as tomavam para 
as de Castella, e lá pereciam. A gente que cá se alistava, man
davam que cá se busca~se p dinheiro par.a a pagar.em; e o mesmo 
para as armadas com que os iamos servir. As nossas fortalezas 
andavam tão mal providas que as tomavam os inimigos, como se 
viu na Bahia, Pernambuco, Mina, Ormuz, etc. Tornaram-nos mais 
de sele mil peçt}S de artilheria; e uma vez se virain na Ribeira 
de Sevilha mais de novecentas peças de bronze com as armas de 
Portugal. Tomaram-nos todos os galeões, galés e armadas; de 
que resultou ficarem nossos mares saqueados, e não escapar em- , . 
barcação nossa; até os pescadores nos tomavam os moiros: até 
os direitos e fintas partiwlares, que os homens de negocio davam 
para fabrica de armadas que os defendessem, incorporaram em 
si; e comiam-nos os ordenados das gàlés sem as haver; e tudo 
qu·anto adquiria mos de armas, tomavam para Castella. Dizem que 
nos acudiam em suas armadas, como se viu na restauração da 
Bahia? Respondemos que o fizeram pura assegurarem as suas In
dias, e que se pagavam muito bem. E pelo contrario, quando nós 
os ajudavamos,. que era mais vezes, sempre foi á nossa custa, como 
se viu na nossa armada que foi a Cadiz no anno 1637. Os ser
viços da nossa coroa feitos ú de Castel'la, pagavam-se com pre
mias de Portugal, e os serviços feitos · ú nossa coroa nunca tinham 
premio. Com isto, e com as continuas levas de gent:e de mar e 
guerra para as em prezas de Castclla, ficavam as nossas. desam
paradas e se perdiam. Mandavam obedecer nossas armadas ás 

·' 
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suas capitanias e almiruntas contra nossos fóros; com que ne
nhum homem de bem queria servir, por não perder honra. 

Tinha Portugal privilegio antigo, que se lhe não poria tributo 
senão admittido em côrtes; e jurando Castella de nos guardar 
todos, nos poz a titulo de regalia sem côrtes o real da agua, accres
oentou a quarta parte das sizas, no sal novos e intoleraveis tri
butos em castelhano, e sobre as caixas de assucar. Incorporou-se 
na fazenda real o rendimento das terças dos bens dos conselhos, 
que os povos concederam para fortificar muros e castellos. Fa
ziam estanques de muitas mercadorias, com que obrigavam o 
reino a comprar o peior, mandando para fóra o melhor. Andava 
isto de trib~tos tão desaforado, que se atreviam os ministros a 
lançai-os sem ordens reaes; como o das barcas pescadoras, que 
obrigaram em Lisboa a ir registrar ás torres, para pagarem: no
vas imposições, além das muitas que já tinham. Quizeram intro
duzir neste reino a moeda de Bel hão, os despachos em castelhano, 
o papel sellado, e nos conselhos de Madrid não nos queriam des
pachar senão nelle. Mette1·am os roubos de contrabando, e leva
vam para Castella o procedido delle, não se despendendo o seu 
em coisa nlguma de Portugal. O tributo do bagaço da azeitona, 
quem ha que o não julgasse por tyrannico, além de ridículo: e 
ainda mais ridículo o das maçarocas, cujos executores apedreja
ram as mulheres no Porto? A viol.encia das meias anotas, que se 
pagavam, até de titulos vãos e phantasticos e inuteis, e do que 
era devido por justiça. Fizeram praticar neste reino coisa nunca 
vista entre portuguezes, venderem-se a quem mais dava os offi
cios, que antigamente se davam de graça, sem olharem se as pes
soas eram dignas. E porque as indignas são as que por dinheiro 
sobem aos officios, ficava a republica mal servida e perturbada: 
o subir sem meritos, e o não cair por erros, igualmente se ven
dia. Faziam jurar na cháncellaria os que compravam os officios, 
que nada davam por elles, nem os que pretendiam por interposta 
pessoa : prohibiam ás partes ' 'irem com embargos a taes provi
mentos, e se alguem dava mais pelo officio já comprado, lh'o lar
gavam sem restituírem o dinheiro ao primeiro comprador, a 
quem satisfaziam com, que apontasse e pedisse outra coisa. Ven-
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<.liam habitas nlé o gente indigna delles~ e pretenderam in ventar 
novas hÓnras para as vender e habilitar com ellos gente infame 
ás maiores. Dos nobres tomaram grandes pedidos, e dos que pos
suíam bens da coroa a quarta parte : negar os qwarteis das ten
ças .e dos juros era muito ordinario. Obrigavam os nobres1 com
munidades e prelados, que déssem soldados vestidos, armados 
e pagos á sua custa, para fóra do reino. Ultimamente preten
diam tirar de Portugal tGda a nobreza, todas oS armas e for
ças para a guerra de Catalunha, para Q obrigar ctssim exhaustci, 
desarmado e sujeito ao ' que quizessem. Avaliaram ns fazendas cle 
todos os portuguezes, para as quintarem: mas amotinou-se Evora, 
resistiram os povos de Além-Téjo, e Jogo todo o reino; com que 
cessaram outros muitGs tributos de que estavam já provisões pe
las comarcas. CFesciam ns rendas renés com tributas por uma 
parte; e por outra multiplic:~vam-se as perdas, destruiu-se a mo
narchia, e tudo se gastava em appelites: faltavam as armadas e 
nos tanques do Retiro navegavam baixeis. Triumpbando os hol
landezes de Hespanha pelas compan~1ias que contra ella levanta
vam; a da nossa Inclia se consumiu e desappareceu, sem os po
vos receberem ganho, nem se lhes restituir sequer, o que lhes 
tinham feito contribuir, nem se tom~r conta aos ministros que 
o de:voravam. As necessidades em que nos punham com este 
modo de governo, tomavam por achaque de novas imposições paru 
as remediarem ; do castigo faziam remedio, para que até o re
medio fosse castigo. 

Os juizes castelhanos julgavam o sentenceavam os porlugue
zes que se achavum ~m Castella ; 6 elles tinham em Portuga l 
juizes castelhanos. Chamavam a Madrid as demandus dos Portu
guezes; commettiam-nos a juizes custelhanos; e se algucm resis
tia a isto, era punido. Quando se lhes devassava de algum caso 
commettido neste reino por portuguezes e castelhanos, pagavam 
tudo os portuguezes, se saíam culpados, e os castelhanos eram 
remettides a seus juizes, que sempre os absolviam livres de culpa 
e pena. Inventaram uma companhia de S. Diogo, onde se matri
culavam com quantos delles descendiam ; para que gozando dos 
privilegias de isento, se nüo extinguisse o nome castelhano, un -
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tes se augmentasse entre nós, e fosse mais estimado e appeteciuo. 
Punham olheiros castelhanos nas nossas alfandegas, não os ha
vendo portuguezes nas de Castella em nosso favor, sendo um mi
nistro castelhano tido por menos limpo de mãos, que cem porlu
guezes: e applicava-se a um só delles mais ordenado, que a to
dos os ministros nossos do tribunal, em que se punham, e se lhes 
pagava .desta coroa. Fallaram-nos com as promessas de nos liber
tar nos direitos dos portos secos; e com outras mil de uns e ou
tros, que não conto. Levaram para Castella o provimento dos cor
regedores, provedores, e juizes do primeiro banco, para -os faze
rem dependentes, e os divertírem para lá, tudo contra o promet
tido e jurado. Faltou-se á real casa de Bragança com algumas 
preeminencias e cortezias devidas á sua grandeza, e concedidas 
por reis passados. Entregaram o meneio deste reino, e seu total 
governo a dois ministros, cunhado e genro, que correspondendo
se um em Madrid e outro em Lisboa, ' com intelligencias diabo
licas, nos tyrannisavam. Puzeram por vice-rei a duqueza de Man
tua, estrangeira,_ e que não era parenta do rei no gráu que se re
queria para tal governo: puzeram-lhe collateraes e conselheiros 
castelhanos, que se não doessem de nós dependentes, para que 
sujeitassem seus votos. Fizeram que todos estes ·votos fossem fe
chados e secretos, para que se podesse atlribuir aos taes votos 
tudo o que tyrannicamente ordenassem. Assim se fizeram os dois 
sobreditos, cunhado e genro, como o valido, senhores absolutos. 
Disse o rei Fílíppe um dia ao Jconde duque a solas: Que hare
mos con estos pm·tuguezes? Nà acabaremos con ellos de una vez? 
O valido que fabricava fazer-nos castelhanos e província, para as
sim nos extinguir, respondeu: Dexe vossa magestad esto a mi 
cuenta, que yo se le dare buena dellas. Manifestou isto um grande 
de quem então se não acautelaram pela desestimação da idade. 

Assim se portava Castella com Portugal no governo temporul, 
e meneio da poli c ia de seus estados. E que direi do que obrou 
contra o governo espirit.ual e ecclesiastico? Nas duvidas que se 
moviam com os colleitores, se davamos sentenço em favor da 
egreja, era mos privados por Caslella dos cargos; e ~se contra e lia, 
deixava-nos estar excomruungados, e com ínterdit,os, sem reme-

H 
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dior nado, para que n!lo só os corpos, senão tombem nessas almas 
- padecessem. Tiravam dinheiro das pessoas ecclesiasticas, comes

peranças que lhes davam dignidades: nem tiveram pejo de pro
vocar os bispos com cartas, que ao que mais désse levantariam 
com maiores honras e dignidades. Não se tinha por illicito, nem 
indecent~, o que trazia comsigo algum lucro: e d'aqui vinha da
rem-se os premios da virtude á maldade, porque tinha esta di
nheiro, com que as comprava. Os depositas das ordens militares, 
que resultavam das commendas vagas, consumiam-se em usos pro-

, phanos contra os breves apostolicos. Promettiam-se as commen-_ 
das antes de vagarem. Os rendimentos das capellas, os legados 
pios, e até das missas das almas se tomavam a titulo de empres
timo; e a restituição era em tres pagas, de tarde, mal, e nunca. 
As capellas eram premio de quem as accusava, e ficavam as re
ligiões perecendo, e as almas do purgatorio sem suffragios pe
nando. E porque o col\eitor Castra-Cani resistiu a isto, como mi
nistro fiel da egreja, foi prezo, arrastado e desterrado com grande 
affronta de todo o estado ecclesiastico, e escanclalo da gente ca
tholica. Da residencia dos prelados nenhum caso se fazia, gastan
do-os em ministerios temporaes com grande damno espiritual de 
suas ovelhas. A bulia da cruzada se applicava a outros usos fóra 
da defensão de Africa, para que foi concedida : até das rendas da 
egreja tomavam subsídios e mezadas: para alguns pediram breve, 
allegando que os povos queriam, sendo assim que reclamaram 
sempre. Multiplicavam as provisões ,das mitras, com que ia muito 
mais dinheiro para Roma, e ellcs multiplicavam as simonias. 

E eu tenho dado conta das injustiças e roubos que Cnstella exe
cutou em Portugal ; e pm~que estou já rouco de repelir tantos, 
deixo muitos mais, e concluo com a minha consequencia, de que, 
quem tal fez, que não faria? Quem teve unhas tão farpantes para 
destruir um reino que appel'lidava seu, peiores as teria para o 
agarrar, ainda que lhe constass.e que era alheio. E em conclusão: 
Castella se tem havido em tudo com Porlugal tão desarrasoada e 
cruel, que lhe pudéra dizer Portugal, o que na ilha de Cuba· disse 
um indio rçgulo cacich chamado Hatucy, atormentando-o caste
lhanos, queimonçlo-o ~ivo com fogo lento, para que lhes désse 
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oiro: cathequiza\'a·o um religioso de S. Francisco neste estadG, 
e tendo-o já reduzido a receber o baptismo, para ir ao céu, per
guntou se iam lâ castelhanos? E respondeu-lhe o religioso que 
sim; disse que não queria receber o baptismo, nem ir ao céu, por 
não ·vêr lá tão ' má gente. Fr. Bat'tholomeu das Cazas, aucbor cas
tel'hano, e da ordem dos prégadot·es, refere este exemplo com ou~ 
tros muitos das crueldades que usaram em índias: e nó.s dizemos, 
não tanto como este regulo, mas pelo menos, que n~o queremos 

,neste múndo ' trato nem commercio com tal gente; e assim me 
despido della, .e de suas unhas, para continuar na emenda das 
que nos tocam. 

C~PITIJI.o~O X"''lll. 

Do8 IadJ.•4Jes que t'oJ.•tam co1n unlltUI pacUic&ul. 

Nas republicas que logt·am muitos ·annos paz, não ha duvida 
que c.om a ociosidade se fomentam e criam vícios; porque são co
mo as charnecas, onde porque nunca entra nellas a foice roça
doira, t,udo sã0 malezas. Mal grande é a guerra, mas traz um bem 
comsigo, que traz n gente exercitada e divertida de algl:lns ma
les mais perniciosos, e nm delles é o de furtos domesticas. E 
d'aqui vem não haver no lempe> da guerra t~ ntos ladrões formi
gueiros, nem de estradas, como no da paz; porque os que teem 
inclinação a fu·rtar, applicam os damnos ao i~imigo, onde não te
mem castigo, e deixam a sua republica illesa. Mas como não ha 
estado nem tempo que escape desta praga mais ou menos, todos 
os tempos teem unhas que os infestam, assim na paz como na 
guerra : desta diremos logo; da paz digo agora, que não estou 

·bem com ladrõ.es qMe furtam metendo espingardas no rosto, des
parando pistolas, esfollando caras, como o ladrão Gayão e o Sol 
Posto, que saiam ás estradas mais pura matar que para roubar. 
Mais humanos suo os que com boa. paz saudando a gente lhe pe-

~ 

' 
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dem a bolça por bem par,a seu mal. Tal foi aquelle que ·na çhar-, 
neca de Aldêa-Gallega FJOndo chapeus pelas moittas com páus que 
pa11eciam espingardas de longe, pedia ao perto aos passageiros com 
c.orteziu da parte daquelles senhores, que lhes fizessem mercê de 
os soccerrer com o ·que pudessem: e assim d<tl:am quanto traziam, 
para que os deixassem passar em paz: e taes eram os q•ue em 
tempo de Castella pediam donativos pelas portas a titulo de soc
corros e emprestimos, sem nos pôrem os punhaes nas peitos : mas 
quem não dava até a camiza, quando outna r.oisa não tivesse, 
sempre ficava temenda o ~iro, qlle fere ao longe. Pedir esmolá 
com potencia, é pedir soccorro nas estradas publicas com cara
puça de rehuço, e armas á dextra ; é querel .. a levar por força, e 
com unhas pacificas. Outro houve tão pacifico, que fazia exhibi,r 
aos passageiros o dinheiro que levavam; e logo lhes perguntava 
para onde iam? E lançando as contas ao que lhes bastava para a 
jornada, isso lhe restituía. cem, nunca Deus queira que vossas 
mercês lhes falte o necessario para seu caminll<!), e com o mais 
ficava. Tres furtaram em uma feira de mão commum outras tan
tas peças de parino de linho, duas com trinta varas cada uma, e 
a terceira de trinta e seis. Ficou-se um cem esta por ser o capa
taz, e deu aos cempanheiros as outras, a cada um sua: acharam
se defraudados nas seis varas que levav.a de rriais, e argui.ram-no 
que não guardava igualdade nem justiça, com tãe fieis compa
nheiros. Respendeu que tinham razão, e que não era elle homem 
que se levantasse ás maiores com o nlheio; e partindo as seis va
rllS deu a cada um duas, diz!'mdo : Ajude Deus a c1;1da qual com 
o que .é seu pro rata. Tão pacificas como isto tinha este ladrão 
as unhas. :Vor qla·is pacificas tenheas unhas dos que passeando em 
Lisboa vencem praÇas nas [ronteiras ; p@dem0l-os comparar com 
as rameiras, que cheirando o almíscar, e fazendo· praça de lisonjas 
e afagos,, estafam .as mais incxpugna~eis, holças, e esoorcham os 
mais privilcgiad'os de.positos. 

Não sei se pertencem a este capitul0 as piratogens que se usam 
po1: esses almoxarifades e a.Jfandegas de todo o reino, n0s paga-: 
mentos dos jums, tenças c mercês, que sobre as rendas reaes se 
carregam. Vão os acredore8 pedir os quartcis a seu tempo, e a 
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resposta ordinaria, que acham, é: Não hu dinheiro; e com este 
cabe põe de ré até aos mais poderosos requerentes: mas se apertados 
da necessidade, que não tem lei, promettem a ametade do quar
-tel, ou a terça parte, logo lhes sobeja, e vos despacham, passan
do-lhes vós provimento ou escripto, de como recebestes tudo ; e 
assim o carregam na despeza, tirando para si do recibo as resul
tas, com que se .guarnecem em belln paz livres de demandas e con
tendas. Bem conl1ecido foi nesta côrte um homem honrado, que 
se fez dos mais ricos della pela maneira seg~:~inte. Lançava nas ren
das reaes sempre mais que os outros, e por isso sempre as levava: 
mas punha no coritracto uma clausula, de que não se fazia caso, 
porque pagava adiantado, e era de muita importancia para elle, 
que lhe haviam de aceitar nos pagamentos a terça parte em pa
peis cor_rentes. Divulgava logo, que quem tivesse dividas para co
brar d'el-rei, que viessem ter com elle, e que á vista lh'as paga
ria, se fossem de receber os creditos dellas. Cl;oviam-lhe em casa 
os acredores, que sempre os ha desesperados de nunca cobrarem, 
porque a fazenda real é parte rija : via-lhes os papeis, marchava 
em todos: concertava-se por fim de contas, que lhes daria a ame
tade; e taes havia, que por cem mil réi§ lhe largavam papeis lí
quidos de mil cruzados, e por mil cruzados lhe largavam facil
mente dois contos'; e por esta arte tão quieta e pacifica, sem se 
abalar de sua casa, veio a medrar mais que os que levam gros
sos cabednes ao Brazil, e navegam com grandes riscos á India. 

Venha aqui o duque de Lerma, que com grande valimento e 
maior paz governou a monarchia de Hespanha por muitos annos, 
livrando todos seus estados de muitas guerras. A traça que tomou 
para tão louvavel empreza, foi de furtar um milhão á corôa com 
approvação do rei todos os annos, e este desp.endia em peitas, 
com que comprava o segredo de todos os reis, príncipes e poten
tados da Europa. Tinha em todas as côrtes da sua mão um con
selheiro que lhe correspondia com os avisos de tudo o que se tra
ctava; e a cada um dava por isso cincoenta mil cruzados, que era 
muito boa propina. Corr'iam estes canos muito occultos; e tanto 
que tinha assopro que se maquinavam guerras, logo lhes diver
tia u agua com cartas e embaixadas a outro proposito tão bem ar-
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madas, que desarmavam tudo, apagando temores, extinguindo sus
peitas, e grangeando de novo amizades: tan~o monta a destreza c 
ardil de um bom ministro sagaz e prudente! E assim dizia este 
ao seu príncipe: senhor, as coisas levadas por mal, arrebentam 
em guerras, e IevadÜs por bem, florecem com paz. Um anno de 
guerra gasta muitos milhões €le dinheiro, abraza muitas fazendas 
de particulares, extingue muitas vidas dos vassallos: e a paz sus-

' ·tenta tudo em pé, são, e illezo: e com um milqão que se gasta 
cada anno em peitas, compramos este bem tão grande, e nos li
:vramos dos gast0s de muitos milhões, ,e das inquietações que traz 
comsigo a guerra. Neste passo me pergunta o curioso leitot•: aonde 
estão aqui as unhas pacificas? Perguntastes bem; mas responde
rei melhor -que estão nos senhores conselheiros, que gualdripa
ram o milhão a cincÔenta mil cruzados cada um, vendendo por 
elles o segredo dos seus pri.ocipes, que é uma joia que não tem 
preço; porque depende delle o augmento dos seus estados, que 
muitas vezes se apoia n~ execução prompta de uma guerra justa. 
Mas podemo~~lhe dar escusa nas conse'luencias da paz, ·que sem
·pre é mais proveitosa para os povos, cujo bem e conservação deve 
ter sempre o primeiro ·Jogar nos discursos de todo o bom governo, 
se não trouxer comsigo maior per.da, como a com que nos enga
nou Caste!Ja. Alguns estadistas tiveram para si, que fôra grande 
ventu11a passar a corôa de Portugal a Castella, pela paz com que 
nos conservava sua potencia dentro no reino. É verdade que não 
entraram cá inimigos com exercites que ·nos inquietassem o 
somno: mas lá lavrava ao longe .a concordia inimiga, e como 
'lima surda nos ia gastando e consumindo, sem darmos fé do 
damno, senão quando já quasi que não tinha remedio. Deus nos 
livre de tal paz; paz fingida é peior que guerra verdadeira, c 
.esta é melhor; porque a boa guerra faz a boa paz. A boa paz 
é a melhor droga que nos trouxe o commercio do céu á terra, 
e como tal a applaudiram os· anjos em Belém depois da gloria de 
Deus: e por isso é bem que digamos os frnctos della e os docu
mentos com que se grangcia. 
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Crl.PiTIJ.llLO XIX. 

Prosegn~-se a mesma mat eJ.•ia, e mostra-se qne tal 
-d.eve set• a paz, pa1•a que un'bas. pacifica• 

- nos não damnifiqnem. 

O officio do príncipe é procurar que seus vassatlos vivam em 
paz: e por isso quando o juram, leva na mão direita o sceptro 
com que ha de governar o povo em paz. Os romanos traziam o 
annel militar na mão esquerda, que é a do escudo, para denotaL' 
que as republicas bem govemadas teem mais necessidades de se 
defenderem, para conservarem a paz, que de offenderem os outros 
para acenderem guerras. O alvo de todo o governo político deve 
ser sempre a paz; porque a guerra é castigo d~ peccados: e as
sim se devem considerar sempre as causas que ho~:~ve para se 
romper a paz, e tractarem de as reparar. Pava ser firme a paz 
hão de procurar, os que a fazem, de terem a Deus propicio : e 
tel-o-hão, se lhe p~direm que lhes dê juizo e intendimento para 
administrar justiça. Será a paz de dura, se as condições della fo
rem honestas, e se se àssentar com vontade verdadeira sem en
ganos .. Melhor é' a paz com condições honestas, que guerra peri
gesa com interesses incertos. Os lacedemonios e·athenienses di
ziam: Prouvesse a Deus que nossas armas estivessem semp11e cheias 
de teus de aranhas. Quem tracta de paz, se a não poder cencluir, 
faça pelo menos tregoas; .porque por meio das tregoas se alcança 
muitas vezes a paz, porque dão tempo a se considerarem e alcan
çarem de ambas as partes os inconvenientes da guer.ra: e deve
se advertir, se quem pede a paz, é gente de sua palavra; e quem 
está victorioso deye concedel-a, porque· se lhe admittem mais fa
cilmente as condições que quer. A guerra fuz-se para tel' paz, e 
por isso é melhor sempre admittir esta, que fazer aquella. As con
diçílies da paz são de grande momento, para ser de dura. Os ro
manos na paz que fizeram com os carthag!nezes, puzeram-lhes 
por condição que lhes entregassem a armada que tinham: pu
zeram-lhe o fogo e ficaram todos quietos. Ninguem se deve fi~r 
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muito na paz feita com inimigo porfiado; porque a malícia e a 
umbição com pretexto de paz se valem de enganos e cautelas, 
peiores que a guerra : e por isso o príncipe prudente no tempo 
da paz n~o deve deixar os ensaios da guerra e exercícios milita
res, nem que os seus vassallos se dêem ao ocio e regalos; porque, 
como diz Tito Livio, não fazem tanto damno á republica os ini
migos, quanto fazem os regalos e deleites. Na maior paz ter as 
armas e armadas prestes enfreia os inimigos. Paz desarmada é 
mais arriscada que a mesma guerra. Não estão ociosos os ga
leões no estaleiro, nem as armas com bolor nos armozens : d'alli 
sem se moverem, estão reprimindo os irnpetos do inimigo, que 
se acanha só com cheirar que ba de achar resistencia. O impe-

. rador J ustiniano tem, que os príncipes hão de estar ornados com 
as armas da guerra, e armados com as leis da paz, para gover
narem bem os povos, que teem a seu cargo. Começa a ruína de 
uma republica com o desprezo das leis, onde acaba o exercício 
das armas. Quando Xerxes rendeu Babylonia, não matou, nem 
captivou os que lhe resistiram; mas só mandou para se vingar 
delles, que não exercitassem mais as armas~ e que se occupassem 
em tanger, cantar e dançar, e em serem jograes, e taverneiros: 
e com isto conseguiu, que a gente daquella cidade, tão insigne no 
mundo, fosse vil e fraca. Tal foi a paz que o governo de Filippe 
trouxe a Portugal com o perdão geral que deu a tados os que 
lhe resistiram : e houve estadistas tão sabios que tiveram isto 
por felicidade t 

Da maneira que os corpos e substanclas terrestres nascem, 
- crescem e morrem ; e quando não teem de fórá quem os gaste, 

dentro em si criam quem as consome : assim as republicas quando 
não teem inimigos de fóra, dentro em si criam quem as destroe. 
Dizia o imperador Carlos V, qúe da maneira que no ferro nasce 

· a fcrr~gem que o gasta se o não usam, e no pãu o gurgulho que 
o come se o não movem, e até o mar se corrompe em si mesmo, 
onde lhe faltam as marés que o abalem ; assim nas republicas 
nascem bandos e dissenções, que as inquietam e consomem, se 
com a paz deixam entrar nellas a ociosidade. O príncipe dos phi
losophos no cap. 7. lib. õ. dn sua política adverte trcs coisas-
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partos da oC'ios'idade, que assolam as republicas. Primeiro, adm.it
ti,rem-se poucos ao governo,, havendo muitos digBos. Segunda, 
excluiTem es ricos viciosos a0s pobres virtuosos. Terceira,, levan
tar-se um valide com o meneio de tudo. De tudo resulta, que com 
tyrannia se isei'Itam, com ambiçãe roubam, e cwm soberba atro
pe-Jiam os inferiores; e fazendo -se odiosos movem revoluções, como 
em nuvem prenhe de exhalações, que não socega até I!JUe não 
arrebenta com trovões e raios, assolações e rui nas . Platão diz, que 
a republica ociosa cria muitos pobres, que logo dão em ladrões e 
sacrílegos mest{es d-e maldades Convem que assim como as abe
lhas não consentem zangãos na sua republíca, assim os que go
vernam a n-osSil, não deyem co,m;ent·ír gtmte ociosa exposta a vi
cios, novidades, e inquietações. Aristoteles, que sempre contradiz 
a seu mestre Platão, affirma que mais mal fazem á republica os 
ricos no tempo da ,paz, que es pobres; porque com o poder se 
eximem da obediencia das leis, e com a ociosidade estão prestei 
para motins, e com as riquezas aptos para os suste~1tar: impedem 
a reformação des costumes, relaxam a modestia do povo, com gas
tos superflues no comer e vestir, inci.tando 0 vulgo a desobedecer. 
E se e príncipe os não vigiar para os trazer a todos em regra com 
ternor e amor, dar-lhe-hão com a republ.ica, e· com a rnonarchia 
atravez, e ~em a ser consequencia in.fallivel, que peccados publi
cos tolerados assolam as republicas como fogo : não são os dos reis 
os que fazem o maior damno, senão o descuido com que toleram 
as dernazias dos povos, que Deus castiga com Pharaós, Caligu
las, e Neros, que lhe servem me algozes: e quando e princípe é 
I.Jom, permitte que telilha min.istres toes, como estes imperadores, 
e que os mão possa atalhar, porque o enganam com a hypocrisia 
m·ascarada com côr de virtude e zelo. Linar-se-ha destes enga
nos, far-se-ba admirave.l, e florescerá invencível o rei (disse um 
sabio) qu.e guardar -ÍHviola~·el quatro leis. Primeira, qqe não con
siRta que os gra.ndes opprimam UO'S pequenos; e será tido por 
juste. Seg.u.mda, que nãg dissimule nenhuma desobeuiencia, por 
leve que seja, sem castigo pezado; e far-se-ha temido. Terceiro, 
que r.1li.o deixe pa~Bsar· nen.hum serviçe sem premio; e será bem 
servido. Quarto, que niFJguem ele SlHI presençu se aparte descon- , 

t5 



96 AHTE .DE FURTAR 

solaào ; e será _de todos muito amado. E um rei justo, temido, 
hem servido, e amado, conservará sua pessoa segura, seu impe
rio inexpugnave1, sua fazenda com augmentos, e seus vassallos 
sem faltus. E em chegando a este auge, logrará prospero seu scep
tro em paz, livre dos damnos e unhas que chamamos pacificas. 

Ui\.PITIJLO XX. 

Dos Iallt•óe§ que f'urtam com anhai!O militai•es. 

Santo Agostinho lib. 1. . de Givitate Dei cap. 3. diz, que as~ 
sim como os medícos curam aos doentes com dietas, evacuações, 
sangrias, e fogo; assim Deus cura os peccados do mundo com fo
mes, que suo as dietas ; com pes~, que são as evacuações ; com 
guerras, que são as sangrias e o fogo. E veem a ser os tres açoi
tes que Deus mostrou a Da·vid, com os quaes costuma castigar 
os homens: e por maior se póde ter o da guerra, porque a nada 
perdoa, tudo leva , sagrado e prophano, fazendas, honras e vidas. 
E como na agua envolta acham maior ganancia os pescadores; 

-assim nas revoltas da guerra acham mais em que se empolgar 
suas unhas, que chamamos militares. Na restauração da Bahia 
entregott o monarcha d6is ou tres milhões a D. Fradique de To-

, ledo para as despezas da guerra. Houve depois desgosto ·entre elle 
e o conde de Olivares, que governava tudo: e ajudando-se este 
do valimento, para se vingar do Fradique, mandou-lhe tomar 
contas; e alcançando-o em meio milhão, ap.ertou com elle que 
o pagasse, ou désse descarga : deu elle esta em uma palavra- que 
gastára o resto em missas ás almas, em esmolas e obras pias, 
para que Deus lhe désse a victoria que alcançou, q~1e mui.to mais 
valia. E pudéra, dizer t11mhem, que grande parte se foi por entre 
os dedos das unhas militares que a sorveram; pol'que o dinheiro 
que corre por muitas m.ãos, é como o pez e breu, que logo se 
pega aos dedos, e mete por entre as unhas. 
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Serão estas por ventura sua, ou desgraça nossa, as unhas dos .pa
gadores, os quaes se se mancommunam, ou descuidam uns dos ou
tros, na volta de duas planas fazem tal revolta no din h e ire de 
el-rei, que o deixam em passamento, é es soldados em jejum, fa
zendo-lhes de todo o anno quaresma? Se não são estas, póde ser 
que aj1:Hlem, porque escrevendo despezas, onde não houve recibos 
dos soldados, recebem para si todos os restos, que com serem 
grossos, não se enxergam no fim das contas, que capeiam sua 
malícia com titulo de mi licia : e ficaud@ esta tão defraudada no 
cabedal, e por isso nos soldados, vale-se tambem das unhas que 
mais propriamente são militares, para que não ,falte aos soldados 
o necessario; e tambea_J o superfluo; e d'aqui vem que o mesmo 
é ser sõldado, que não vos fiardes delle. Tem a guerra grandes 
licenças, não lh'o nego, mas nunca é licito fazer preza no alheio 
sem titulo que cohoneste a pilhagem; e não póde haver este, 
onde se não falta cgm o necessario. Os povos concorrem com o 
tributo das decimas para a sustentaçãe dos soldados, que é bas
tante e de sobejo.; e por isso os soldados são obrigados a defen
der ·os povos, que não padeçam injurias, damnos, nem perdas. 
E sobre esta obrigação, saírem da mesma milióa unhas quedes
truam os povos, é grande injustiça, a qual vem a cair sobre os 
que occasionam nos soldados, co_m defeito das pagas, taes necessi
dades que 0s obrigam a buscar remedio para não perecerem ; e 
o que se lhes offe rece logo mais á mão é meter a mão até o co
tovello pelo alheio, quando se lhes falta com o proprio. Metam 
todos os ministros, cahos, e officiaes as mãos em suas conscien
cias, e acharão que tanta pena como o ladrão merece quem lhe 
dá occasião similbante para o ser. E se achar que fallo esc.uro, 
não m'o tache, porque o tempo anda carregado; acenda uma 
candeia no intendi<tnento, e verá logo t)Ue é obrigado a restituir, 
não só o que embolçou, mas tambem o que o soldado furtou , por 
elle lhe não pagar. 

Não são os pagadores nem os soldados sós os que jogam unhas 
militares: tambem os senhores capitães e cabos maiores, teem 
suas unhas, tanto maiores, quanto o são os cargos. Offerece-se 
um destes a sua magestade, que lhe dê uma ginela, e que elle 

* 
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levantará a bandeira de infantes á sua custa. Contenta o alvitre 
no conselho, porque forra de gastos a fazenda real : sóbe n con
sulta, desce a provisão, parte o supplicante com ella, a.guarda du
zentos ou trezentos mancebos solteiros, filhos de paes ricos, e 
pouco poderosos: chovem intercess,iiies, e logo as peitas, para que 
os largue: vae largando os que dão mais, não p0r esse titulo, mas 
porque dü lhe provam que leem o pae aleijado, a müe cega, ou 
irmãs donzellas: e o menos que tira de duzentos que liberta, são 
quinze, ou vjnte mil réis por cabeça; e ajunta assim quatro ou 
cinco mil cruzados: gasta delles mil e quinhentos, quando muito, 
nas pagas e comhoy de cem infantes, que não se puderam livrar 
da violencia, ·por miseraveis, e fica.,.se com tres mil cruzados de ga
nancia, ao menos, com que vae luzindo na marcha, põe em pés 
de verdade que tudo é á sua custa .: e deste serviço e outros si
milhantes faz outra unha, com que alcança uma commenda. E 
como estas pilhagens teem propriedade de crescei·em uo galarim, 
vem a engrossar tanto, que per meio dellas dá caça a officios e 
beneficio, com que enche e ennobrece toda a sua. geração: e Y~m 
a ser tudo destreza sua; que aonde outros acham a forca, por fur~ 
tarem sem arte, elle ncba thronos com esperanças Ide maiores a c~ 
crescentamentos. Nos vice-reis da lndia vimos em tempos passa
dos exemplos desta fortuna, prosperas e tragicos; porql!le os que 
lá não furtavam, para cú remirem Sl!la vexação, morriam no cas
tcllo com ruim nomeada; e os que traziam milhões furtados, de 
tudo se escoimavam galhardamente com nome de m1:1ito intei
ros. Em fim, o que reza este paragrapho já não corre. Seria im
menso se quizesse esgotar aqui todas as uubas militares, assim 
em não pagarem o que devem, como em cobrarem o que não é 
seu, ajudando-se para isso da jurisdicção das armas. AcalJO este 
capitulo com uma habiU'dade dos assentistas e contractadores, a 
que poucos dão alcance, e nenhum e remedio. É cet·to em todas 
as economias humanas (e tambem nas divinas), que quern maior 
cabedal mcttc, maior p1·emio merece; e· por isso ninguem repara 
nos grandíssimos lucros que os assentistas colhem da obrigação 
que tomam de prover as fronteiras; porque se suppõe que em~ 
pregam nisso ao menos um milhão de dinheiro ; e a um milhão 
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de empt~ego claro está que deve corresponder um gra.ndioso lu
cro; e tallh'o déixam recolher, sem se advertir que é maior o 
arruido que as nozes; porque cem mil cruzados que tenham de 
cabedal, bustam e sobejam para tod(i) o meneio de dois milhões. 
E é assim que sua magestade lh'os vae pagando pro mta aos quar
teis dentro no mest;no anno; de sort_e que quando os acabam de 
gastar, os acabam tambem de cobrar; e a diffi'culdade está só no 
principio, e no primeiro quartel das pagas, qúe se fazem antes de 
cobrarem da fazenda real alguma coisa; e para darem principio 
ás primeiras pagas da milícia, bastam os cem mil cruzados que 
temos dito, com que wtram de cabedal: e quando não cheguem 
ao fiado e ao puxado, remedeiam o primeiro quartel; e quando . 
vem o segundo, já teem cobrado das consignações d'el-rei o que 
basta para navegar por diante, e supprir atrazados; e assim fazem 
os gastos com a fazenda real, e cuida o mundo que os fazem cop1 
a sua, e que são JilOr isso merecedores do que ganham, que é mais 
que muito. Alviclrem agora lá os estadistas, se é maior guerra a 
que nos foz o inimigo nas fronteiras com ferro e fogo, se a que 
nos fazem estes amigos com o dinheiro. 

U.ii.PITIJLO XXI. 

Uostra-se até onde clae~aiD u.nbal!ll Dlilitare!ll. e 
co.Dlo se deve i"azer a ~ueJ.•ra. 

É a guerra um de tres açoites, com que Deus castiga peccados 
neste mundo, já o disse; e por isso traz comsigo grandes traba
lhos, assim parn quem a faz, oomo para quem a padec.e; e um 
dos ruaiores é o dos latrocinios e pilhagens, que de parte a parte, 
e ainda entre si as partes exercitam. E porque nem tudo o que 
se toma é furto, e nu guerra muito menos, declararei tudo o que 
permittem as leis da guerra, e logo ficará claro, até onde podem 
chegar as unhas milita,res. Ji:i que o reino de Portugal é lão guer-
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reiro, que nasceu com a espada na mão; ai'Jnas lhe deram o pri
meiro berço, com as armas crésceu, dellas vive, e vestido dellas 
como bom ca·valleiro ha de ir para a cova no dia do juiso, bem 
é que saiba tudo o gue permittem, e tambem o que probibem 
as leis verdadeiras da guerra, que ordinariamente tiram a con
servar o pt•oprio e destruir o alheio, para que com a potencia não 
destrua o contFario. 

É erro cuidar que ha prohibiçüo de guerra entre christães; 
e é heresia d·izer que é intrinsecamente máu, ou contra a cari · 
dade, fazer guerra, porque ainda que se sigam deUa muitos ma
les, são menores que o mal que CO!fl ella se pretende evitar. A 
guerra, ou é aggressiva ou defensiva. A .defensiva não só é licita, 
mas é obrigação fazel-a: é licita pelo preceito natural: Vim vi 
t·epellere licet; e é obrigação fazel-a, qu~m tem a seu cargo de
fender a republica. A aggressiva não é máu fazer-se, antes póde 
ser bom e necessario: não é máu, porque temos 'muitas na sa
grada escriptura mandadas fazer por Deus; e é necessario fazer
se, porque a razão a dieta para evitar injurias. Para qualquer del
las ser justa, são necessarias tres circumstancias: primeira, que 
se f~ça com poder legitimo; segunda, com causa; tercei.ra,. que 
se guarde a moderação devida. Só o rei ou principe, que não 
tem superior, e seus ministros com vontade expressa, ou pre
sumpta de sua cabeça, podem fuzer guerra, porque lhes pertence 
a defensão. 

O mesmo dizemos dos ecclesiasticos que teem poder supremo 
no temporal, porque miJ,itam n.elles os mesmas ruzões, e não ha 
direito que lh'o prohiba; e como podem pôr juizes nos tribu
naes, que sentenceem causas criminaes, podem pôr exercitas em 
campo, que conservem illeza a sua republica, porque não inten
tam com isso direitamente homicidios, senão netos de for~aleza, 
que é virtude. Maior duvida é, se podem os ecclesiastiços tomar 
armas e peleijar? Na guerra defensiva não h a duvida que po
dem, porque o direito natural permitte, e o positivo não prohibe 
aos ecclesiosticos defenderem suas vidas e fazendas. A guerra ag
gressiva é probibida pela egreja aos de ordens sacras, por ser in
decente ao estado; mas dado que quebrantem este preceito, não 
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serão obrigados a restituir o que pilharem, se a guerra fôr justa; 
p0rque ainda que peccam contra religião, não peccam contra jus
tiça: e pela mesma razão não ficam irregulares, se não matarem 
pessoalmente; como nem os que exhortam á peleja, ou acon
selham aos seculares que vão á guerra. Se a guerra fôr injusta, 
todos ficam irregulares, até os seculares, e os que não commet
terem homicídio; porque basta que o corpo do exercito o com
mettesse. O papa póde dar licença aos ecclesiasticos para milita
rem, porque póde dispensar nos preceitos da egreja; e em tal caso 
não incorrem irregularidade, porque dispensados no principal, fi
cam livres no accessorio. 

o papa ainda que não tem jurisdicção temporal róra do seu 
dominio, tem direito para avocar a si as causas da guerra dos 
príncipes christüos, e julgai-as; e são obrigados a estar pela sua 
sentença, se não fôr injusta: e d'aqui vem que raramente succede 
ser justa a guerra entre príncipes christãos, porque teem o papa, 
que póde determinar suas causas; mas muitas vezes não convem 
interpor o summo -pontífice sua auctoridade, para que não se si
gam outros inconvenientes maiores, qual seria rebellar contra a 
egreja a parte desfavorecida : e em to! caso não suo obrigados os 
principes a esperar definições do papn, nem pedil-as, e podem le
var a coisa por força de armas; e fica de melhor partido para a 
consciencia o principe que não deu occasião ao papa para se 
abster no juiso de tal demanda. 

A guerra que se faz sem legitima auctoridade, é contra a jus
tiça, ainda que seja com causa legitima; porque o acto feito sem 
jurisdicção não é valioso: e será obrigado a restituir os damnos 
da guerra, quem a faz, se não recompensou com elles alguma 
perda que o inimigo lhe tivesse dado. Se o papa prohibir ao prín
cipe a guerra, como contraria ao bem commum da egreja, pec
carú contra justiça o principe fazendo-a, e será obrigado a res
tituir os damnos, porque no to! caso já não tem titulo para le
var a coisa por força, pois está dada sentença. 

A gentilidade antiga teYe para si, que bastava para fazer guerra 
o titulo de adquirir nome e riquezas; mas isto bem se vê que 
é contra o lume natural, pois nunca é licito tomar o alheio sem 
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causa ·que o possuidor désse. A. tres cubeças se reduzem todas as 
causas justas: primeira, se um pri.ncipe toma a outro o que não 
é seu: segunda, se causou .Jezão grave na fama, ou lila honra ' 
terceira, se Hega o direito das gentes, como são passagens e com
me~cios; porque o princi.pe tem obrigação de conservar os seus 

, illesos nestas co.isas. Da mesma maneira péde soccorrer o prín
cipe ao que se metteu debaixo de sua ta.lela, se tiver alguma des- · 
tas causas por si. Quem fizer gijerra sem alguma destas cansas, 
pecca contra justiça, fica obrigado a restituir os damnos; e tendo 
causa justa se se seguirem d.a guerra maiores dumnos á sua re
publica,. que lucros ú sua victoria, não póde fazer em consciencia 
a tal guerra, porque é obrigado a olhar pelo maior bem da sua re
publica : e não se segue d'aqui ser neeessaria certcz.a da victoria, 
porq.ue esta é contin:g~n .te, e menor p@.der a alcança muitas vezes. 

Os príncipes christãos podem fa.zer guerra aos príncipes in
fleis que impedem ás suas republic·as rec-eber a lei de Christe ;. 
porque nesta parte clefendem innocen~es, ~ue teem direito para a 
tal guerra, pela injuria que se lhes faz. E por esta via conquis
tou Portugal os reinos e estados que tem ~Jltrama,rinos. O exame 
das causas da guerr.a pertence ao p-ríncipe que a faz, e não aos 
vassallos: os cor.Jselheiros são obrigados a tomar plenario conhe
cimento de todos os fundamentos; porque a republ.ica é como o 
corpm hum·a·no, onde á ea,iiJe~a perteFice o govermo, e aos mais mem
bros obedecer-lhe. Se a muteria de que se tracta fór duvidosa 
igualmente por ambas as partes, prev·alecerá a que estiver de 
posse; porque assim se julgam as demais causas cíveis em todos 
os trifuunaes; e se nenhuma das partes estiver de posse, parLi.r
se-ha a contenda, se fôr de coisa partível; e se o não fõr, lan
çar-se-hão sor·tes, <tilU pagará a ametadc á ou.tra porte, a que qui
.zer ficar com tudo. Assim e di·cta a raz-ão natural e .o direito 
cemmum. 

Os ·Soldades e ~assalhils nã0 são Qbrigad0s 11 examinar as calil
sas da guerra ; e poélem i·r a ella se H1.es não conslar que é i-o
justa, porque es subd,itos são obrigados a obedecer o seu supe
rior, e devem presup,por que elle teró averiguado tudo em ra
zão e diretto, como e Qbrigado. E o mesmo se ha de dizer dos 
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soldados estipenàiarios, que não são.subditos, que se podem dei
xar ir. por onde vão os outros; além de que pelo estipendio fi
cam subditos. O modo que se deve guardar na execução da guerra, 
depende de tres gráus de gente, que são: o príncipe, os capitães, 
e os soldados: em tres tempos distinctos, que são: antes da bata
lha, no actual confhcto, e depois da victoria. E em tudo isto se 
devem considerar tres coisas : o que se póde fazer ao inimigo, o 
como se deve haver o príncipe com os soldados, e como se de
vem haver os soldados com o princi,pe. O príncipe é obrigado a 
sustentar os soldados, e estes a pelejar por elle, sem fugir, nem 
largar os seus postos: e d'aqui se segue, que não podem fazer pi
lhagens ao inimigo sem licença do príncipe, e que serão obri
gados a restituil-as : mas depois da victor1a podem partir os des
pojos segundo o· costume. Antes de se começar a guerra, é obri
gado o príncipe a propôr as causas della á republica contraria ; 
e pedir-lhe por bem a satisfação que pretende: e se lh'a der, é 
obrigado a desistir; mas poderá demandar os gastos feitos: e se 
a não der, procede a guerra justamente, e com direito á maior 
satisfação, pela nova injuria de não aceitar o contracto pacifico; 
e poderá pedir e tomar o que parecer necessario para ter o ini
migo enfreado no futuro. 

Depois de começada a guerra até se alcançar a victoria, é !.i
cito e justo fazer ao inimigo todos os qamnos que se julgarem 
necessarios para a satisfação, ou para a victoria, sem offensa de 
innocentes. Depois de alcançada a victoria, tambem é licito dar 
aos vencidos todos os damnos que bastem para vingança e sa
tisfação dos damnos que 9,eram: e nüo se devem computar aqui 
as pilhagens dos soldados, porque assim o tem o uso, e se lhes 
deve, por exporem suas vidas: mas deve ser permitindo-lhe o 
príncipe, que póde, ainda depois da victoria, matàr aos inimigos 
rendidos, se não se der por satisfeito, e captival-os, e tomar-lhes 
seus bens. E d'aqui vem o direito que faz aos vencedores se
nhores de todos os bens dos vencidos: e tudo se deve regular 
pela offensa preterita, e 11az futura. Se entre os bens dos inimi
gos se acharem alguns de amigos, devem-se-lhes restituir. Se os 
domnos feitos aos inimigos bastarem pnru R satisfação, não se po-

tG 
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dem estender aos innocentes. lon0.centes são 0s meninos, e as 
mulheres, e os que não podem. tomar armas, e todas as pessoas re
ligiosas e ecclesiasticas. Os peregFinos e hospedes não se contam 
por membros da repuhlica; mas se os taes damnos não bastarem 
bem se podem eslender a0s bens e !liberdade dos imn0c<mtes, por
que são partes da republica. Entre christãos já o uso tem qoe os 
cnplil'os oão sejam e8cra.vos; mas podem ser retidos para castigo, 
paru resgate, ou troco. E porque este privilegio s~ intreduziu em 
favor dos fieis, podem ser escrayos os que apostataram paFa o pa
ganismo, Qão para a b€resia ; porqu-e de alguma maneira ainda 
~eteem o nome cbristão. Não só as pessoas ecclesiasticas, mas lam
bem os bens das egrej11s são isento~ da jurisdicç_ão da· guerra pela 
re\'erencia que se !pes deve; e porque a egreja é outra republica, 
espii;itual, dislin(;:ta, e i-senta da lem;poraL E aecresceAta-se, q-ue 
tambem os bens e pessoas seculares, que se recolhem nas egrejas, 
ficam livre~ }lela immunidade: mas se fizerem da egreja forta
leza para se defenderem, podem ser arrasados, despojados e mor
tos ; porque não usaram bem do favor. 

Será justa a gue~:ra em que se gua-rdarem todas as cautelas 
que temos dito; e por remate se perguntam quatro coisas : pri
meira, se é licito usar de ciliadas na guerra? Responde-se, que é 
licito occultar os COFISelhos e esconder as traças, mas não men
tir: segunda, se é licito quebJJar a p.al(!vra dada ao inimigo ?·Não 
é licito, aaho faltando elle elJ!_ algum concerto: terceiro, se se 
pód,e dar hatalha em dia santo? Sim, se fôr necessario, e a obri
gaç.ão da missa segue a,mesma regra: quarw, se ;péde o pr.ir:tcipe 
christâo chamar inQeis, ou dm~-lhes soc.ce,rro para guerra justa? 
Dern póde ambas as coisas, se não houveJJ perigo nos fieis se per
' 'erterem ; porque quem póde ajudar-se de feras, tambem poderá 
de animues racionaes. 

Guer_ra civil eAtre duas partes da mesma republica nunca é 
licita da parte aggressiva; e muito menos contra o príncipe, se 
1üio fôr tyranno, porque falta em· ambos os casos a potestade da 
jurisdicção, e d'aqui se segue que póde o príncipe fazer guerra 
contra a sua rcpublica com as cond.ições r;equisitas, que temes clito. 
Desafios entre parLicula'res nunca são lícitos, assim porque são 

' 
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prohibidos, como porque ninguem é senhor da vida alheia, nem 
da sua, para a pôr em tão evidente perigo. Nem vai o argumento 
de defender sua honra, para não ser tido por covarde, se não sair 
ao desafio; porque isso são leis do vulgo imperito, que nüo de
vem prevalecer contra as do direito: e maior honra é ficar um 
valente tido por christão~ entre prudentes, que por desalmado, de
ferindo a ignorantes. Será licito o desafio com auctoridade pu
blica, como quando a batalha e victoria de dois exerci tos se põ€ 
em dois soldados escolhidos por consentimento de todos, como 
em David e o gigante; porque a causa é justa, e o poder legi
timo: e sendo licíto pelejar todo o exercito, tamhem o será a 
parte delle, com tanto que não seja evidente a victoria no todo, 
e a ruirw na parte. . 

O primeiro homem que meneou arma offensiva para matar, 
foi Caim contra seu irmão Abel. Os assyrios foram os primeiros, 
que, capitaneados por el-rei Nino, fizeram guerras a nações estra
nhas. PãÔ, um dos capitães de Baco, inventou as alas nos exer
citas, e enBinou o uso dos estràtagemas, e o vigiar com sentinellas. 
Sinon foi o primeiro que usou fachos . Lycaon introduziu as tre
goas; Theseo os concertos; Minos deu principio ós batalhas na
vaes; e os thessalos ao uso da cavalleria. Os africanos inventa
ram as lanças; os martinenses as espadas : e esgrimir estas armas 
ensinou Demeo. E sobre todos campearam Constantino Anclitzen 
Friburgense, e Bartholo Suarez l\'Ionacho, que descobriram o in
vento da pohora, e maquinas de artilheria e fogo para deslt'uição 
do genero humano. E todos quantos na guelra empregaram suas 
forças e industrias, bern examinados, nenhuma outra coisa pre
tenderam mais, que accrescentar-se a si á custa alheia : e veem 
a ser as unhns militares, a que dediquei este capitulo, para que 
se saiba até onde se podem estender, e aonde é. hem que se 
encolham. 
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C.ti.PITIJLO X XII. 

I•rosegue-*e a mesma inate••ia do capitulo 
antecedente. 

Esponja de dinheiro chamou um prudente ú guel'l'a, e isso é 
o menos: que ella sorve vidas, fazendas e honras são o seu pasto 
em que como fogo se ceva : e tudo se tolera pelo. bem da paz, 
que com ella se pretende e alcança, quando não a pica a tyran- · 
nia do interesse. A boa guerra faz a boa paz; e por isso é mal 
necessario o da guerra. Como se póde fazer, já o disse ne capitulo 
precedente : como se deve executar direi agora, para que as unhas 
militares não desbaratem, e malogrem milhões de oíro, que nella 
se empregam. 

Traz a guerra cornsigo muitos perigos, trabalhos e gastos; e 
por isso nenhum príncipe a deve fazer, salvo quando as condições 
da paz são mais prejudiciaes a seu estado e reputação. Sendo ne
cessario fazer-se, se considerar os damnos que della resultam, , 
nunca se resolverá em u fazer; e não se resolvendo, accrescen
tará as forças ao inimigo, e debilitará as suas. E assim, convém, 
que, resolvendo-se em tornar armas, se resolvam todos a vencer, 
ou morrer com ellas. lVIeça primeiro em cons~lho suas forças com 
ãs do inimigo; e conhecel-as-ha em sabendo qual tem mais di
nheiro, porque este é o nervo da guerra que a começa e a acaba. 
Tres coisas lhe são muito necessarias .para a victoria, e sem ellas 
não tracte du batalha, porque será vencido : a primeira é dinheiro; 
a segunda dinheiro; a terceira mais dinheiro: com a primeira 
terá quanta gente quizer de peleja ; e tendo mais gente que o 
inimigo, vencerá mais facilmente. Com a segunda terá armas de 
sobejo; e quem as tem melhores, assegura a victoria. Com a ter
ceira terá mantimentos; e exercito bem provido, tarde e nunca 
é vencido. Veja logo que capitães tem, porque se não forem es
forçados, prudentes e venturosos, perderá tudo: e não basta isto, 
porque é necessario tambem que os soldados sejam alentados, 
escolhidos e bem disciplinados. Quando Julio Cezar deu batalha 
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a Petreyo em Hespanha, disse , que. pelejava com um exercito 
sem capilão: e quando pelej@u com Pompeo, disse que dava ba
talha a um capitão sem exercito. Tanto monta ser tudo escolhido, 
e nãQ introduzido a caso, e de tumulto ·! Faça rezenha das armas · 
que tem, e saiba as do inimigo, porque a victoria segue ordina
riamente a quem tem melhot·es armas. Os _soldados bem arma
dos e vestidos, cobram brios, e concebem esforço: çapato e ca
miza nunca lhes falte: é_ conselho de um grande capitão portu
guez. Tres esperanças deve ter o soldado sempre certas, para pe
lejar com esforço, e ser leal a seu príncipe: primeira, dó soldo or
dinario: segunda, ua remuneração extraordi na ria: terceira, da li
berdade, quando lhe fôr. necessaria. A primeira alenta; porque 
pela boca se aquenta o fornt~ . : e não devemes querer que sejam 
os soldados como os fornos da Arruda, que só uma vez na semana 
os aquentam, e isto lhes basta para cozerem o pão de domingo a 
domingo: tem-se isto por prodígio grande, e por maior se deve 
ter, que atarem os soldados mezes e mezes, sem receberem um 
real de soldo, para se vestirem e manterem. A segunda os faz 
constantes; porque o desejo de montar e crescer é natural ; e 
com a certeza de que hão de melhorar de posto, e alcançar bons 
despachos, fazem pel0s merécer, e não temem aniscar· as vidas ; 
porque o estimula da honra é o melhor alicate que ha para avan
çar a grandes emprezas, e tampem o do interesse. A terceira os 
faz Ienes, parque se se irqaginam captivos, e que nunca poderão 
renunciar o trabalho da milícia, vestem-se da condição de escra
vos, e é o mesma que de odio a seus senhores, e hão se como for
çados da galé. E .não só é conveniente esta razão, mas tambem 
é justo que os soldados sejam voluntarios, e que tenham caminho 
para se libertarem, quando lhes fôr necessario, porCjue não são es
cravos comprados: nem o preço de quatro mil réis na primeira 
praça iguala o da liberdade !'!m que nasceram, e de que estão de 
posse : nem a obrigação de servirem á patria prepondera, quando 
de serem livres resulta acudirem mais, e ser~irem melhor. Haja 
correspondencia igual de ambas as partes, isto é, que o príncipe 
pngue, como o soldado serve, e acudirão logo innumeraveis a 
servil-o, sem ser necessario buscai-os ; porque nisto são como us 

, 
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pombas, que acodem todas ao .pembal onde acham bom provi
mento, e fogem da casa onde as depennam. 

Se examinarmos as causas porque os soldados fogem d·as fTon~ 
teiras para suas casas, e tambem para o inimigo, acharemos que 
pela maior parte são duas oesesperaçees : uma da li'beruade, e ou:. 
tra do provimento..; e que para ambas as coisas .teem justiça : para 
o pn:>viment~~>, porque quem serve o merece; e para a liberdade, 
porque nenhuma na~ão do m1,1ndo os ohrig·a mais €fUe a tempo li
mitado: França em se acabando a facção, mas que não seja mais 
que de tres meies, logo o:S desebriga e Eberta, por mais soldo e 
pagas que tenham recebida: e tambem Portugal usa Q mesmo es
tylo com os soldados das suas armás, q.ue, em se recolhendo, os 
deixa ir para suas casas: e não ha Qiaior razão para não se pra
ticar o mesma estylG com os que servem na campanha pondo-lhe 
seus limites. Castella não faz exemplo; porque, se obriga seus sol
dados para sempre, tambem lhes dá privilegios equipolentes: e se 
os leva amarFados cGm cerdas e algemas, não são esses IDS que me
lhor pelejam;' e d(;" taes ~xtorções lhe vem perder tantas facções. 
Quanto mais, que, se lá tractam os vassallos como escr:avos, Por
tugal sempre se prezou de 011. tractar como fdhos. Nem se ael1ará 
doutor theologo que approv,e o uso de Castella, e que não diga 
que é injustiça, indigna até de turcos, não dar liberdade aos sol
dados depois de algum tempe, quando até aos forçado!l das galés 
se concede depois de dez annos, mas que sejam condemnad'Os a 
ellas por enormes delictos por toda a vida. 

Ter o príncipe amigGs e espias na terra do i.nimigo, e conhe- · 
cimento dos Jogares p0r ende marcha, e ha dq ter encontros, é 
mui to necessario. Faça muito por sustentar a reputação e credito 
de sua pessoa, porque terá quem o sirva, e tedos se lhe sujeita
rão. Alexandre Magno divulgou que era filho de Jupiter, para ser 
respeitado e obedecido: justifique a éausa que tem para fazer 
guerra, e divulgue-a com manifestos; porque dá animo aos sol
dados que o servem, e acovarda os contrarios. As causas da guerra 
ao todo em gera.], ordi·nariamente são quatro: a primeira, para co
brar o que o inimigo tomou: segunda, para vingar nlguma nffronta: 
terceira, para alcançar gloria e fama : quarta, por ambição. A 
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primeira e a segunda são justas. a terceira é injusta : a quarta 
é tyrannia . Quem for vencido, deve examinar a causa de sua rui na, 
se foi por falta dos capitães, se dos soldados, para emendar o erro : 
e se o não houve, nem no inimigo maior poder, deve applacar u 
Deus, tendo por certo que o irritou contra si com as causas da 
guerra. E se comtudo foi por estar o inimigo mais poderoso, 
deve dissimular até se melhorar de força; porque melhor ~ soffrer 
dez annos de guerra, furtando-lhe o corpo, que um dia de bata
lha em que se perde tudo. €onservar-se-ha em pé nestas demo
ras, conservando o amor dos soldados e a benevolencia do~ po
vos: esta ganha-se administrando justiça, e aquelle usando libe
ralidade. 

Quest~o ha, qual será melho11, se fazer a guerra na terra do 
inimigo, se na propria. Fabio Maxime affirmava, que melhor era 
defender a patria dentro nella. Scipião dizia, que mais util era 
fazer-se a guerra fõra de ltalia. As conjunções das emprezas e ur
gencias dos tempos ensinam o que será mais conveniente. Ajudar 
um príncipe a outro na guerra, quando é amigo ou confeden~do, 
é muito ordinario. Dom Fernando V, rei de Castella, favorecia 
sempre ao que menos podia, para não deixar crescer o contra
rio: nem entrava em ligas de que não esperava proveito. Gs ro
manos, diz Appiano que não quizeram aceitar por vassallos mui-' 
tos povos, porque eram pobres e de nenhum pro\'eito. No pro
veito do interesse, e credito d'a honra, devem levar sempre a mira 
os que fazem guerra. E executados bem os documentos que te
mos dado, terão menos ~m que empolgar unhas militares, isto 
é, que nüo haverá tantas perdas, quantas a guerra mal governada 
traz comsigo. . 

' 
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CAPITIJLO XXIII. 

Do• que A'orta~t~ eom .. nb;u~ temidas. 

Excellencia é de todas as unhas 0 serem temidas, e tanto mais, 
quanto ~mais fero é o animal que as meneia. Quem ba que não 
tema as unhas de um tigre assanhado, e os garras de um leão 
rompente 1 Até as de um gato teme qualquer homem de bem, 
por valente que seja, quanto mais as de um laclrllo, que escala o 
que mais se guarda, e o que muito mais se estima. Temidas são 
todas as ·unhas militares, de que até agora tractámos, porque as 
acompanha a poteucia e violencia das armas, fulminando favor. 
Comtudo, armas offensivas nas mãos de um pygmeu não as temo ; 
e ha soldados pygmeus que nãe passam de formigueiros: livre-nos 
Deus das que movem gigantes: destes fallo: gigantes ha ladrões, 
e ladrões gigantes; e assim são as unhas suas tão agigantatlas, 
que nada lhes pára ·diante, e por isso com razão todos as temem, 
e tremem. Estes são os p~derosos por noli>reza, p0r officio, por 
titulo, e outras qualidades que os fazem affoitos, intrepidos, e
isentos: e quando dão em furtar, não ha outro remedio que o 
de pôr em cobro com temor e pavor, ou aprestar paciencia, e 
render á sua r,everia as armas e as fazel!ldas, e comprar com a 
perda dellas o ganho da vida propria. Sabeis o que faz um des
tes, irmão leitor? Vê-se falto de vestido, e librés para seus cria
dos: chama a sua casa o alfayate mais caudaloso, e d.iz-lhe: Bem 
vedes CO ~TIO andamos, assim eu, como toda a minha família; bem 
me sabeis o humor: comprae lá pannos e sedas ao costume, fa
zei-me tuJo á moderna, e o preço de tudo corra por vossa conta, 
até que me venha dinheiro da minha commenda: tomae logo as 
medidas, e fazei-me prazer, que dentro de oito dias venha tudo 
feito: quando não, intendei que o sentirei muito ... já me intendei~. 
Vae-se o official, sem levar por principio de paga mais que as me
didas, e ameaças de que lhe hão de medir o corpo ~orno um poho, 
se discrepar um ponto de tanta cosfura. Vem a obra feita no dia 
assignalado; yestem-se todos como palmitos, e só o nlfayate fica 
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despido e· empenhado até á morte, e se falia r mais no custo, cus
ta-lhe a vida. Outros milhafres destes de unha preta, e mais alen
tados, poderá haver que empinem mais o vôo, e para que os não 
tenhnm por lagurteiros, empolguem no mais bem parado. Vão-se 
n casa do mercador mais grosso, escolhem as peças que querem 
de téllas, sedas, e pannos, tudo ao fiado, e que ponha tudo em re
ceita para os quarleis dos juros, que ha de cobrar dia do S. Se
rejo: leva para sua casa, corta largo á custa da barba longa, e 
rasga bizarr,o brilhando na côrte: chega o tempo de cobrar o 
mercador o que o poderoso já rompeu para corresponder a Mi 
lão, Flandres, e Inglaterra: responde-lhe que não seja importuno, 
se não quer que lhe seja molesto, e que lhe custe mais cara a 
venda, que a ello a compra; e assim se vue deixando esquecer 
com a fa-zenda alheia, e se o acredor hoqueja, lança-lhe uma 
mordaça, de que lhe ha de mandar cortar as orelhas, e tirar a 
língua pelo cachaço. 

Outros fazem a sua ainda melhor, com cortezia, e mais pela 
mansa. Já sabem os ho.rnens de negocio que teern dinheiro; fa
zem-lhe urna visita a t·itulo de arnisade, com que os deixam des
vanecidos: ainda que alguns ha tão advertidos, que logo dizem: 
de donde vem a Pedro fallar gallego? E segundam logo com ou
tra, a titulo de necessidade, que representam, e para a remediar 
pedem emprestado, e tarnbem a razão de juro, que parn elles tanto 
monta cinco ou seis mil cruzados, de que lhe passam escripto, por
que se obrigam a pagar tudo dentro em um anno, e dão a fiança 
quantos moinhos de vento ba em Lagos, e que lá teem uns figuei
iaes no Algarve, etc. E como nó tempo dos figos não ha amigos, 
assim no tempo da paga ; porque além de que nunca mais lhe 
Gruzou a porta, manda-lhe dizer na primeira citução, que lhe ha 
de cruzar a cara se fallar na divida, ou se queixar [I justiça. E 
o pobre do homem porque lhe não paguem com cruies os seus 
cruzados, dará outros seis mil, e que o deixem logt'ar suas quei
xadas sãs, e levar suas brancas limpas no outro mqndo, ninda que 
vá com a bolça limpa, e sem branca. Outros, e são estes já mais 
que muitos, para se forrarem de tantos custos e risc.os, recopilum 
os lanços ; esperam em parogens escuras, ou a deshoras as pessoas 

17 
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que sobem leem moeda copiosa, poem-Jbe duas pistolas, ou dois 
estoques nos peitos, e que faça ali i logo um esc ri pto, e eis aqui 
papel, e tinta, e lanterna de furta-fogo, e é de noite, com todo 
o encarecimento a sua mulher, ou ao seu caixeiro, que entregue 
Jogo logo á vista ao portador dois mil cruzados em oiro: e assim 
se estão a 'pé queélo, até que volta um delles com a r:.esposta em 
effeito. ;E andam tão affàitos, que em suas proprias casas inves
tem aos que sentem capazes destes assaltos. Testimunha seja o 
abbade de Pentens em Traz dos Montes, a quem levaram por esta 
arte uma mula carregada de dinheiro, deixando-o a elle amarrado 
em uma tulha. Que direi dos que lançam em rematações de fa
zendas, que fazem pôr em leilão por mil tranquilhas? Ha neste 
reino lei que prohibe aos ministros da justiça, que não lancem 
nas fazendas que se executam (e guarda-se exactissimamente nos 
officiaes da santa inquisição) porque com o respeito que se lhes 
deve, e temor que outros lançadores teem delles, defraudam muito 
nos preços, e ficam as partes enormemente lesas: mas como as 
leis são leias de aranha, que caçam moscas, e não pescam tritões, 
logo estes buscam traças: De pensata la lege, pensata la malí
cia; e fazem os lanços por terceiras pessoas, manifestando pela 
boca pequena, que o lanço é de um poderoso, com que todos se 
acanbam: e assim lançando cincoenta no que vai duzentos, levam 
as coisas por menos da a metade do justo preço; defraudam e rou
bam as partes, não só no substancial dos bens moveis e de raiz, 
que se vendem, senão tambem os direitos reaes, e as sizas, que 
se diminuem muito com tão grande diminuição nos preços. Tom
hem as unhas temidas, que empolgam affoitas nos tributos reaes: 
taes são as que se levantam com as decimas, porque não ha jus.
tiça que se atreva a executai-as; e porque são mais que muitas, 
fundem as decimas muito pouco: são muitos os que as cobram, 
e poucos os que executarl_l a si mesmos: são muitos os poderosos 
que se eximem, e pouco o cabedal dos pequenos que as pagam. 
Entre pessoa real nesta em preza, a quem todos respeitem, temam, 
e logo crescerão as decimas em dobro: nem ha outro remedio para 
unhas temidas, que oppor-se-lhe quem ellas temam. Escripto está 
este remedio no qqe fe;l; um rei de Portugal a certo fidalgo que 
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tomou unía pipa a um lavradot·, e lhe entornou o vinho que ti
nha nella para rec.olher o seu, que tinha por mai~ privilegiado. 
Era o lavrador de ·bou tempera, que não se {!CUnhava a medos, 
nem ameaças; deu comsigo na côrte, lançou-se ao pés d'el-rei, 
contou-lhe o caso: mandou-o el-rei agasalhar com um tostão por 
dia, e um cruzado para suu mulher e fi lhos, á custa do fidalgo 
que mandou logo phamar á Beira : veio muito contente espeliando 
grarrdes mercês, que todos cuidam as merecem. Seis mezes an
dou requer'endo entrada, sem achar audiencia ; e no cabo o fez 
el-rei apparecer perante si com o lavrador: e perguntando-lhe se 
o conhecia, lhe mandou pagar a pipa e o vinho, em dobro, e 
todos os custos; e que não lhe dava maior castigo por outros res
peitos, mas que advertisse, que em sua cabeça levava a vida e 
saude daquelle homem, e que lh'a havia de tirar dos hombros, 
se alguma d·esgraça lhe succedia, e que rogasse a Deus, que nem 
adoecesse; porque tudo havia d.e resultar em maior desgraça sua. 
E resultou d'aqui, que as unhas temidas ficaram timidas: e este 
é o remedio que as açama, riem hu outro. -

Este mesmo rêmedio de aspereza me disse um prudente, que 
se devêra applicar ús unhas de Hollanda e Inglaterra. Ao ladrão 
mostram-se os dentes, e não o coração. E bem se vê que quanto 
mais buscamos estas nações com embaixadas e concertos, tanto 
mais insolentes e desarrasoadas se mostram, pagando com des
corfezia~ e ladr,oices nossos pt·imores; porque lhes cheir-am estes 
a covardia, e consideram-se temidos, e blasonarÍI. Se elles não 
nos· mandam a nós embaixadores, sendo pit:atas e canalha do in
ferno, porque lh'os havemos nós de mandar a elles, que somos 
reino de Deus, e senhores do mundo? Esta razão não tem res
posta; e a que dão alguns políticos do tempo, é de covardes bi
sonhos, que ainda não sabem, que cães só ás pancada:) se amuu
çam. Mas dirão que não temos páus para espancar tantos cães. A 
issa se responde, que antigamente um só galeão nosso bastava 
para envestit· uma armada grossa, e botando rogo, e despedindo 
raios, a rendia•e desbaratava toda. Sete grumetcs nossos em uma 
bateira bastavam para investir duas galés; e.renderam uma, e pu
zeram ou~ra er12 fugida. Poueos portuguezcs mal armados comendo .. 
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cóíros de arcas, e solas de sapalos, sustentavam cercos a muitos 
91il inimigo!!, que :venciam: e sempre foi nosso timbre, com poucos 
vencer muitos. Hoje somos os mesmos, e assim fica respondido, 
que temos páus com que espancar a todos. Ainda me instam que 
estão mudada~ os co isas, porque ainda que somos os mesmos, silo 
os inimigos muito differentes: aquelles eram cobras, e estes são 
leões, e mais destros que nós na nrtilheria, de que teem maior .có
pia; c de galeõe!' c núus, com que inçam esses mares, pelejam 
nossas uarras, e tudo nos tomam sem termos cabedal com que 
resistamos. nespondo, que por is~o o não temos, porque lh'o dei
xamos tomar: o certo é que com nossa substancia engrossam : 
haja entre nós piratas pura elles, assim como elles o são todos 
pal'a nós: dê-se licença aos portuguezes poderosos para armarem 
navios, que andem ao corso, corno se deu antigamente aos de 
Vianna, que em quatro dias alimparam os mares. A mesma Vianna 
arma boje como entiio, se quer tres navios, o Porto quatro, Lis
boa seis, Setubal tres, o Algarve outros tres; e el-rei ajunte-lhe 
dois galeões por capitanios, e eis obi uma armada de vinte velas 
com uuos esquadras; e arme-se uma bolça só para isto de gente 
YOlunlaria e livre, c veremos logo as nossas barbas sem vitupe
rios. Mas dirão ainda os zelosos críticos, que isto de bolças é per
rJiCÍ0SO invento, que hereges introdusiram, e que na do Br·azil ha 
mui lo que emendar. Nego-lhe todas as consequencias. A doBra
zil é muito boa, e só poderia ter de mal, se entrasse nella algu
ma gente que tractassc só de seu interesse, ou nos pudesse ser 
suspeita: mas seriam inconvenientes fuceis de emendar, e o tempo 
os curaria. Ser o cabedal della tirado d'aqui ou d'alli, é ponto 

. que me não pertence: doutores tem a santa madre egreja, que 
estú em Roma, e poderá supprir c tirar os escrupulos. Quanto 
mais que o que aponta de novo, nada leva desses escabeches, por
que ha de s·er de gente escoimada. E prouveru a ])eus que tive-

' rom os fidalgos portuguezes cstomngo para fozercm outra bolça 
só para a lndia, pois é empreza sua: e ser-lhes-ha facil, se pu
zcram nella só o que gastam em vaidades, e o que perdem na 
taboa do jogo, e düo a romeiras, e· consomem na cura de ma-
les com que cstos lhes pogam: e ficariam c\les de gnnho, e o 
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nosso reino ser;n tantas -perdas temido e venerado. Deus sohre 
tudo. 

I • 

V.tt..PITIJLO XXI "V. 

Do• que ~cutam com nnlla• timidas. 

Tenho por mais crueis e damninhas estas unhas, que as pas,. 
sadas; porque os tímidos e covardes para se assegurarem, fazem 
maier estrag@ que os temidos e và'lentcs, que. levam carta de se
guro em seu braço. Um leão conten~a-se com a preza que lhe 
basta pará aqueile dia, ainda que tenha diante das unhas meito 
mais em que as possa empregar. A rapozu quando dú em um gal
linheiro, tudo degola e espedaça, até o superfluo. Nem ha outra 
causa desta disparidade, senão que n rapoza é covarde, e o leão 
é generoso e valente. Taes são as unhas tímidas maiores damnos 
causam com seu temor, que as temidas com sua . potencia. E 
d'aqui veem as mortes que dão, e us caras que esfolam, ladrões 
formigueiros por essas esLt•adas: temem (i) ser descobertos, que 
lhes deem na tri lha, e para se assegurarem, nada deixam com 
vida: a mesmà arte que os ensina a furtar para sustentarem a 
vida·, lhes deu esta re.gru para a assegurarem, que arredem testi~ 
munhas com as mesmas garras. Nem param aqui os damnos que 
adiante passam; porque nas mesmas rapinas executam cruelda
des, como aquelles de Arrayollos, que, furtando um relogio _de 
oiro que ia de Lisboa par·a um rei de Castel!a, por não serem 
conhecidos pela qualidade elo furto, que era notorio, o fizeram 
em pedaços, e o lançaram de uma ponte ubaixo em um rio. E 
os que furtara!U a prata de S. Ma mede na cidade de Evora, pela 
mesma causa a enberraram omaçad11 na estnHia de Villa ViÇosa, 
junto oo poço de entre as vinhas, sem se aproveitarem clella para 
nada. 

Dú um ladrão destes tímidos em uma nlfandega, tim o miolo 
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a duas caixas de nssucar' . e não repara em derreter uma duzia 
dellas com agoa .que lhes botou por cima, para que se cuide que 
o mesmo caminho levaram as duas, cuja substancia elle encami
nhou paro. sua casa, e que as humidades do mar e do sitio obra~ 
rum aquelle máu recado. Tira um marinheiro dois ai mudes de vi
nho de uma pipa, e para que não se sinta a falta, bota-lhe outro 
tanto de agoa salgada, e faz isto mesmo a viAte ou a trinta, por
que assim se foi bFiudando, e a seus companheiros toda a viagem; 
e não repara .IH~. damno que deu de mais d~ quatro mil cruzados, 
por poucos almudes de que se aproveitou, porque no fim tudo se 
achou cortup.~o. Da mes:ma covardia nasce não reparar um la
drão destes tímidos, em fazer rachas um escriptorio cle madre pe
rola, 'que vai mais que o recheio, quando não póde levar t~:~da de~ ' 
baixo do braço; nem em pôr fogo a uma casa, para que se cuide 
que se foi no incendio a peça rica com que elle se foi pan sua 
casa, etc. · 

O remedio singular ,que hu para tedos· estes é a forca, porque 
coma são tímidos, ·só o medo de11a os póde enfrear: e se a ne:. 
nhu.m se pevdoar~ todos andarão com pastos, ·como lá dissé um 
poeta: Oderunt peccare mali formidine pwnm. E uma rainha de 
Portugal dizia, que tã·o bem parecia o ladrã0 na forca, como o 
sacerdote no altar. Ainda que eu não sou de opinião que se ea
forquem homens \'alentes, quando ha outros castigos tão rigoro
sos coma a forca, quaes são os degredos para as conquistas, onde 
podem ser de prestimo: e em seu logar discutiremos melhor esle 
ponto, quando tractarmos das thes<wras corn que se cor; ta m to
d·as as unhas. Agora só digo, que havendo-se de enforcnr alguns, 
sejam os timides, covardes, gente inutil, que bastarão para do
cumento e freio que sustente em regra os mais. 
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V~PITIJLO XXW. 

DosladrlJe!l que f'nrtam eom unba,I!J disfarçadas. 

Os padres da companhia de Jesus c'rearam no seu convento 
de Coimbra um gato tão destro no seu officio de caçar, que até 
as aves do ar sujeitava á jurisdicção das suas unhas. Este como 
se tivera o discurso que os philosophos negam a animoes que ca
recem de intendimento, revolvia-se em lama, e com el\a fresca 
dava comsigo no guarnel do pão, e espojando-se nelle levava pe
gado na lama, e entre as unhas quanto podia, e deitava-se ao 
sol como morto, até que os pardaes acudiam aos grãos de trigo 
que lhes offerecia por esta a~tte: e como os sentia de geito, tirava 
o disfarce ás unhas de repente, e agarrava um ou dois, com que 
se fazia prato todos os dias, regalando a vida, como corpo de rei 
com aves de penna. Tres disfarces se notam aqui ; um da lamà, 
com que se vendia pelo que não era; outro da dissimulação de 
morto, !!Om que armava a tirar vidas ; e outra da iguaria, que of
ferecia ás aves, para fazer dellas viand~. Traça é esta muito or
dinaria em caçadores e pescadores, que disfarçam o anzol e o laço 
para assegurnrem a preza á sua vontade. E os ladrões por estes 
modos disfarç.am tambem as unhas para o mesmo intento, e para 
se assegurarem a si, que isso tem de tímidas : e até as mais te
midas e affoitas buscam disfarces, para evitarem pejos e escanda
los. E vimos a concluir, que não ha ladrão que se não disfarce 
para furtar ; porq11e até os mais descarados que salteam nas char
necas, cobrem o rosto com mascaras e rebuços : e os de capa 
preta, que no povoado nos saltearn, se não cobrem a cara com 
carapuças de rebuço, ao menos o disfarçam com mil mascaras, de 
que usam, cores e capas que tomam para·. encobrirem sua mal
dade, e fazerem a sua boa. 

Chega o pretendente ao ministro, por cujas mãos sabe que cor
rem os despachos de certo officio ou beneficio que pretende, e 
fazem um concerto entre .si, que p~rderâ o r;ninistro duzentos mil 
réis, se não lhe houver o officio; e que lhe dará o pretendente 

• 
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cem mil réis, se lh'o alcançar: nsseguram-se com escriptos que 
. se passam de parte â parte, cuja letra ou solfa, nem eu a sei des

contar, nem o diabo lhe intende o compasso: e COIP este disfarce 
acreditam seus primores, e encobrem os barrancos que se seguetp; 
e o que é simonià, usura, ou furto mero, taes enfeites lhe poem 
que parece virtude. E com dizerem que se arrisca'm a perder mais 
nos duzentos, gualdripam os cento, a que chamamos menos, e 
ficam muito serenos na consciencia, pela regra dos contractos 
onerosos; como se no seu houvera algum risco, quando elles teem 
todo o jogo na sua mão, e baralham as cortas, e fazem o que que
rem à dextris, e à sinistris. 

Senhor, diz o outro, eu darei a vossa mercê uma quinta que 
tenho murto boa, e dizima o Deus, ou a vosso senhoria (que tom
hem entram senhorias nisto) já que é omnipotente na côrte, se 
me livrar de uma tormenta de accusações, que actuamente cho.
vem sobre mim, em que me arrisco a sair confiscado, ou com a 
cabeça menos. Sou contente, responde· o ministro; mas ha me 
vossa mercê de fazer uma escriptura de venda, em que confesse 
que lhe comprei a tal quinta com dinheiro de contado, Feita a 
escripturn, toma com ella posse da propriedade; e mete vélas e 
remos para livrar o donatario; e não desca-nça até o pôr em ge
meas, escoimado e limpo como uma prata. E porque não ha coisa 
occulta que tarde ou cedo se não revele, e os murmuradores tudo 
deslindam, veio-se a descobrir o feito e o por fazer na matcria ; 
chegaram accusações a quem puxou pelo ponto: deram-lhe logo 
com a escriptura nas barbas, fizeram mentirosos os zeladores, e 
ficaram-se rindo, se não é que ficou chorando o que perdeu a 
quinta, .por vêr quão caro lhe custou o disfarce na escriptura, 
com que o seu vallido capeou o conleio. Outros com um saguate 
de nonada, com um açafate de figos disfarçam fidelidade, para 
confiardes delles cem dobrões emprestados, que vos pagam com 
mil figas. Do zelo e serviço d'el-rei fazem luvas que encobrem 
unhas que agarram emolumentos grossissimos dos bens da corôa. 
Estou-me rindo, quando os vejo fervot·osos e diligentes no ma
neio da fazenda real : não dormem, nem comem, antes se co
mem com o cui.dado e diligencio que mostram em tudo, não per-

• 
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doando a t~abalho; e eu estou cá commigo dizendo : assim tu 
barbes, como tu tens maior amor ao proveito d'el-rei, que a ti 
mesmo: que tens tu amor á fazenda d'el-rei, eu o creio, e que 
lhe armas algum bom lanço para ti capeado com esses mereci
mentos. Quem introduziu cambios no mundo, desfarce inventou 
para palliar usuras, quando passam dos limites: e pratica de re
mir vexações com peitas nas pretenções de beneficios, capa é 

· com que se desfarçam simonías. Mudam os nomes ás coisas, para 
enganarem remorsos: desmentem umas machinas com outras: 
arcbitectam · castellos de vento, para renderem á força da cons
ciencia, e zombarem do preceito: Sed Dominus non irridetur. 

·~"---'--------"--~'----· -· -·~~---· __ _,__.,. __ . __ 
U..._PITIJLO XX"I. 

Dos que f'ortam eom onbal!l malieiosas. 

As unhas desfarçadas muito cheiram a maliciosas, mas teem es
tas de mais que aquellas um grande palmo, senão é covado: e 
por isso lhe damos particular capitulo. Não ba furto sem mali
cia, ném peccado sem mallcia; donde se colhe, que se o furto é 
peccaminoso, tambem ba de ser malicioso : e porque em tudo ha 
mais e menos, poremos aqui os de maior malícia. Por taes tenho 
os que escondem e reprezam o pão, para que não se Yej.u abun
dancia, e appareça a carestia e suba o preço. O mesmo fazem os 
mercadores com sedas e pannos: mostram-vos só uma peça da 
côr ou lote que buscaes, e juram-vos por esta alma, pondo a mão 
11a dos botões .da roupeta, que não h a em toda a rua Nova mais 
que este retalho, e assim vol-o talham pelo preço que querem; 
e em gastando aquelle, apparece logo outro, e outro cento delles, 
como ramo da Sibylla de Eheas, que quanto mais nelle cortavam, 
tanto mais renascia cada vez mais formoso. Mas que muito que 
façam isto na rua Nova, quando até os que não professam a lei 
velha, fazem o mesmo nas carnes, vinhos e azeites, que veem ven-

18 



120 ARTE DE FURTAR. 

der a Lisboa : veem trazendo ·tudo aos poucos, porque se o trazem 
ju'nto, ha abundancia, e em a havendo abatem os preços: e para 
que subam e encham bem as bolças com assolação do povo, aju ~ 
dum-se da malícia-, que está descoberta, e será remediada, se se 
der ror penlida tod<1 a fazenda que andar retida e atravessada 
com simi'lhuntes estanques. 

Arrendastes uma vinha por um anno, puxastes por ella na 
póda, e tizestes-lhe dar pura vós, o que havia de dar no anno se
guinte, e furtastes com unhas maliciosas a.o pFoprietario a subs
tancia de um anno, e póde ser q~o de muitos. Em Béja vi uma 
e~talujadeira comprar por dez reis duas coves murcianas; lançou-as 
ern uma tigela com dois pimentões bem pizados, e outros dez 
réis de nzeitc, deu-lhe duas fenuras, e sem se ·erguer de um ta
nho, fez trinta pratos, a vintem cada um, com que banqueteou 
hospedes e almocreves, que se deram por bem servidos ; mas mais 
bem servida ficou a malícia da hospeda, que com um vintem 
que dispendeu, interessou seis tostões que embolçou. Não sei se 
diga que se estenqc tílmbem a rNiiçi.a d~tas unhas a crime lcesre 
majestatis, quando chegam a tanto atrevimento, que fazem e 
vendem cartas e provisões falsas, com firmas e se11os reues? Um 
freguez destes conheci no Limoeiro. por fazer moeda falsa, e cer
cear a verdadeira : pediu-me lhe houvesse um pequeno de c·humbo 
em segredo ; e sabida a coisa, ~raetava de livrar-se appellando 
par<\ outro foro: dizia que era religioso de certa ordem de Italia; 
c já linha armada a patente, c só lhe faltava o sello, e queria o 
chumbo para fazer delle o sineto. 

Em. rnatet• ia de contractos ha Lambem unhas muito malicio~as. 
Pediu em Evora cídade um lavrudor do termo a .certo rici\ÇO um 
moio de trigo fiado, para semear: sou contente, mas haveis-m'o 
de pagar para o novo pelo maior pryço que correr na proça todo 
este anno, e nisso ficaram com ass.ento feito. Succedeu que, nunca 
sub iu o trigo de trezentos e vinte; mas o cidadão mandoQ. pôr 
nu praça meio moio seu esculbido, com' ordem ã vendedeira, que 
o nuo désse por menos de cinco tostões; e pára que não estivesse 
tis moscas, mandou logo seus confidentes .com dinheiro que p&rll 
~sso lhes deu, que comprassem todo aquelle trigo, como para si, 
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pelo prece que a medideira pedisse: e assitn recolheu outt•n vez 
para sua casa o seu pão e o seu dinheiro, ·e tomou lestimunbas 
de cemo se vendêra toda 'aquella semana a quinhentos réis nà 
praça. Veio o lavrador a seu tempo pagar ponbual~ente a ra~ão 
de frezentos e vinte, que era a preço verdadeiro: saiu-lhe o seu 
acredor desoslaio com a tramoia; comenceu-o em juiso com as 
testimunhás, e fez-lh'o pagar a qt1iohentos, em crue lhe pez. E 
ainda fez mais, que não tepdo o lavrador dinheiro, lhe tomou o 
preço da divida em trigo, que então valia a dois tostões; e tudo 
bem sommado veio a fazer a quan.tia de dois moios e meio, que 
recolheu em boa satisfação do moio que ti.nha emprestado haviu 
poucos mezes. , 

Quasi similhante a este é outro contracto que vi fazer mui
tas vezes no reino do Algarve : Veem os lavradores da se na ás 
cidades prover-se elo que lhes é necessario dos mercadores, que 
lhes dão tudo fiado até ás éolheitas do figo e passa, mas com tres 
e.ncargos muito onerosos : Pri\'neiro, que lhes encaixam o que levam 
da· loja,. pelo mais alto pi·eço, a titu·Io de fiado : segundo, que hão 
de pagar em passa e figo avaliando-o pelo mais baixo a titulo de 
beneficio que receberam, quando lhes gastararn as mercadorias 
que lhes apodreciam em casa : terceiro, que lhes hão de pôr tudo 
na cidade á sua custa. Mais maliciosa está outra onzena que vi 
exercitar na ilha da Madeira. Embarcam-se alli muitos passa-. 
geiros para o Brazil, e os que não teem cabedal para se aviarem 
de matalotagem e outros aprestos, pedem aQs mercadores dinheiro 
emprestado a corresponder com assucar. 1\espondeu um: vendo 
pannos, não empresto o dinheiro com que tracfo: se v. m. quer 
panno fiado dar-lh'o-hei, buscará quem 1h'o compre, e fará seu 
negocio com o dinheiro de que necessita. Seja como v. m. qui
zer: oiro é o que oiro vai ; e por ser fiado, talhou-lhe o preço 

por cima das gavias: e feita a compra de que havia de fazer os 
ci ncoenta mil réis '.revendendo-a,. ajuntou o mercador: para que 
v. rh. se não cançe com ir mais Iooge, eu lhe comprarei esse 
pnnno pelo preç.o que o costumo comprar.em Londres, e contar
lhe-hei logo o dinheiro, que é outro beneficio estimavel, e abateu
lhe em cada covado mois do ·q11c lhe tinha lcY.antado na vendo; 

* 
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e pagou-se logo do cambio, que pavia de vencer naquelle anno o 
seu emprestimo, para fic~r livre daquelle cuidado, e assegurou o 
capital com boa fia11ça; e ficaram custando ao passagejro os cin
coenta mil réis mais de centq, e o mercador interessando na cpr
respondencia e revenda do assucar, com que .do Braz.illhe pagou 
mais de duzentos; e a isto chamo e!l rp~licia refi!lada 'm!lis nue 
assucar em ponto:, 

---.------·--:--

Uil.PITIJJ~o XXWII. 

Grande malicia é a das unhas, que agora tocomos; mas ªinda 
ha outras mais maliciosas. Se houvesse contractador que tivesse 
pezos grandes para pomprar, e pequenos para vender, e tod,os mar
cados pela camara, não ha duvid<} que o poderíamos marcar por 
ladrão de unhas mais que maliciosas : e para que não se tenha 
isto por impossível entre gente de vergonha, conheci um, não 
longe de Thomar, que tomilva muita fazenda ás partes eom dois 
alqueires que tinha; um grande, com que compra·va, e outro pe~ 
queno, com que vendia. Em varas e covados ha muito que vigiar 
nesta parte, e nisto de medir e pezar, são alguns tão destros, que 
arremeçando na balança o que pezam de pancada, e dando um so
lavanco na medida, ou apertando mais e menos a razoura, e esti
rando a peça com o covÇldo e vara, defrauclam as pavtes erp hoa 
quantidade, com bem má consciencia. 

l'eço licença ao nosso reino de Portugal para escrever aqui a 
mais detestavel malícia, ·que ha, nem póde haver entre turcos, 

, quanto mais eqtre catbolicos e portuguezes; a qual por ser pu
blica e notorria, a ninguem rarú escandalo referil-a. Nem eu crêra 
se me não constáru já por muitas \'ias: e a primeira foi em Bar
cellos, aonde fui de Braga ba muitos .annos vêr as cruzes que 
J11Íiugrosamente apparecem em um campo nos dias da Sunta Cruz, 
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assim de maio com~ de setembro, e sexta feira de endoenças. A. 
vêr esta maravilha veio tambem de Vianna Jaão Daranton, inglez 
catholico, do qual me contaram, que enfadado da fortuna que o 
perseguia com grandes perdas, se embarcáca para e Brazil com 
sua mulher e quatro filhos, e todo o cabedal que tinha, qu'e sem
pre chegaria a dez mil cruzados. O piloto do navio com seus 
adjuntos, mestre e marinheiros confidentes deram com as fazen
das das partes em suas casas desembarcando-as de noite secreta
mente. Deram á vela, e deixaram-se andar mais de oito dias pela 
costa, com não sei que achaques, sem acabarem de se fazerem ao 
alto, até que os passageiros. entraram em suspeitas, que buscavam 
piratas pura se entregarem, e os requereram apertadamente que 
fizessem sua viagem. Deram então com o navio á costa á meia 
noite, que é o segundo remedio que teem para s'e escoimarem dos 
furtos, quando não acham ladrões que os roubem. O navio se fez 
em dois com a primeira pancada: a gente dó mar se afogou quasi 
toda com o pifoto; e só João :r>aranton se salvou com toda sua 
família p0r justo juiz0 de Deus, pura dar nas casas dos marcan
tes, onde achou sua fazenda. E tenho-vos descoberta a maranha, 
irmão leitor, e assim passa na verdade; e assim costumam fazer 
este salto homens do mar neste reino, no Brazil, na lndia, e em 
todas nossas conquistas, com affl'Onta grandissima dll nossa nação, 
encargo irremediavel d~ sua:s cansciencias, e escandalo atroz de 
estrangeiros, que, com serem ladrões por natureza, profissüo e 
arle, não sabemos que usem de tão horrenda e detestavel mali
cia e modo de furtar. 
- Estando eu na ilha da Madeira, chegou á vista uma urcaça de 
S. Thomé, a qual se deixou andar tres ou quatro dias barluven
teando, sem tomar o parto, até que 0 governador, que então era 
o bispo D. Jeronymo Fernando, a mandou reconhecer e notifi
car que entrasse, como entrou em que lhe pez; e sabida a causa 
pelo arame! da carga, con5tou que lhe faltavam as mais das dro
gas, que ti.nha deixado onde lhe serviam mais que na urca; e 
por isso buscava mais os piratas, que o porto, para se entregar c 
ter descarga que dar aos correspondentes, se lhe pedissem a 
corga : porque satisfaz um destes a todos com dizer e mostrar 
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que foi roubado : e seu ganho t,naior conáiste na maiot' perda ; 
roubam mais, quando são r:oubados: e quaFJào dão á eesta, e fa
zem na,ufragio, tra!Zem mais fu·zetHla para si a salvarrlenta. O que 
ma,is me. assQmhra; e deixa estupidos todas os meus sentidos, e 
potenci,as, é vêr que não repara um destes labizames e'm dar com 
uma náu da lndia atravez, e a'ffGgar dois ou tres milhões d'el ..,rei 
e cl.as partes,. pelo in1teresse de qu,inze @U v·inte mil' eruzados que 

. poz em .polvorosa. 
É a maldade des'tas unhas• maliciosas mais àetestavel quando 

toca no hem comm·um, e· da coroa, que nos conserva e sustenta 
a todos. Nã@ sei se o senhei, Gu se m'o contou pessoa fidedigna : 
caso é que me assombra ! VaJ,ha o que va·Jer : fie 'não succedeu, 
servirá Ide ldocument0 para que nâ'O amn~teça. Pedéria ser assim: 
Que um ministro, que tinha por officio ~ágar quarteis de juros 
e tenças a todo o mun-do, f(!)i sonegando muíto a ~itulo de ·não ha
ver dinheiro;· 'e em poucos annes, 'COm esta e outras industrias 
tãa maliciosas 0omn esta, · ... ajuntou m.ais de cem mil duzadas, de 
que deu oitenta mil a el-rei posso senhor, gabandó-se que os 
poapára aos poucos, e que· eram fr.ucb'tls (rnelh<n·· dissera-furtos) da 
pontualidade e primor que guardava em seu real serviç@. Elsti- · 
mou "'sua magestade o lanço, tendo-o por: legi~imo, taritd, que l·he 
deu por clle uma comrnenda de cem mil réis. No cabo de sua 
velhice apertou com elle o escrupl!llo, e trnctando de sua salvação, 
se foi á meza da fazenda, e d'isse que deYia mais ú sua alma, que 
a seu corpo; e que p.a.ra descarga de sua conscieoci>a declarava 
alli, que toda quanta f~:rzenda ,tinha, era furtada elos behS da co _, . 
roa e das tenças e ju.r0s de todo o rein~; que mandassem logo 

1 

tomar posse de budo em n@me de sua magestnde. Tinha este um 
filho, que jú servia o mesm@ afficio do pae, e logFava a fazenda, 
que era muita. Sabendo o que passava, põe €rn péS de verdade, 
que seu pae estava doudo : prendeu-o em casa, amarr0u-o com 
urna cadêa sem o deixar falla,r eom gente, e tal trato lhe €leu, que 
era bas·tante para lhe dar volta ~ miol0; e com esta arte evitou 
a restituição, que o .pae queria fazer a el-rei ~ ás p(l'ftes, do qu~ 
malioiqsamente tiAha fu1rtad0. Digam-me agora as zelosos -sabios 
que isto tiveram por doudice, prescindindo della: quoes fotam 
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mais maliciosas; as unhas do pae, que ajuntou tanta fazenda para 
o filho, ou as uphas. do fi lho, que impediram a restituição do 
pae? Venha o def)lo á escolha, taes me parecem umas como as 
outré\s i e por tues tivera as cle quem sabendo isto, se o dissimu
lasse, por respeitos que não cabem aqui. 

Tres generos de gente abomimavam os romanos, assim no go
verno da paz, como no da guérra- ignorantes, maliciosos, e 
desgraç.ados. Ser um capitão, um pi loto, e um ministro sabios 
e venturosos, é grande coisa para conseguirem bom effeito suas 
emprezas : mas se_com isw forem ~al~ciosos, desdoiram tudo i 
e dos que são tocados desta sarna, se devem vigiar os prínci
pes, reis e ~on~wchas, mais que de- peste; porque nuncn se viu 
peste que levasse de coalho todo um reino ou republíca : e uma 
traição forjada com malícia, degola de t,tll) golpe tod@ um reino 
ou imperio: e por serem ~fio arriscadas as unhas maliciosas, se 
devem vigiar mais que-nenhumas outras; porque torcem todo o 
g'overno para seus intentQs, deslumbrando os discursos do prín
cipe com Fazões palliadas, e empatando as execuções rectas com 
cô~:es de maior bem da cor:oa : e bem examinado, é maior damno; 
e se algum ~em resulta, é pa,ra os pé\rticulares que mechem a 
treta. Mil cas.os pqdéra ~ocar, que dei'!;o, por não ferir a quem se 
p.oderá '!ingar rasgando es~a folha, ~ue n0 mQ;is nada lhe temo ; 
mas direi um p0r ~odos; e se.j.a o sor:enos. Correu um pkito mais 
de vinte aFtnos neste reine (i) na curia de Roma entre_ a mitra de 
Evora. e o conreflto de Aviz, sobre ·o~ beneficios de Coruohe, que 
são muito pingues, qual os ha:vil! de prover. Cheg0u Aviz a to
mar posse: veio Evo~·a ~om força esl;mlhal-o della: interpoz seu 
bnH,10 el-rei, co.mo grã0-IDI:\stre, fav,oreQeado Av1iz~ que lhe per
tencia: acodiu o zelo por .parte de Evora: Se~b0r, veja. vossa ma
gestade o que faz .; pqr.que áman·bã quererá v.ossa magestade pro-

··ver u.m infantq neste arcebispado, e seEá b,om .que pehe nelle es
tes. benefiicios,_ par-a t(j!r sua a.}teza que dar a seus· t.üados. E me
lhor dissera: Seo~~or, fkande, e~tt:Js.- benefieiQ& .em !iViz-, são tedos 
de vossa mqgest!lde, qu€J os pode11ã prover eQil qlÍlem quizer, comiO 
gJ;ão-mestre i e ficando em EvoFa, são as vacanciás de Roma oito 
mezes do armo pelas alternadas, e só quatro são de E v ora. r e em 



126 ARTE DE ·FURTAR. 

sé vacante é tudo de Roma, e de Bvora nada : e assim sempre lhe 
fica melhor a vossa magestade serem os beneficios de Aviz. E 
esta é a verdade ; mas a malícia calla tudo isto, e só representa 
o que lhe arma para seu intento, palliando tudo com razões affe
tadas, e sophisticas, até dar caça ao que pretende em favor da 
parte que lhe toca, ou que o peita. 

fJA.PITIJLO XX '\'111. 

Dos que f.ortam eom unba!l descuidadall• 

I 

Até agora reprehemdemos a malícia e vigilancia de todas as 
unhas, porque não ha furtar sem malicia, nem màlícia sem cau
tela. Donde se segue, que o ladrão descuidado, ou não é ladrão 
fino, ou anda arriscado a pagar a cada passo o capital e as cus
tas: comtudo, terno a dizer, que ha unmas descuidadas, e que são 
peiores que as maliciosas, e muito vigilantes nos damnos que 
causam. Teem obrigação ês quP. aprestam náus e armadas, de as 
proverem muito bem de tudo em abundancia; e elles descuidan
do-se das quantidades necessarias, sizam de tudo um terça, se 
não fôr a a metade, dizem elles que para el-rei: mas Deus sabe 
para quem, e nós tambem. Descuidam-se na eleição da qualidade 
das coisas; e até âos Jogares onde as devem arrumar, se descui
dam. E resulta de tudo faltar o biscoito e agoa M meio da via
gem; porque acertam os tempos de a 'fazerem mais comprida ; 
faltar polvora, bala e corda nu occasião da melhor peleja; não se 
acharem as coisas quaado são necessarias, .e serem ãs vezes taes, 
que melhor fôra não as fuaver, pon1ue são corruptas, e de tal sorte, 
que causam maiores males e doenças cem seu uso. o mesmo sue
cede nos medicamentos, de que não ha provimento por élescuido, 
que mal se póde liv·rar de malícia crassa e maldade supina : por
'lue não ha ministro tãG ignorante que não saiba que no mar se 
adoece; e que se moFFe onde não ha remedio conveniente para 
o mal. · 
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Outros descuidos e esquecimentos ha muilo geraes e damni
nhos, que correm nas posses de fazendas, morgados, e capellas, 
as qnaes se tomam f!JUÍtas vezes sem titulo legitimo, por estarem 
ausentes as partes a quem pertenciam; ou porque poderom mais 
os que as tomaram: f!, remordendo-lhes a consciencia no princi
pio, se deix01n ir ao descuido, até que esquece o escru:pulo, e 
assim passa o esquecimento de filhos a netos. Muitas fazendas 
r.eaes e bens da corôa, nndam desta maneira sonegados ; tanto 
que se se fizer um exame geral de titulos, poucos hão de appare
cer cabaes, sah·o se se acolherem á posse. immemorave-1, a qual 
não vãl contra reis, porque teem privilegio de menores, e força 
de maiores; mas não usam della ás vezes, por niie inquietar seus 
estados. Rendel-os, e esbulhal-os um e um, facil coisa seria; mas 
não se acabaria etn cem annos a empreza: inv€lstil-os todos jun
tos é perigoso ; porque muitos unidos farão guerra a este mundo 
e mais ao 0utro: e para se defepqerem, naturalmente se ajun
tam, ainda que sejam entre si contrarios. Peleja um elefante com 
um rhinoceronte: accommette-os um leão na maior força da bata
lha, e logo poem ambos de parte o odio, e se amigam em um 
corpo, pam resistirem ao maior contrario; e tanto se esforçam 
que o vencem com as forças unidas. Um rei de Castella mandou 
pedir a t0dos os fidalgos e grandes dos seus reinos, todos os títu
los, ~scripturas, e pro.visões do que possuíam, porque par descuido 
dos ,tempos andavam muitas coisas distraídas, e desannexadas da 
Gorôa. Fizeram seu conselho, e Jou'faram-se todos no duque do 
infantado, que estavam pelo que elle respondesse : e respondeu, 
que most:'asse el-rei os titu.Jos com que possuía quanto tinha de 
seu nos reirws e estados que gevernava; e que elles se obrigavam 
a m9st11ar outros ti~ulos muito melhores do que possuíam. Ficou 
intendido o· motim, e recolheu-se o decreto do rei com boa orde
nança por duas ra~ões que se deixam vêr: Primeira,. porque de 
dois males se deve escolher o menor; e menor mal achou que 
era possui rem· alguns o que se lhes tolerava por descuido, ainda 
que não fosse seu, que dar occasiuo a toclos se perderem, e não 

. ganhar a corôa nern o reino nada com isso. Segunda, porque se 
se exominnrem bem os bens q11e pessuem os reis, ninguem ha 
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tllo arriscado a possuir o olheio; porque a potencia os faz isentos, 
e a cobiça é cega, e amiga de embolçar, e tudo parece dev_ido á 
maior superioridade. Perigoso foi sempre bolir com o cão que 
dorme; e por isso muitas vezes as coisas passam por alto até as 
sepultar o esquecimento: mas isso nQo tira ser furto o que por 
esta via se arrasta. E estas são as unhas que chamamos descui
dadas; porque até quando mais Je"mbradas, a avareza por uma 
parte, e o medo por outra, as poem em estado de descuidadas e 
esquecidas: e assim fica tudo sem remedio. 

UA.PITIJLO XXIX. 

Dol!l que furtam com unlllas il.•remedia-weis. 

Digo que ha unhas irremediaveis, não porque admitta neste 
mundo demazia que não tenha remedio para se emendar, mas 
porque muitas vezes não ha quem lh'o applique; e quando as 
unhas crescem em mãos poderosas, são muito más de cortar. De
clarar-me-hei com uma parabola, que ainda que é tenue, tem 
muita substancia, para t0dos me intenderem. E é que a repu
blica dos ratos entrou em conselho, e fez uma junta, sobre que 
remedio teriam para se verem livres das unhas do gato? Presidiu 
um arganaz de bom talen to: assentaram-se .por suas antiguidades 
os adjuntos: votou o mais velho: mudemos de estancia; vamo-nos 
para os armazens d'el-rei, on~e não ha gatos, e sobejam basti
mento, biscoito a rodo, queijos a fartar, chacinas de toda a sorte; 
e onde muitos homens de bem acham seu remedio, sem lhes çus
tar mais que tomal-o, tambem nós o acharemos, que nos con
tentamos com menos. Enganaes-vos, disse o presidente, comer 
à custa d'el-rei nunca é barato, nem seguro, porque quem a gal
lin,ha d'el-rei come magra, gorda a paga, e nos seus armazens 
ha unhas peiores que as dos gatos, que nada lhes escapa. Votou 

, o outro- devia de ser alentado- sou de parecer que cortemos as 
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unhas ao gato. Acodiu o presidente: calae-vos lá murganho; cor
tar-lhas-heis vós? Não dizeis nada, porque Jogo lhes hão de nas.
cer outras maiores, e mais peçonhentas. Isto de unhas são como 
enxertos de mato bravo; são como ortigas e tojos, qu~ nascem 
sem que «ilS semeem: por mais unhas que corteis, nunca vos haveis 
de vêr livre de unhas. Vote outro. Levantou-se então um de 
cauda larga muito reyerendo, e disse : o meu voto é que lance
mos um cascavel ao pescoço do gato, e assi-m s..entiremos quando 
vem, e por-nos-hemos em , cobro, corno fazem os tapuyas no Bra
zil, quando ouvem as cobras que chamam de c.ascavel. BeBa
mente dizeis, acudiu o presidente;_ mas quem ha de lançar o cus
cavei oo gato? Lançar-lh'o-heis vós? Eu não, respondeu elle: 
nem eu, nem eu: pois malbadeiros, se nenhum de vós ha de fa
zer o que diz, para que votaes aqui coisas impossíveis? Não vê
des que nos destruiremos a nós, e á nossa republica, se intentar
mos coisas que nãu podem ser, porque nos hão de dar na cabeça 
todos esses remedios? E acabou-se_ a junta; e vem a ser, que a 
maior e mais irremediavel ruioa de urna republica, succcede 
quando os medicamentos que applica para à vida, se lhe conver
tem em veneno para a morte, e isto é quando os conselhos que 
toma para se de'fender, disparam em machinns para se destruir; 
e não cáe no eno, senão quando vê os effeitos despropositados nas 
forças gastadas com paradoxos, e no cabedal consumido em des
varios. E estas são as verdadeiras unhas irremediaveis, porque 
trazem a peçonha no remedio; e então mais irremediaveis, quando 
são iBColíltrastaveis os juizes que meneam as perdas com applauso 
de ganancias. 

Para eu me declarar ainda mais, e todo o mundo me inten
der melhor, vinha-me vontade de armar aqui um conselho de es
tado, 0u de guerra, ou do que ~ós quizerdes, para verdes o mal 
que nos resulta das unhas que chamo irremediaveis: e quem me 
tolhe a mim agora fazer aqui um conselho? Faça-se, e seja logo. 
Arrojem-se cadeiras para todos. Eia, senhores conselheiros, as
sentem-se vossas senhorias por suas dignidades . Quantos são por 
todos? Dez ou doze: melhor fôra duzentos ou trezentos? É isto 
aqui parlamento de Inglaterra, onde se dão tantas cobeçadlls, 

* 
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por serem mu.itas as cabeças que mereciam cortadas,, por coFta
rem uma que bastav.a? Não havemos mister tantos conselheiros: 
bastam quatro ou cinco: vão-se GS mais para as suas quintas, onde 
não lhes faltará quB fazer em suas ganancias: e quem nos ha de 
presidir neste conselho? Isto está claro : ha de presidir a lei ~ 
qual lei? A do reino, ou a cle l\fachiavelo? Ainda ha memerias 
desse cão! Vá-se presidir no inferna. Sabeis vós ~uem é este 

f perro? É o mais máu herege que vomitaram neste mundo as fu
rias de Babylonia: e com ser este, é de temer que o trazem na 
algibeira mais de quatvo, e mais de vinte e quatro. Não quere
mos que nos presida a lei de tão máu homem, que tetn assolado , 
quantas repubticas o admiltiram. A nossa lei e ordenação do 
reino é a melhor que se sabe no mundo; e1la é a «!JUe ha de pve-, 
sidir, e assim propõe para tractar tres coisas : Primeira, a for
tificação desta cidade de Lisboa :. segunda,, o presídio das frontei ... 
ras: terceira, o commercio da além-mar. E quanto á primeira, 
diz o primeiro conselheiro, que nã9 havemos mister fortificação, 
onde estuo nossos peitos. Se o senhor conselheiro q.ue ta r vota, 
tivera o peito de bronze, tamanha como o campo de Alvalade, 
dizia muito bem, e ·duzentos peitos taes bastavam pa.ra fartificar 
e defende1· Lisbea e o reino todo ; mas é de temer que não to
mou nunca a medida a peitos mais que de perdizes e galJ.iRhas, 
e que na occasião se retire, ou vá calçar as esporas, par\1 atar as 
cardas. Diga o segunda como nos havem0s de fortificar? Pare
ce-me, diz eJ.le, que tomemos todas·as lilocas das ruas com ces
tas. Tende mão, não vades por diante: cestos? Cheios ou vazios? 
Cheios de tetTa. Melhor fôra de uvas, teriam os soldados que c'O
mer. Só um bem acho nesses vossos cestos, que não cleixarüo cur
sar os guarda infantes pelas ruas tão livremente, como andam. 
Diga o terceiro : sou de parecer que nos cerquemos cem trinchei
ras de faxina. Esperae: fortificamo-nos nós pat·a dois dias, ou 
para muitos anr:~os? Não vêdcs vós que a primeira invernada ha 
de levàr tudo isso de enxurrada, e que haveis de 6car á porta in
feri. Diga o quarto: digo que melher é nada; e eu digo que boca 
que sáe com nada, que · a houveram de condemnar a que. nunea 
entrasse por ella nada , e então veria como lhe ia cem nada. Oi-
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çamos a quem preside, a que lhe parece, e isso faremos. Parece
me, diz a lei, que a fortificação se fnça de pedra e cal, com mui
tos e bons baluartes, e artilheria nelles, porque tudo o mais é im
possível defender-nos. Oh, como diz bem! Mas ha de ser á custa 
do publico, e não do particular, para ser possível; e tomos os mais 
votos são juisos occultos, que vão clar em roubos ma·nifestos e ir
remediaveis. IrremedÜlVeis, digo, porque os apoia o conselho, de 
donde só podia sair e remedio. E não obstante esta opinião, que 
é a mais segura, accrescento, que fortificações grandes, que de
mandam quinze ou vinte mil homens de guarnição, que mais ba
rata é não se tractar dellas, porque posta essa gente em campo, 
faz um exercito ca_paz de dar batalha, e alcançar yictoria, e Por
tugal assim se defende sempre·. 

V amos á segunda coisa. Que presídio poremos nas fronteiras? 
Vi.nte mil portuguezes, diz o primeiro vot~, e é o de todos. E de 
donde havemos nós de tirar vinte mil portuguezes? Vem cá m~u 
homem, não vês que se fizermos issa duas ou tres vezes, que fi-

. cnrá o reino despovoado e ermo? Quem ba de cultivar os cam:. 
pos? Quem ha de guardar os gados? Quem ha de trabalhar nas 
officinas de toda a repuhlica? E faltando isto, que has de comer, 
que has de vestir e calçar? Que n·ação viste tu nunca, que fizesse 
guerra só com os seus naturaes? Os mais guerreiros reis do mundo 
se ojuda,ram de estranhos, q·ue sempre são mais, comparados com
nosco; porque lá não ha frades nem freiras, e por isso são tan
tos como mosquitos, e acodem muito bem ao cheiro dos nossos 
ramos ; e se morrem, não pomos capuzes pot· elles, nem deixam 
filhos que peçam mercês. Tracta-se aqui da conservação dos na
turaes, e por isso elles fazem os gastos. De maneit·a, que quereis 
que fa çam os gastos, e dêem os filhos, paru ficarem sem fazendas, 
c sem het•deiros, e o reino extincto de tudo. Essé voss·o voto está 
muito bom para darmos atravez com todc1 a republica, mas para 
a .conservarmos e defendermos é impossível. Muitas republicas 
depois de seus capitães e soldados serem vencidos, venceram com 
es trangeiro~ ; como os calcidonen'ses com Brasidas ; os sicilianos 
com Gelippo, os asianos com Lisandro, Callicrate e Agathocles, 
capi tães lacedemonios. E se alguns capitães estrangeiros tyran-
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nisnvam ns repuhlicas que ajudaram, como os da casa othomona, 
foi porque n!lo tiveram forças os que os chamaram, para se de· 
fenderem delles: para evitar este inconveniente, não consentiam 
os romanos que os que os vinham ajudar, fossem 'mais que el
les ; e para evitar um mal irremediavel, ha se de votar algum 
inconveniente, quando é menor que o mnl que se padece. · 

Vamos á terceira coisa. Que me dizeis do commercio de além
mar? O primeiro conselheiro diz, que não podemos com tantas 
conquistas, que larguemos algumas, como agora Pernambuco, 
porque .... Atalhou o presidente a razão que ia dando, e pergun
tou-lhe muito sério: Almoçastes vós já? Pois havia de vir em je
jum ao conselho? Assim parece, e mais que não bebestes agua 
de neve. Um conselho vos déra eu mais saudavel,para vós, do que 
esse vosso é para nós: que vos guardeis dos rapazes, não vos ape
drejem, se souberem que fostes de parecer que larguemos aos 
inimigos, o que nossos avós nos ganharam com tanta perda de 
seu- sangue. Senhor, tenho que dizer a isso, replicou o conse
lheiro. Calae-vos, Hão me insteis, que vos mandarei Jançar um · 
grilhão nessa Ji,ngua; bem sei o que quereis dizer, aão tendes 
que me vir aqui com conveniencias de cortar um .braço, para não 
perdermos a cabeça : são isso discursos velhos e caducos. A ma
xima das conveniencias é ter mão cada um no que é seu até mor
rer, e nlio largar a mãos lavadas o que outrem nos ganhou com 
ellas ensanguentadas. Sois muito bacharel; nlio me sejaes Petrus 
in cunctis, olhae que vos farei Joanncs in vinculis. Ide-vos logo 
por aquella porta fóra. Ó de fóra! Está ahi algum porteiro? Cha
mae-me cá quatro archeiros, que me deem com este zelole no 
Limoeiro, e vote o segundo. O segundo diz, que se tracte do que 
hão de trazer as náus e frolas do Brazil e'India. Porque aqui não 
se trac~a (acodiu o presidente) do que hão de levar, senão do que 
huo de trazer, vem a trazer pouco mais de nada, e faltam lá as 
forças pará conservar o conquistado. Levem, disse o terceiro, 
muito bacalháu, muito vinho, azeite, e v•inagre. Esperae: ides 
Yós lú fazer alguma celada ou merenda? Ainda não dissemos tudo, 
acocliu o quarto. Levem muitos soldados, farinhas, traparias, e 
munições, e isto basta. Aqui acodiu a lei presidente, dando um 
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grito: Justiça de Deus sobre taes conselheiros! Porque não di
zeis todos, que levem prégadores evangelicos, que cÕnquistem o 
gentio para Deus, e Deus vos dará logo todos os bens temporoes 
dessas conquistas, que venham para vós: Qurerile primü,m re
gnum Dei, et hrec ornnia adjicientur vob·is. (Matth. 6.) Sentença 
é de eterpa verdade, que estabeleçamos primeiro 0 reino de Christo, 
e logo ficará estabelecido o nosso reino, e tudo nos sobejará. É 
Portugal patrimonio de Chrislo, que fundou este reino para lhe 
propagar sua fé. E cança-se debalde quem tracta de suas con
quistas por outro caminho: furta a Deus e ao reino o cabedal, 
quem emprega em outres intentos, que nunca hão de ser bem 
succedidos, porque vão fóra dos. eixos proprios, e do centro ver
dadeiro. -Todos os remedios que applicar pa1·a endireitar as rodas 
da fortuna, hão de ·servir de maior despenhadeiro; e acabemos 
de cair nisto, pois somos christãos catholicos: não desmintamos 
nossa propria profissão, e acabemos de intender que de nós 
nasce o mal, e por isso não tem remedio, porque o estorva quem 
lh'o houvera de dar. E já que as perdas são irremediaveis, por
que nascem de conselheiros que teem por officio dar-lhes o reme
dio, e não ha outros que emendem estes e os melhorem ; po~ 

nhamos aqui um capitulo que nos descubra o segredo da abe
lha, e jarrete todas estas unhas. 

CJA.PITULO XXX. 

Que taeiY devem ser os conselheiros e conselhos, pa1•a 
que unhas il•remediaveis nos não damnifiquem. 

Um alvitrista ou estadista foi a Madrid, haverá vinte annos, 
e disse que tinha achado um remedio singular para se dar fim 
brevemente ás guerras de Flandres, com,grnnde gloria de Caste-lla. 
Estimou-se o alvitre, como merecia: fez-se uma junta Je todos 
os grandes e conselheiros, para ouvirem o discurso do novo !poli o, 
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que o recopilou em breves razões; e disse a todos sem nenhum 
empacho : Senhores, todos vêmos muito hem que não pre,•alece 
Hespanha contra Hollanda uma hora, mais que a outra ha tantos 
annos, e sabemos que o nosso pocler é maior que o seu: donde se 
colhe que todas as vpntagens que nos fazem, procedem de que se 
sabem governar melhor que nós: pelo que eu era de pare.cer, q~;~e 
a magestade d'el-rei Filippe mande seus conselheiros pura .!Flan
dres, e que venham os conselheiros de Flandres para Hespanhn, 
e logo tudo nos irá vento em popa, .e Hollanda de cabeça abaixo, 
e terão melhora as perdas irremediaveis, que nos assolam por
que as obram os conselhos, por cuja conta corre appl·icar-lhes o 
remedio. Assim passa, que o que assolu as republicas sem reme
dia, são os conselhos, <quando erram. 

Esta palavra conselho tem dois sentidos; um material, e outro 
formal: no sentido material signiffica os conselheiros juntos, e o 
tribunal em que se· assentam : no formal é o 'VOto de cada um, 
e a resolução que de todos se colhe: e vêm a ser quatro coisns 
distinctas. Primeira, conselheiros; segunda, tribunal ; terceira, 
o parecer de cada am; quarta, a resolução de todos', Digo logo 
de cada uma o que releva. 

Que taes devem ser os conse·lheiros. 

Questão é, se ha de ter o príncipe muitos conselheiros, se um 
só? Um só é arriscado a errar, mas que seja um Architofel. Ter 
um valido de quem se fie, pnra o ajudar, é prudencia e é neces
sario. Os papas tem seus nepntf.H .. e os príncipes de~em ter seus 
confidentes para cada materia, como um para a paz, outro para 
a guerra ; um para a fazemda, o.utro para o tr.ate de st•u pesson, 
etc. E . não seja um só para tudo, porque aüo jlóde assistir o tan
tas coisas, nem comprehendel-as; e sendo varios, estimulam-se 
com a emulação a fazer .cada qual sua ~brigação por excellenoia. 
Os conselheiros devem ser muitos sobre cada materia, porque uns 
alcançam e supprem o a que não chegam os outros; mas não se
jam tantos que se confundam e perturbelil'l .as resoluções - qua
tro até cinco bastam. Outra questüo é, se devem ser os conse-
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lheiros letrados, se idiotas, isto é, de capa e espada?· Uns dizem, 
que os letrado!!, com o muito que sabem, duvidam em tudo e 
nada resolvem, e que os idiotas com a experiencia sem especu
lações, duo logo no que convém. Outros teem para si, que as letras 
dão luz a tudo, e que, a ignorancia está sujeito a enos: e eu digo, 
que não seja Ludo letrados, nem tudo idiotas: haja letrados lbeo
logos, e juristos, paro que não se commettam erros: e haja idio
tas, que com a sua astucia, sagaGidade e experiencia descubram 
as coisos, e deem exped·iente a tudo . Poucas vezes acontece' que 
concorrnm na mesma pessoa engenho para discorrer sobre o que 
se consulla, e juiso para obrar o que na consulta se determina : 
muitos suo de' fraco juiso, consultados; mas para executar o que se 
resol\'e, são dcstrissimos. l\'Iuitos excedem na agudeza dos pare
ceres que düo, mas na execuçüo delles são tão inefficázes, que os 
perdem . E por isso digo, que é me lhor terem todos logor no con
selho, para se njudarem, e supprirem uns aos outros, e ficar 
t udo bom. 

Outra questão se segue a esta (dado que não póde neste mundo 
tudo ser· perfeito e cabal, porque não ha quem não tenha seu pé 
de pa\'lio) se é melhor para a republicu ser o príncipe bom, e os 
conselheiros máus; ou serem os conselheiros bons e o principe 
máu? Se ó príncipe se governar por seus conselheiros, diz Elio 
.Lampridio, que pouco vae em que o príncipe seja mitu, se os con
selheiros forem bons, porque mais depressa se faz bom um máu, 
com o exemplo de muitos bons, que muitos máus bons com o 
exemplo e conselho de um bom : e como a resolução qúe se segue, 
é dos bons, tudo fica bom. l\'las se o príncipe gol'ernar sem res
peito aos conselheiros, melhor é ser o príncipe bom, ainda 
que os conselheiros sejam múus, porque o exemplo do príncipe 
tem mais força· para reduzir á sua imitação os que o servem, e, 
como diz Platüo e ~;efere Tullio , quaes suo os príncipes, taes-suo 
os vassallos, se· o principe é virtuoso, todos trabalham por serem 
virtuosos, c se é vicioso, todos se dão ao vicio. Quando o prín
cipe $ poeta, lodos fazem trovas: quando é guerreiro, todos tra
ctam de armas: por monstro se tem em uma corte, ha\'er quem 
faça. ou diga coisa de que o príncipe não goste. E dodo que os con-

20 
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selheiros não se reformem com o exemplo do príncipe, nem se
jam· quaes pede a razão, para isso tem o príncipe o poder na es
colha dos sugcitos, não se limitando aos que o cercam, senão es
t.endendo o conhecimento até os mais remotos, e lançando mão 
dos mais aptos. E para isso devem os príncipes considerar, que 
da bondade de seus conselheiro~ depende a sua fama, honra, e 
proveito de seus povos. Se o príncipe erra na escolha dos conse-
1heiros, perde a sua reputação, e podemos presumir que errarã 
em tudo. De ter bons conselheiros, se segue bom successo em 
suas emprezas, bom nome em suas obras, e grande reputação com 
os estrangeiros, dos quaes será ' 'enerado e temido, assim como 
amado e obedecido dos seus. E pa_ra que o príncipe possa acer
tar na escolha dos conselheiros, digo em duas palavras as suas 
qualidades, de que os auctores e estadistas fazem gt·andes vo
lumes. 

O conselheiro ha de ser prudente e secreto, sabio e velho, 
amigo e sem vícios : não cabeçudo, nem temerario, nem furioso. 
Quatro inimigos· tem a prudencia. Primeira : precipitação, se
gunda, paixão: terceira, obstinação: quarta, vaidade: a primeira 
arrisca, a segunda c·ega, a terceira fecha a porta á razão, a quarta 
tudo tisna. Tres inimigos tem o segredo: Bacho, Venus, e o in
teresse. O primeiro o descobre, o segundo o rende, o terceiro o 
arrasta. E perdido o segredo do governo, perde-se a republica. 
A sabedoria e velhice se ajudam muito, esta com a experiencia, 
e aquella com o estudo; com tanto que a velhice não seja ca
duca, e a sabedoria inutil. Se fôr amigo do príncipe e da repu
blica, .tractarâ do bem commum, e não do particular, em quP. con
siste a maxima da maior virtude que deve professar um conse
lheiro, com que extinguirã todos os vicios que o podem deslus
trar. E para assegurar este ponto, llevem os príncipes acautelar-se 
de pessoas que tenham aggravado; por mais talentos que tenham, 
não fiem delles os postos em que podem ter occasião de se vjn
garem. Platão diz, que os conselheiros hão de estar livres de odio 
e amor. Virgílio canta, que o amor e a ira derribam o intendi
rnento. Salustio escreve, que devem estar apartados de amisade, 
ira e misericordia, porque aonde a vontade se inclina, nlli se op~ 
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plica ,o engenho, e a razãu nada p6.de. Cornelio Tacito tem, que 
o medo desbarata todo bom governo e consel.lw. Carlos V queria 
que deixassem ã porta do conselho a dissimulaçã0 e o respeito. 
Thucidides, que intendam a materia em que vota'm; que não se 
deixem corromper com peitas, e que saibam propor os negocius 
com graça c destreza. lnnocencio 111 quer que saibam tres eoisas: 
Primeira, se o que se consulta é licito segundo justiça : segunda, 
se é decente segundo honestidade: terceira, se c.umpre segunda 
direito. E assim votarão sem temor de respeitos que os possam 
encontrar, porque, corno diz Santo Agostinho, melhor é pade
cer por dizer verdade, que receber mercês por lisonjas: e é con
selho de Chrislo, que temamos a perda da alma e não a do corpo. 

Devem ter os conselheiros todos seus bens nas terras do prín
cipe a quem servem, e todas suas esperanças postas nelle; e o 
príncipe não deve manifestar sua opinião, para votarem liVI·es. E 
postos nesta liberdade, não sejam fuceis de variar no parecer, 
nem afferrados 8@ que deram: movam-se por razão; porque não 
muda, nem varia conselho, diz Tullio·, quem o varia e muda para 
escolher o melhor. Covardes ha, para que não lhes chamemos 
traidores, que capeam sua má lenção no conselho com astucias 
que nunca lhes faltam, encobrindo sua natural fraqueza, que nel
les póde sempre mais que a razão, e que a experiencio, que mui
tas vezes lhes mostra que não tiveram causas para temer, e que 
lhes sobejou má vontade para ~.nganar, e por isso variam. Livrar
se-ha destes o· príncipe, se os vigiar, não lhes admittindo o con
selho pnFa eiTeituar coisas illicitas; nem meios illicitos, para con
seguir coisas licitas: e assim é, que nesta pedra de toque vão 
sempre sbarror seus quilates. Alguns auctores querem que os con
selheiros saibam muitas linguns, ou pelo menos as dos povos que 
o seu príncipe governa, ou tem por alliados e amiges; porque 
corre perigo descobrirem os interpretes o segredo, ou declara-

. rem mal as embaixadas. Pedro· Galalino diz que eram obrigados 
os Juizes de Israel a saberem setenta línguas, porn não fallarem 
por interprct!} aos que diante delles litigavam. Devem ter lição 
das historias, c corrido muitas terras e nações; saber as forças do 

-seu príncipe, de seus ''isinhos, amigos e inimigos. Sejam liberaes, 
" 
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porque o povo paga-se muito desta virtude, e a ama e a adora: 
o avarento sempre é aborrecipo, e por acoclir á sua cobiça tudo 
faz venal. Fuvoreçam os que o merecem, sem que lh'o peçam: 
tenhum a porta aberta para ouvir a todos, sem escandalizar com 
pa lavras, nem dar occasião de desesperarem as partes. E, fina.\
mente, seja o conselheiro bom cbristão, e terá todos os requisitos ; 
,porque a pureza da religião christã catholica não permitte vi
cio qne nãQ emende. 

Tt·ibunal como, e que tal. 

Aristoteles no Lib. I. da sua Uhetorica diz, que toda a repü- · 
blica para ser bem governada deve ter cinco tribunaes: Primeiro, 
da fozencla publica e particular: segundo, da paz: terceiro, da 
guerra: quarto, do p~ovimento : quinto, da justiça. E nesta parte 
estamos melhor que a republica de Aristoteles, porque temos 
doze tribunaes, que, bem examinados, se reduzem aos cinco 
apontados. Para o primeiro da fazenda publica e particulur, te
mos dois, um se chama tambem da fazenda, e outro é o juiso do 
cível com sua relação, para onde se appella e aggravu. Para o se
gundo da pélz temos C·inco, tres delles para o sagrado; e são o 
santo officio, o do ordi na rio, e o da consciencin; . e dois para o 
prophano, que são n meza do paço, e a casa da supplicação. Para 
o terceiro da guerra temos dois, um que se chama tambem da 
guerra, e outro ultramarino. Para o quarto do provimento temos 
outros dois, um é o da camara, e outro o dos tres estados.' E 
para o quinto da justiça temos outros dois, que já ficam tocados, 
e são, a meza do paço e a relação. E para melhor dizer, todos os 
tribunaes tiram a um ponto de se administrar justiça ás partes. 
E, finalm ente, sobre todos um, que os compreJ:iende todos, e é o 
do es t'ado. 

Os romanos tinham um templo dedicado á deidade do conse-· 
lho, c era esclll'o, para deno.tar que os conselhos devem ser se
cretos, c que n i nguem deve vê r, nem i o tender de fóra o que se 
tracta nelles . Licurgo nus permitlia em Lacedemon ia que fos 
sem mt1gnificas, nem sumpluosns as casas em que se faziam os 
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-conselhos e punham es tr ibunaes, pat·a que nãe se div~rtissem, 
nem ensoberbecessem es conselheiros. E até nesta parte se ac0m
moda Portugal muito aos antigos: e por credite sel!l oão digo o 

- ~1ue me parecem os aposentQs em que arma os seus tribunaes. 
Em outras coisas temaramos qtie imitára os antigas, corno no , 
magnífico e grandioso de obras publicas, fontes, pontes, torres, 
·pyramides, columnas, 0'beliscos e ou'tras maquinas com que se 
ennohrecem as terras, e se affama>ram greges e roman0s. E em 
l.isboo, promontorio maior e melhor do mumlo, não haver uma 
obra publica que leve os olhos! Se em minha mão estivera, já 
ti"vera levantadas columnas mais· magestosas· que as de 1'rajaao, 
e agulhas mais gra'ndiosas que as de Xisto; umas de marmo
res e outras de jaspes, que nos sobejam ; tão altas, que vençam os 
montes e cheguem <ÍS nuvens; e se vejam até dos mares j e sobre 

· ellas as estatuas d'el-rei nosso senhor D. João o IV, e da senhora 
- rainha, e do set:enissimo príncipe seu fill1o, que enchessem e au

ctorisassem com suas Feaes rpagestades tilS teneiros, ro~ios e pra
.ças, para eterna rnernoria e glor~a da felicidade com que dom~
naram este reino, e nes livrara,m do jugo de Castella sem arran
catJ espada, nem dar mestras de acÇão violenta, éomo raios que 
obra'm seu effeito antes que se oiça · 0 trovão. Nem seriam islo 
gastos superfluos, quando o credito e admiraçiiÇ> que delles re
,sulta, causam nas nações estranhas assombro e Fespeito, com que 
se enl'ream, considerando que quem ten1 posses e magnanimidade 

:para coisas· tão grancftiosas na paz, tamhem as terú para · as que 
são mais necessat~ias Fia guetTa. Mas elles vêem que não temos 
.um caes que preste; que nuo ha um mole em nossos portos, nem 
forlifica~;ão acabada em nossas fronteiras; perdem o conceito que 
deveram ter de nós, e tornam orgulhos e auclnc·ias para nos fa
zerem dos suas, confiad'os mais em nosso descuido e desalinho, 
qn.e em seu poder. De donde vem istt!l? É que não ha qu~m cure 
do publiGo, e por isso já nã0 me espanto do pouco apparato e lus
tre dos noss0s tribunaes, que conem nesta parte a fortuna das 
·obras publicas. E só um bem teem, que é estarem !:{Uasi todos jun
.tos dentro de um pateo com que ficam menos trabalhosos os re
queri mentos das portes, para forrorem de tempo e passada.s na 
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busca dos ~i.nistros, que tamhem fô'ra bom viverem arruados to
dos, e não tão espalhados e remotos uns dos outros, que fará muito 
um requerente muito ligeiro, se der caça a dois ou tres no mesmo 
dia, para lhes lembrar o seu negocio. Ao bem de estarem juntos 
os nossos tribunaes, se devera ajuntar outro de serem communica
veis por dentro com o paço real, de sorte que pudesse el-rei 
nosso senhor, sem ser visto nem sentido, vêr e ouvir o que nos 
tribunaes se obra. O imperador dos turcos tem uma gelosia co
berta com um sendal verde, por onde vê e ouve tudo quanto os 
baxás fazem e dizem quando se ajuntam em conselho, os quaes 
só com cuidarem que os esharã espreitando o seu rei, adminis
tram justiça, e não gastam o tempo em praticas, que não perten
cem ao serviço de seu senhor, ou ao bem publico. 

Em conclusão: as republicas ricas devem mostraL· sua gran
deza na magestãde de seus tribunaes com casas am pias de fron
tispícios magníficos, e bem guarnecidas por dentro, claras e sum
ptuosas ; rorque a excellencia dos apparatos exteriores esperta no 
interior .dos animos espíritos grandios0s e resoluções alentadás; 
alojamentos humildes acanham os brios, embotam os discursos, e 
até nos intenbos generosos lançam gr.ilh0es e algemas. Tomara 
lib. I cap. 7 Dos costumes das gentes d.iz, que havia em França 
antigamente um costume, que eu não posso crer, que o conse
lheiro que acodia muito tarde ao conselho, tinha pena de morte, 
a qual logo se executava. E que se algum se desentoavn, ou fazia 
arruidos no tribunal lhe cortavam o topete. Deviam de tomar 
isto dos graus, que qua·ndo se ajuntam na Asia, para se muda
rem de uma região ·para outra, depennam e matam o· que 'vem 
ultimo de todos. Juntos os conselheiros no tribunal, a primeira 
acçãe que devem fazer, antes de tractarem nenhum negocio, é 
oração ao Espírito Santo, offerecendo-lhe um Padre nosso, ou 
uma Ave Maria, pedindo-lhe que os allumie a todos, illustrando
lhes o intendimento, para que sai·bam escolher o qu·e fôr mais 
conveniente ae divino serviço, e mais proveitoso pa,ra o augmento 
da republica e bem de seu príncipe. Dat· principio a coisas gran
des sem implorar auxil'io do céu, é uq,ão de salyros ou de atheos . 

• 
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Voto e parecer de cada um. 

O conselho; voto,-e parecer dos conselheiros, é um bom aviso 
que se toma sobre coisas duvidosas, para não errar nellas: toma-se 
sobre coisas que não eslão na nossa mão ; não se toma sobre coi
sas infalliveis, porque eslas pedem execução, e não conselho; deve 
ser de coisas possíveis e futuras, porque as impossíveis, presentes 
e passadas, já não teem remedio. Não deixa o conselho de ser bom, 
por sair o successo máu; nem o máu conselho deixa de o ser, por 
ter bom successo, porque os successos são da fortuna, e depen
dem das execuções, que muitas vezes por serem más, damnam 
a bondade dos conselhos: e tambem por serem boas, emendam 
ás vezes o erro do conselho. Os cartaginenses enforcavam os ca
pitães que venciam sem conselho, e não castigavam os vencidos, 
se consultavam primeiro, que depois obravam. Na guerra que os 
gregos fizeram a Troya, mais montaram os conselhos de Nestor 
e Ulysses, que as forças de Aquilles e Aiax. Henrique 111 de Cas
tella dizia, que mais aproveitavam aos príncipes os conselhos dos 
sabias, que as armas dos valentes, porque mais illustres coisas se 
obram com o intendimento da cabeça, que com as forças dos bra
ços; e allegava o que diz Tullio, que mais aproveitaram a Athe
nas os conselhos de Solon, que as victorias de Themistocles. É 
muito prejudicial saberem os conselheiros o que o príncipe quer; 
pbrque logo buscam razões com que o justifiquem. O conselheiro 
não ha de approvar tudo o que o príncipe disser, porque isso será 
ser lisongeiro, e niio conselheiro. Muitos não teem nos conselhos 
respeito ao que se diz, senão a quem o diz; se é amigo, vão-se 
com elle, senão é do seu humor ou parcialidade, reprovam-no: 
e é muito prejudicial modo de governar este. Pequenos erros, que 
no principio não se sentem, são mais perigosos que os grandes, 
que se vêem, porque o perigo que se intende, obriga a buscar o 
remedio, mas os erros que se não sentem ou dissimulam, cres
cem tanto pouco a pouco, que quando se advertem, .jA não teem 
remedio, como a febre tísica, que no principio não se conhece, 
e quando se descobre, não tem cura. 



142 ARTE DE FURTAR. 

Conselhos bons são muito. bons de dar, mas muito máus de to~ 
mar: muitos os dãÇ>, e poucos os tomam ._ Conselhos múus teem 
duas raizes : ou· nascem de odío, ou de ígnorancia : por peiores 
tenho os primeiros, porque a ignorancia procede da fraqueza, e 
o odio resulta da malícia, e a malícia é peior inimigo que a fra
queza. E até nos bons conselhos podem reinar o odio e a malí
cia, quando muitos os dão, e poucos os tomam; ou seja no ter
mo à quo, quando se dá conselho, pois todos o lançam de si ; ou 
seja no termo aà qu.em, quando. se recebe~ pois (!lOucos o admit~ 
tem . Que- sejam tomados com aborrecimento, é eoisa muito or
dinaria: que sejam dados com odio, não é tão commum, mas é 
grande mal, porque nunca póde ser boa a planta que nasce de 
_má roiz, ou se enxerta em ruim arvore. E com ser máu o con
selho, tles,Jindacl0 nesta fórmu, era muito h0m para see dinheiro 
pela propriedade que tem; e já dissemos que muitos 0 dão, e pou- . 
cos o tomam. Em uma coisa .se pàrece ·muito o conselho com o 
dirrhei.ro, e é que ambos são muito milagrosos. Tres milagrês 
muito grandes achou um discreto no d:inheiro : não ha quem os 
não experimente, e por serem muito o1·dinarios, ninguem faz me
moTia delles: Primeiro, que· nunca ninguem se queixou do di-· 
nheiro, qoe lhe pegasse doença: segundo, que nunca ningucm 
tev~ nojo delle: terceiro, que nunca cheirou mal. Digo que nunca 
ninguem se queixmu deJ.Ie, que lhe pegasse doença; porque an
dando por mãos d'e quantos leprosos, sarnosos, moFbo-gallicos, e 
empesLados ha no mundo, e passando dellas para as mãos do mais 
mimoso fidalgo, _ e da mais delicada -donzella, nenhuma doença 
sabemos que lhes pegasse, mais que fome de lhes darem mais. 
Donde colho que não é bom o dinheiro para pã0; que se fôra 
pão, nunca houvera de matar a f0me. Digo mais, que nunca nin 
guem teve nojo do dinheiro, porrtue o recolhem em bolças de 
ambar e seda, o guardam nó sei0, c até na boca o mettem, sem 
terem asco delle, nem se lembrarem,' que>tem andado por mãos 
de regatei11as, ramelozas, e de J.acayos rabugentos, e de negt·os 
wpozinhos. E digo, finalmente, que nunca cheit·ou mal a ninguem; · 
porque bem póde elle sair da mais immunda cloaca, respira nclle 
benjoiin de boninas; ainda que venha entre enxofre, ha-lhes. de 
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ehcirilr n nrnbr~r, nlgalia, e almíscar. Tnl é o conselho: se é bom, 
nenhum mal fnz; se é múu, ninguem tem nojo delle, nem lhe 
cheira mal; aindi! que venha envolto em fumaças do infer·no, pa
recem-lhe perfumes nromalicos do pnraizo: c ~ntüo mais, quando 
''em deslumbrnodo com laes nevoas, que tolhem a vista de seu 
conhecimento. De tudo o dito se colhe, que se divide o conselho 
em bom c múu: se 6 bom, recebe-se com aborrecimento, se é 

' máll, dít-se por odio. Quando se recebe com aborrec'imcnto, nadn 
obru, por bem C'JUC seja: quando se dá por odio. pretende arrui
nnr tudo, e nlcnnçn o intento, tanto que se acceila'. Deus nos li
no de ser odioso o conselho, tanto me dú p-or respeito de quem 
o dii, como por parle de quem o recebe: em manquejando por 
algum destes dois pólos, ou não lemos fé nelle1 ou executa o :re
çonhn que traz: e de qunlqHer modo causa rui nas, c grandes per
dições. Para se livrar o príncipe ue todas estas Syllas e Cnrybdes, 
deve conhecer bem de rAiz os talentos e unimos de seus conse
lheiros: e faça por i .~so, porque ni!:'so estú a perdn ou_gnnho to
tal ele seu imperio_ 

Resoluçilo do canse/ h o. 

A. rcsoluçl'io é consequencia dos votos, e dellu nasce a ex:ccu
ç.iio, c desta o bom elfeilo, que é<> fim que se pretende nos con
selhos. Nas emprezas devem-se executar as fcsolncões que tee m 
menos ins:onvenicnles; porque é impossível nfio os ba ver: c quem 
se 'nüo aventllrou, nem perdeu, nem ganhou; e nm rwrigo com 
outro 'se vence; e nlraz do perigo vem o proveito. Nfio dcv·em os 
fJUC consultam deixar de exer..utar o que se determinn, porque 
hRju perigo na execução; se é maior o proveito, que de execu
far-f;e se segue, crue o perigo que de niio executar-se cn<;orrc . 
Prudencio é consultur com mi'ldurezn, c cxecutnr com diligencin: 
O conselho na almofada, diz o provcrbio, c a execução na es-· 
trada, e por isso se dizi1J dos romnnos, rtuc assentados ,·cnçi.am. 
Príncipes hn, que para qnc não lhes \'fiO á mão no que tlcter~i
nnm, nfio ndmiLtem a conselho os que sahcm lh'o nflo hflO de' 
npprovnr, pot·n que nuo lhes debilitem os nnimacs, dos que cs-

2 t -. 
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peram os ajudem no seu pareceF: ·prejudicial modo é este de go
vernar. Tanto que se começa a executar o que se resolveu, não 
se devem lembrar do conselho que deixaram de seguir, para que 
não lhes esfrie o gosto, que dá alma á execução: e esta não se 
deve c'ommet.ter nunca a quem foi de contrario parecer; porque 
por fazer a sua opinião boa, dá atravez com toda a empreza por 
módos illegitimos, que seu capricho lhe inculca e capêa, já com 
a pressa, já com o vagar, que prova sephisticamente serem meios 
necessarios. Neg0cios ha, que é melhor deixai-os um pouco, que 
executai-os logo; porque executados se malogram, ou concluem 
tarde ; e dissimulados se esfriam mais cedo : muitas doenças sára 
o tempo sem mezinhas, e não o medico com ellas: muitos ne
gocias se perdem, porque não se executam em seus log~res e 
conjunçG.ies: deve estar a empreza sazoada paro se effectuar, como 
a horta disposta para se semear. 

Quándo o governo começa a descair, porque são mais os que 
resolvem mal, que · os que resolvem bem, pouco impedimento 
basta para que não se execute o que na consulta se examina; 
e ninda que alguns aconselham bem, não bastam a ordenar 
o que os mais desordenam: nem serve ~e mais o estar no con
selho, que participar da culpa que teem os que governam mal; e 
só lhe, fica por remedio ao príncipe retractar tudo, conhecido o 
erro: e é um remedio muito prejudicial, porque diminue muito 
na auctoridade do príncipe, e augmenta ímpetos de desobedien
cia nos ministros para as execuç@es que mais importam. O prín
cipe consulte, e cuide bem o que decreta, porque nrio parece 
bem retractado, salvo fôr em quadro com bom pincel ; mas com 
penna, nem de palavra, não fica gentil-homem. Se o erro fôr pe
queno, melhor é sustentai-o, se não se seguir delle grande damno, 
ou alguma offensa de Deus; porque prepondera mais o credito 
do príncipe: e se fôr de qualidade que peça emenda, haja algum 
ministro fiel que o tome sobre si, e tambem a pena, que o prín
cipe moderará, ou perdoará a titu.Jo de descuido; e assim se dará 
satisfação a todas as partes, ficando illesa a auctoridade maior. 
Sé houvesse príncipe que facilmente se retractasse, aUegando que 
não é rio, que não haja de tornar a traz? Respondera-lhe que ~a 
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tres RRR. que não tornom o traz, por mais monte~ de difficul
dades que se lhes ponham diante, e são: rei, rio, e raio, e o rei 
muito mais, porque se der em dobrar-se, em dois dias perderá o 
credito, que consiste em sustentar sua palavra, que, coma dizem, 
palavra de tei deve ser inviolavel: e se o não fôr, l'altar-l:he-hão 
os subditos com a intei•reza da obediencia, em que se apoio n ma
gestade, e nãa 'o conhecer.ão por rei, nem por Roque. E seguir
se-hão damn0s irremediaveis, os quaes p11etendemos atalhar em 
todo o discurso deste capitulo, que, bem considerado vem a ser, 
que do bom conselho se segue o bom govern0, que sustenta as re
publicas illesas; e do máu tesultam assolações de reinos, e Fui
·nas 'de 1rnperios; e o mundo todo é pequena pelota para o bote, 
ou rechaço de um lanço de máu governo. 

CA.PITIJLO XXXI. 

Dos que .furtam CJom unbas sal• ias, 

Ha no Brazil e Cabo Verde larítos bugios, que são praga; e 
porque os estimam em Portugal, e muitas portes, poF seus tregei
tos, usam lá um modo de os caçar sem os ferir, muite facil e re
creativo. Lançam-lhes cocos abertos; e provi·dos de mnqtimento 
nas paragens onde andam mais frequentes; mas abertos com tal 
proporção, que caiba a mão do bugio aberta, e não fechada; e· 
com este animal ser tão ardilaso, que cuidam es tapuyas que tem 
intendimento, tanto que empolga no miolo do coco, nuQca o larga, 
nem sabe abrir a mãe para a tirar fóra. Dão sohre elles os cuça
dores de repente, tanto que os sentem enfrascados na servo ; c 
porque teem seu valhacoito nas arvores, fogem pura !:!lias, e faltan
do-lhes as mãos para treparem, deixam-se apanhar, por não lar~ 
garem a preza do mantimento. Mais ardi,Iosas sào as cobras, que 
para escaparem de animaes inimigos que as perseguem, fazem mi
nas em que se guurnecem, largas no principio, e estreitas no cabo, 

' 
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com sua saida apertada, por onde escapam, deixondo entallndo 
seu inimigo; e logo vollando·lhe nas costas pela primeira via, 
lhe tiram a vida a seu salvo, c logram o despojo do cadavcr. Fa
zer uma facç.ào de grande porte é va len tia ; carregar nella de 
grande preza é l'e li cidude; de1xar-so ·render com preza nus muos. 
e perdel-a com o credito c vida, é <.lesgruça, e é igoorancia de 
bugio. Levarem-me a prow, c il -o tirar das garras do inimigo, 
mas que seja com emboscada c eslra!ugemn, é pntdencia de ser
pente: e estas sno os unhas de que lracto, que sabem pescar com 
sabcJorio, sem dcixnr rasto de que lhe peguem, nem porta aberto 
por onde o cassem. 

Ha outras unhns que pocm sua subedoria em fazerem bem o 
solto, e darem loso outro com que se ponham em cobro, como 
os que undum de terra em terra vendendo unguenlos pura todos 
as enl'ermidndcs: em Caslelln os vi upplaudindo seus mcdieumcn
los pelas praças ; e paru provn de sun efficuciu passa \"Um com cs
locuJus suus proprios tripas.(Rc nüo eram as de ulgum earnciro) 
e untando a ferida se davnrfl logo por süos : e a gente immensa 

·que isto viu, compml'a sem reparo as unturas, que villham a ser 
. " aze1tc com cera, e alecrim pizado ; c os ''endedores passavom 

úvanle a outra terra, deixando os compradores com as bolços va
zias de dinheiro, e che ias de unguenlos, que n5o prestnvnm purn 
nada. Melhor succedeu a um que vi em Evora (castelhano era) 
fez um Lheatro na praça, poz nelle dois caixões de canudos de un
guenlo milagroso, que servia pura todos os males: bailou Sl:IU mu

lher, e uma fi lha, que volleavu por cima de uma mezu; fizeram 
entremezes, a que acodiu toda a cidade: disse elle no cabo taes 
gabos da mézinlw, que nüo ficou pessoa que a não comprasse a 
toslão cada canudo, alt: \'azar de todo os cllixões, que encheu de 
prato : e ao outro dia deu comsigo em Castella, levando de cu
minha outros Jogares: c sei que cegou urna pessoa com a rn ézi 
uho, porque a poz nos olhos; c oulro acabou de entrevar tlc umu 
perua, porque a untou com ellc. 

Outras unhus ha tiio subias corno estas, paro pilharem dinheir o 
vendendo sabedorias. Nesta côrtc audou um brixole \'cslido de 
vermelho nu era de 6 ~ st, promcllcndo umv rece ita, se lhe el es-
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sem lanlos e quantos, com que se conservori~ carne fresca mais 
de um anno, fructas e hortaliças : excellente invento para as náus 
da India, mas nada vimos que conseguisse effeilo. Eu o vi em 
Evora fixar eurteis impressos pelos cantos, que li.nha um mecli 
cnmenlo pura conservar os vinhos, e melhora!-os : e um cur ioso 
lhe deu algum dinheiro para fazer a cxperiencia em um tonel; c 
fow melhor fuzel-a em um c1uarlo, para não perdçr duas pipas de 
rinho, que se lhe damuou com a buxinifrnda de areia, e outros 
mu ter iaes que lhe mexeu. Oulro, mais sab ichão que todos, ve io Nen 

dcmlo que subia fazer bombardas de parafusos, que pudessem le
var cincoenln soldados cada uma em roscas, e armai-a, e dispa
rar aonde quizessem: põe-se a especulação em pruxe; arre
benta o fogo pelas juntas, e crisma a quasi todos. Oulro, tno sa
bio em pilhar dinheiro Gomo esle, prometteu fa~er peças de ar
tilheria tão leves que pudesse levar duas uma azemola, como cos
tues em carga ú campanha; c que as havia de fazer de coiros 
crús e cosidos, U,io fortes que disparassem qup.bro tiros sem risco 
nlgum de arrebentarem: poz-sc u muchina em elfeilo; c cu u vi 
em E lrus lançada em um monLuro, porque arrebentando com 
meia carga de prova nos descarregou a lodos deste cu i dado. 

Outro, gabando-se de engenheiro consummado, promelLeu umas 
barcal,{as, que saindo do rio de Lisboa abrazariam todos esses am
res , c quantas armudas inimigas nellcs houvessem: encheu-as da 
palhas c clwmiços, que estavam promettendo quando muito uma 
boa fogueira de S. João; e dae cá por cada invento destes tan 
tos !1'Jil cruzauos. Tal como este foi outro em Camrl.l>-Mrryor, que 
se gabo u sabia fuzcr urna arca de foguetes em fórma dl:l giran
tlola ; c que hnviam ue sair della de soslayo todos juntos, como 
raios, a ferir os barbas do inimigo com ferrões de seltas. Pvr 
mais louco tive outro, que lro!lxe i1 este reino um segredo de ar
mus de papel, que disse sabia fazer, untadas cõm ccrlo oleo , que 
as fa zia impenetnwcis a proYa de mosquete, c tão Le\'es como n 
camizn. Que haja no mundo embusteiros, nuo é pura mim coisa 
nova; mas que haja em Portuga l quem os oiça e udmitta, ~~ o 

. I)UC choro,; sem acabo rem de c a i r, que tudo süo sonhos tk Se i
pião, cnrc~los de Prdmeirim, gigfl nlcs de polbo, com que nos nr-
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mam, mais a levar o oiro -llo reino, que a defender a corôa delle; e 
nisto é que poem toda a sua sabedoria, que trazem escripta na unha. 

Outras unhas andam entre nós Ui o sabias, que despontam de agu
das: e podemos dizer dellas, o que disse Festo a S. Paulo: Multm 
te litterm ad insaniam convertunt: Aclor. 26. Que os fazem doi
dos as ·muitas letras que alrotam. Estes são os estadistas, alvi
tristas, críticos, e zoilos, que teem por lei seu capricho, e por 
idolo sua opinião ; e para a sustentarem, não reparam em darem 
atravez com uma monarchia : e ha gente tão cega, que levada só 
do sequito que os laes, por outra via ganbarnm, até a seus erros 
chamam sabedoria, sem advertirem nos grandes damnos que de 
seus conselhos nos resultam. 

()A.PITIJLO XXXII. 

Dos que. l'or"tam eom .nnballil JgnoJ.•an1el!i. 

Ditosas unhas são estas, porque depois de fazerem immensos 
damnos no que desfazem e desbaratam com seus assaltos, ficam 
sem obrigação de restituir, se a ignorancia é invencível; que se 
é crassa, ou supina, corre parelhas com a·s dos ladrões mais ca
dinos. Ha umas ignorancias que somos obrigados a \'encel-as pe
las regras de nosso officio, que nos estão advertindo tudo: e quem 
é ignorante na aFte ou officio que. professa, todos os damnos que 
d'ahi resultam ás partes, a elle imputam, e a quem conhecendo 
sua ignorancin, e devendo emendai-o, o consente. Como pócle ser 
medico, quem nunca estudou medicina? Como póde ser piloto, 
quem não intende o astrolabio? Como póde ser advogado, quem 
·nunca leu a Ordenação? E o mesmo digo de lodos quantos offi
cios ba na repuhlica. Até o alfayate se não sabe talhar, deita-vos 
a perder o vosso panno; e um serralheiro se nõo sabe dar a tem
pera ao ferro ou aço, damna-vos a pe_ça que lhe mandastes c.on· 
roertar. E na ignortlncia 5lc todos se veem n refundir innumera-
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veis e insoffriveis perdas, que causam u todo o reino em ,vidas, 
honras e fazendas, que são as coisas que mais se estimam. Bem 
provido está tudo com examinadores para todas as artes, se não 
houvera peitas e intercessões que corrompem até os mais escoi
mados Rodamantes. E se isto não basta, logo acham um sabio na 
sua sciencia, que se examina por elles, mudando o nome por me
nor preço, e lhes alcança carta de examinação, com que fica 
graduada a ignorancia do candidat.o, e elle dado por mestre pe
ritissimo. Como ha de haver no mundo que se tolere, e permitta 
provarem cursos em Coimbra mais de um cento de estudantes 
todos os annos, sem pôrem pés na universidade? Andam na sua 
terra matando cães, e · escrevem a seu tempo ao amigo, que os 
approvem lá na matricula, rep,resentando suas figuras e nomes: 
e d'aqui veem as sentenças lastimosas, que cada dia vemos dar a 
julgadores, que não sabem qual é . a sua mão direita, mais que 

• .para embolçarem com ella esportulas e ordenados, como se fo
ram Bartholos e Covas-Rubias. D'aqui matarem medicos milha
res de homens, e pagarem-se como se foram Avicenas e Gole
nos. E a graça ou maior desgraça, é que nem o diabo que lhes 
ensinou estes enredos, lhes saberá dar remedio, salvo fôr levan
do-os a todos, que é o que pretende. 

No serviço d'el-rei [\ão se devem telerar taes ignerancias, p_or
que se seguem dellas damnos gravíssimos. Quem perdeu as náus 
que vinham da India carregadas até ás gavias de riquezas? Di
zem que o tempo: e é engano: não as perdeu, senão a ignoran
cia dos' pilotos, que foram dar com ellas em baixos e cachopos. 
Quem desbaratou a frota que ia para o Brazil? Dizem 'que os 
piratas; e é engano: não a desbaratou senão a ignorancia dos 
marinheiros, que não souberam velejar a proposito. Quem per
deu a victoria na campanha? Dizem que a remissão da cavalle
ria : e é engano: não a perdeu senão a ignorancia dos coroneis, 
que não souberam dispor as coisas como convinha. Gente bisonha 
e mal disciplinada occasionaram com ignorancias, intoleraveis 
perdas; e o que se deve saber e advertir, nunca tem boa esCYsa: 
mas não ha morte sem achaque;, todos sabem dar saida ü seus 
erros, fazj:Jndo homicida ll fortuna, que está innocente no deli-



·•. 

tõO ARTE DE FUftTAH. 

elo. Mas como o mal e e bem ó face vem, logo se deixa ver o 
fonte du culpa: e é grahde lastima, que arrebente esta ordina 
riament·e da ignorant:io. 

H a alguns ladrões tão ·· igrioranles, que setn.pre deixam r as lo 
como lesmas, e a mesma pFéza os descobrE', c_omo o ~1ue furtou o 
trigo, sem advertir que. era o saco roto, e pele rasto delle, que 
ia deixando, lhe deram na trilha, e .o apanharam. Outros parque 
se carregam tanto, que não podem fugir, são a.Jcançados; Outros 
porque se vestem do que ~u·rlam, são conhecidos; e todos só 
por ignorantes são descobertos. Antes é propriedade da igno
rancia, que por - mais que se esconda, hão póde muito tempo 
estar occulta. Como succedeu na alfandega do Porto por. descuido 
do provedor, e incuria 'de seus ministros, que a balança em que 
se pezam os açucares e drogas que pagam direitos pelo pezo, se 
falsificou de maneira, que a em que se punham os pezos, t inha 
menos duas arrobas, que a outra em qu'e se punham os caixas e 
fardos, sem se dar fé deste delírio, senão depois de cl-rei perder 
muitas mil arrobas nas seus direitos. J.sto de bal·ançns· deve andar 
sempre muito vigiado, e não excluo d'aqui a easa da moeda: pil
déra referir ac1ui mui·Los modos ~que h a de furta r néllas, e de ixo 
porque ni.io perlencem a este capitulo: seu logar terão. · 

Não farei minha obriga~ii(i) ·, 59 não enxerir ;)qtli uma ignoran
cia fatàl, que anda moente 1e correnle neste ·reino, na eme nda <II·a 
qtÍal lemos muibo' ()Ue aprender nas outras nações, a.i~da <}'l:Je ellas 
obram com injustiça, e que nós podemoa imit ar sem nenhum es
crupulo. E é, que nenh·uma gente bu tii0 de'smazelada 1 que fa
zentlo uma frota, 1ou armacla pat•a algumà em preza, nlio assegure 
os · gastes dc'Jl]a por todas a·s vias; de tal ·sorte que se o primeiro 
intento· não suéceder, se 'recupere no segundo, ou no tei·ceiro. 
Coino •agora :· fàZ' o hollandez ~ on o inglez umn armada, para ir 
dar ern certa •par te de !Adias·, onde tem a mal hada uma grande 
preza : e Se es ta lhes esca-pa ·das unhas, po.r V·entura de uns, OU 

desgraça rif'e ot~lros; já lev·am deslinada outm fa·cçã6, e out.ra em 
outras poragcns, sejam quaes forem, para onde viram logo as 
proas, c não se recolhem parn seu·s portos, sem trazerem com que 
refoçam ao menos os gastos, quanElo não encham as h0lç,as. Só 
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Pórlugal é nisto tilo prodigo, que tem por litribt·e (chamara-lhe 
antes inadvertencia, ou ignorancia)ent1·egar todos os gastos de 
s,uas armadas ao vento, sem mais fructo, que o de dar um passeio 
com bi~arria ror Vai das Egoas, e torno'~se para casa com as 
mãos vaziag e as frasqueiras despejo<Ias. Quanto melhor fôra le
var logo no roteiro, que, se não acharem piratas, que os busquem 
até dentro em seus portos, que vão a Marrocos, que vão ás bar
ras dos nossos inimigos, que esperem, que saiam, e. que não se 
vaoham sem recuperarem por alguma via os gastos, pelo menos, 
os que vão fuzendo; e a estes sem fructo chamo tambem unhas 
ignorantes. 

UA\.PI'Jl'ULO XXXIII. 

Dos que f"urtaDl co01 nnltas a;;nrlas. 

Toda a unha qu~ arranha, é aguda; e toda a unha que furta, 
nrranha até o ·vivo: logo tod~s as unhas que furtnm suo agudas. 
Bom está o argumento, e bem conclue o syllogismo. Mas não fallo 
dessa agudeza, senão da subtileza com que alguns furtam, sem 
deixarem rasto, nem pégada de que lhes pegue: e aqui bale o 
subtil e o agudo desta art.e. O estudante que vendeu. a imagem 
de S. Miguel da capella da universidade de Coimbra, como se 
fôra sua, a um homem do campo, não andou subtil ; porque ainda 
q.ue fez o conlrnclo no pnleo, e a entrega na capella sem testi
munhas, e se acolheu com dez mil réis nas unhas, logo se des
cobriu a marunha, e o apanharam pelos signaes que deu o '•illão, 
e lhe fi·zeram pagar o êapital e inais as custas. E menos agudo 
andou o outro, que talhando o preço das galinhas a quem as ven..: 
dia na feira, e levando-o a quem dizia lh'as havia de pagar, o poz 
em uma egreja onde eslava o padre cura confessando: e che
gando-se a elle lhe pediu por mercê á puridade, se lhe queria 
ouvir de confissão aquelle homem, e respondendo alto que sim, 
e que· esperasse, que logo o dcsrJachnrio, se deu o vendedor por 

22 
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satisfeito, cuidat1do o mnnda\'n esperar para lhe dar o pre~o da 
compro, e teve lognr o lndriio de se ncolber com o furto i mas 
não odvertiu, que o pedin conhecer o confess~r, como conheceu., 
de que resultou snir e bdrão do alhpda com •mais perda que ga-

. nnncw. 
Mais agudo andou outro, q.uc vendo entrar peia ponte da mesma 

cidode 'de Coimbra um forasteiro hem vestido, armou a lbe fur
lnr o falo no volta ; e armou .bem para seu i.ntenLo, porque o es
perou no bocal de um poço que está na e~trada por onde hav'ia 
de passar, chorando s~1a desgraça, e que• lhe caira naquelle íns
lonlc uma cadêa ele ouro denlro no poço, e que daria um dobrão 
n quem lh'a tirasse. iUOI'Cu-se n compaixão n~ passagei'ro, que de~ 
\ÍO de ser homem do bem, se não é que o· picou o interesse, e 
por isso não presumiu mnlieia: gabou-se que sabia nadar como 
um golfinho, e que lhe L.iraria o cadêa de mergulho ·: despiu-se, 
sem se despedir do Ycslido, que logo se despediu delle; por4ue 

, <l mnlalole da cadéa, tonto que o Yiu debaixo da agua, tornou as 
de \'illu Diogo com todo o fato e cabana, deixando a seu dono 
como sua mãe o pariu, sem lhe deixar rasto, nem péga<h, por 
unde o seguisse; nem podia, ainda tjue f!UÍzesse, pelo deixar prezo 
sem cad<~o, nem grilhão, t,omp pintam as· almas do purgatorio. 
l\·lenos cruel andou uma matrona em Madrid, e nüo menos l.l·rdi
loso, que mamlou falier duas boce~as com fechadurns, ambas iguaes, 
e similbo~les na guarnição e pregadura: meteu em uma tres mil 
cruzado!ô de joias. e na outra putro lauto pezo de •chumbo é pe
Jras que achou na rua; e escondendo esta na manga, se foi com 
a outra a um mercador ric0, qu·e lhe désse dois mil •cruzados a 
cambio sobre aquellas joias: celebrar:am o contracto, sem repa
rar ella na quantidade dos redilos, porque nãa determinava de 
os pagar; nem elle no oapital, porque se assegu1•ava com as joias. 
Virou-se contra um escriptorio para tirar o dinheiro, e com maior 
velocidade u senhora burpia trocou as bocetas, ponda na me.za n 
das pedras chumbadas, e recolhendo nu manga a dos joias·; e le
vando a chave comsigo, para que lhe nlio et~xovalbassem ns joias 
ou ati-rassem com as peurus, se foi• com os dois mil cruzados, onde 
uuncn mais appnrcceu nem apparecerá, senão no dia do juiso:, 
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Não aud·oú menos nstula ·outr~ senhora na mesma córte, par'lt 
se vestir de córtcs os mais preciosos, que achou na calhe 'Maior, 
à custa do merendar, que lh'os cortou por suo boca sua medida. 
Alugam-se em Madrid umas, assim como em Lisboa escudeirós, 
p<ú·ri ãcom•panhar: tomou uma, que tocava de mouca, e chamando
lhe madre mia, se foi com ella, a0nde fez a compro de tudo o 
melhor que achou, •sedas, telas, e guarnições que passaram de 
q.ui,nbenlos cruzados, sem reparar em medidas, nem em preços: 
e 'quando fui á pogu disse: Que no trahia. ca·udal bastante, por
que nó pensm,a, que hallaria cosas tan lindas; .q.ue alli quedara 
su madre, y qt~e luego bvltia com todo el dinero: queck-se aqui 
madre m·ia, que yo voy_ com esta nina, que l/e'ra la rapá, y 
buelvo lucgo: en !tora óuena, responderam ambos, mercador e 
,·elha, ignornntcs da treta; de c1ue a velha se livrou em duas OU-· 

diencias, provando, que era de alquiler e mouca, c senia u quem 
lhe pagava: e o mercador pogo\!1 as custas sobre ID capital, que 
lhe acolheu, e nã-o alcançou ainda. Em Lisboa certo pictiO tinha 
uma mulata rna•is àmiga que sua, porque era forra e_ grande con
serveira, tracto com que vivia e o sustentava .a elle pa~seando 
sem nenhum habaHw; e se algum tinhn, era com os confesso
res, quand0 se desobriga•va nas quaresmas. Tr.actou por uma vez 
dar de mão ao tracto, e paru isso raJiou com u'ln sevilhano, eapi
LãQ de um no io, se lhe queria comprar urna mulata de grat1des 
partes? E para que tomasse conhecimento dellas o convidou u 
juntar, e que" o preço della seria o que sua mercê julgasse em suo 
consciencia. Avisou-a que Linha um hospede de importancia, o 
que se esmeras~e, parq o di·a seguinte no jantar, a que o tin!w 
convidado: melteu a innoccntc Yelas e remos, e t:ez de pessoa com 
todo_ o empenho um halilquete que se pudé>ra dar n um impera
dor, e serviu á mcza como criada, dando-se por auctora de lodos 
os guisados c acipipes. Ficou o castelhano satisfeito, tanto quu 
.talhou a compra em duzentos cruzad0s, que logo c·onlou em pa
hl'Cas no picão: e ficara.m de aocordo, qu_e lh'a c.ntregaria t~o din 
de sua partida levando-lh'a a bordo; e assim o fez enganunuo,-u 
segunda vez; po'rque o sê:n·ilhano D ·queria rcgalur no seu navio 

' em retorno do banquele. _poz se clla de vinte e cp1atro, corno s.~ 
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fôra a 'bodas; e 6c<!HI nos piozes, voltando-se o amigó pa1rà terra 
. di~ehdo comsigo: veremos agóra se me negam a absolvição os 
padres cura~. O navio deu á vela: gritava a bristê que era forra! 
Conso.lava-a o castelhano : Que luego se le iria aquella pasion, 
como se viesse en Sevilla, que era tan buena tierra como Lisboa 
y que ·iva para ser senora, mas que esclava, de una casa muy 
noble, y rica, etc. 

Estas são as unhas agudas, que fa'lem a s.ua sem dei·xarem coi
mas; e destas ha milhares, que na fa'lendâ d'el-rei fazem grandes 
estragos com ctlvitres e conselhos, que despontam de ag!!dos, e 
levam a mira em enéherem os bo'lços; como se viu nos d·as ma
ça rocas e bagaços, de que não resultou mais que gastos da fazenda 
real para ministros. E desbes ha alguns lüo destras, que provêem 
todos os officios em seus criados, para lhes pagarem serviços pro
prios com salarios alheios: e não os peiores; porque eom as· costas 
quentes em seus · llmos., procedem affoitos nas rapinas. Outras 
unhas ha destas, que por não encontrarem fazenda 11eal em que 
empolguem, aproveitam-se da. auctoridade elo rei, -para dar no 
povo com admiraveis traças e habilidades, que arte lhes ensina: 

~ e bem de exem.plos a este pr(j)posito deixámos referidos no cap. JIV 
em que moslrl1mos como os ma,iures ladrões são os que tee.m por 
oflicio li l'rav-nos de ladrões. 

001'!11 tJUC f'ín•tam CODl UUIIJ88 1!!5ÍD!;Cia!!i. 

Melhor disser.a rombas, ou grosseinís, paro as contrapor com 
as agudas, de que ótégora fallúmos: mus tudo vcrrí a ser o mesmo, 
e muito mais oindll; e log@ contr·nporemos estas oom as dobra

; das que se seguirão. ·B para intelligcncia de um e outro capitulo, 
devemos presuppm', que assim como ha unhus .dobradas, tombem 
as ba singe la~. Dobradas sno as que se opt'~?Stnm d'e ''ar ios mor 



dos e invençmes;com tal arte que nurwa lhes escripa a preza. 'E 
·!!l'aqui se i'nfere, que as singelas {)ram 9S qlle não tiee1\lil m·ais que 
um modo e caminho, por ande flurtam; não armam mais que a 

- um I'D·nÇ@, e se ·ern·m e tir@, ficam sem mfdll: E accrescento mais, 
parque sililgela queF d,izer simples; que furtar fllinhe:r.ias, fl de moda 
que vos .apanhem, tambem é seF ladPã'o de un-has singelas. Furtar 
·cince ·ou seis mil cruzadas ábrinào poFtas com gasuas, ou arri
. mando escadas e destel·hando as cazas par.a deseer pér cordas e 
dar no thesouro, modos · são de f.urtill', que sa1fue q.ualquer ladrão, 
antes de ser gracÍuaclo, eu ,marcado, q.ue é o mesmo; Mas lev.ar 
o. thesouro sem gasúas, sem escadas, sem carclas, nern sobresal
tos, aqui está o subtill da arte, e e não s~r aprendiz singel(i). FuF
tar esse thesouro, e dar comsigo na forca, po.rque ó apanharam 
com o Curto lilDS mãos, ou com as mãos no furto, isso é fwrtar .de 
ladrõeszinhos novatos, que ·niio sabem qual ·é a sua mão d•ireita: 
Mas furtar esse tl~es<!mro, mas 'que se~a de um milhüo, e outro em 

·cima, e ficar . tão enxut(!) com0 um inhame, e tão escoimade eomo 
um noviço cartuxo, sem deixar in.dicio de que l1he peglierfl, aqui 
ha1te a quinta CSSCn1CiD da Jadro.ioe; ·e '@ que assim se porta, hJe.m 
se lhe póde passav curta de examinação; cem· foro e pr,ivi'legio 
de mestre grad uade nesta scienciD : e destes ~@utorcs h a mais de 
um milhão, que cursam as cathedras, e escólas de Mercurio e Caco. 
E qu@m sã~o estes? Per:gumtastes bem ; porque como não trazem 
iusignias de seus gráus, nem ·signal mani.f.esto de sua profissão, 
sã.o .máus de cenhecer; e emtào .mel h ore!' mestr.es, .quaNdo peiorcs 
de achar: s.endo.assim., que e1n .achar o.mais. escondido, e em aif
l'li)CDda·r o ad1ado, são inoignes. , 

Serão estes ·OS que ves sáem nDs estr.adas com carapuças de 
rubuço e .espingardas no ros1Lo? Tiroe lá, que · ainda q11e lhes cha
moes salteaclores por antonomas·ia, são fo.rmigueiros por· jilrofissuo, 
e tão singelos que nunea leva1ntam casa de ~sobrade, .nem teem llrens 
de raiz, nem aju!iltam moveis que: não caibam dP. ·bai~o clo bra
ç,0; são como o caracol, que tt·az a casa' comsigo, e c0m@ e phi
l'osoplw que dizi~ .: Omn·ia mea tnecum ·porto. Tudo quanto tc
Hho de meu, trago 'comigo. E ainda menos, pois ~ que trazem, 
tudo ~·em a ser alheio. Serão as . alfainles, qu.c hwçando o giz 
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'nlém das medidas,. e meteo do n ~eza·ura por mui~ duos do~~ras, do 
que coFtam, tiram a limpo, sujando a consciencia, uin gi'bão "cle 
corte , e coFhun um calçã0 de veh1do pa.ra si, e umu unagoa pura 
SQil mulrher? E taq~bcm suo ludrões siNgelos, porque silo ca
sei_ros, cr·eados li mjlo; QliO matam,, ·nem ferem: qt!lantG tomam, 
cabe em uma · arca;, ·que cham·am rua; .e ·por 'isso. j urom, quando 
lhes perguntaes pelos ·retalhos .i:Jue s0:mejam, a·inda que sejam 
mu~tos e· grandes, que· ps l.ilo~aram FHl< ,rúa: ·e ficaes sem escon
da!~ do que ~'OS levam: S~·rüo os (ame:llir.es e esc;:riv.ães, que ha 
s,em' numero nesta _côrte, e em todo o reino, que com uma pe .. 
nada tirom e dão cem mil cruzados a quem ~uerern? Esses gran
des-ladr@es são, mas singelos,. princi~pahnen·be quando se applicm:n 
a si o que furtnm, porque logo' se lhes enxerga, como aquelle 
que fez umas ca~as em Lisboa, junL@ a S. Paulo, que ainda hoje 
se dH1m~m da pennada; por!!Jue'vend@-as el-rei D. Sebastião, disse: 
<c Boa pennuda de.4 allri o tumelliuo! >>Demais de que, como poem · . 
por escripto ll!do, sã@ faceis de apan,hor seus erros Gle olficio: c se 
dobram e particlo com Quvro. pura Stl justi{icarem, ficam á .revelio 
de quem furá que percam .fei.tll> e o pot· fazer: e ló ir.ú quaNlo 
Martha fiou, por se fia.ve·m d,e quem lhes nuo deu fiança,: a lhes 
.guarclar' segredo ti@ Gonll!lio. · 

Serão os S(i)ldados de · Ôav·a.llo, que quanch~ se ~êem. mo·u.uados 
em. ginetes que n~o s·ilo de seu gesto, lhes dão tul tra~to, q~re 
em quoLro dias dà0 com elles oo all!Ttll11gcm c no monturó, para 
que os provejam de outros? Tamben~ sào ladr&cs singdos; por
q.ue dando com isso grande dumno n sua ma·ge.sLnde, , ficum con1 
poÚco proveit0. Outr105 ha neste gon'er.o, mni.s escrttpwlosos, que 
por não serem hornic.ias tla fuzendn ,real, lhest alnm sedas .. nos ur
telhos dns pés, (i),I'J das, m)ios, com tal urrte que os fazem mnl'lque

jar,. até qt~e os pmv~em de Ot!llpos. E o l'urto esl& r;JO damno que 
~>e · <!lá a el rei e, ú milio.ia·; porque se ,._eude o. cavtdlo manco por 
dois ol!l tres jmil réis, para mila atafena ou tl@t:a, tendo custado 
q•uioze ou ,·in to:_ !E p'ahi, a q.uubro ou cinco dias, vae o solclad(i) 
trousformaclo em alveitll!\ 10 diz ao c,ornprudor: q.unn.lo ra~e quereis 
tla.r, e dur-vos-hei este rocim süe em. dl!lns horas? Cencertam-se 
em dez ·ou ,tlozc to~twes; üiP,' (ilJiica·ll~e um emr·luslJ?o de bena moirn 

) 
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pnra dissimular t1 Lezoura que \'ae por baixo, e corta o sedella 
que lhe pescou os tostõe~zinhos, e ficn a ca\'allinho süo como ttm 
per0 no mesmo instante; e quem o mancou e desmoncou, tiio 
(juiclo 1111 corlsc ienciR, cOI'no mnré de rosns. Os infantes, c:oitadi
nhos, qu erem ;l'l-g tms -c•riticos especuhHivos que -sejam de un'hos 
dobradas, porque são multipliGndos os seus furtos: mas não feem 
rnzilo, I•(II C 1.1s ~ús singelos andam; e se agasalhnm uma marrii, ou 
um cabrito, mas que seja 111'11 carn eiro ou uma \'acà, quando vão 
de ma rc ha por esses campos de Jesu Christo, é porque os acham 
desgarrados, pnrn que os niio como o lobo; e assils· tenue vae tudo 
c ossús singelo. Andem elles Farlos, quero d·izer, pagos, e póde ser 
que tenha tudo emen ~ln. A obrigaçiio qué n todos corre, já o disse 
no C<'pitulo XX I das u·nb ns militares. · 

. ' 

- Já disse mos, que unhas dobrudns suo as que se armam de m
rios modos e irueuções, para fwrtar com tal arte que nunca lhes 
escnpa a preza. H a na dialeclicu um argumento, que chamamos 
dilema! porque joga com duas proposiç.ões, como com páu de dois 
~icos, q.ue nece-ssariamente vos hareis de espetar em um delles. 
Taes suo os ladrões, que chamo ,cfe unhas dobradns; porque as 
aguçam de sorte·, que por orna ,·ia, ou por outra lhes ha\·eis de 
cair neiJos: com um exemplo ficará isto claro.e co.rn:enle. Q·aando. 
sua magestade, que Deus guarde, manda fazer oa_yalleria para as 
ft·onteirus, é certo que ba grandíssima VilFÍedade noS ureÇOS, O 

que nunca se ajustam os avaliadores, umas l'ezes por alto, outras · 
por baixo; com que fica armado .o d'ilerf.la, de que não púdé es
co.por o furto: quóndo levantam o pontO', no escudo d'el-rei vno 
dar o tiro; quando o abatem, na bok-a dos vemledores descar
rega o g0Lfle. E _suecede ord jnaria111en te a .pesco, sem os m in ís-
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~ros (el-rei serem sabedores das redes, com verem abertamente 
·os, la;nç,os, ainda que pela, experiencin bem pudetam ad\\ertir na 
desproporçu<? .dos preços: furta-se a el-rei, que ma·nda comprar 
os cavallos, ou furta-se aos vendedm·es: e a restituiçã0 de ambos 
os flurtos\ se bem a averiguarmos, vem a ficar ás costas dos avalia
dores, que orqinad.amente são os alveitares das terras onde se fa 
zem as r~senb,us e e~colhas dos potros, cavallos e dragões rnais aptos 
para a guerrn: ~ succede assim, que se o vendedor é poderoso, in
timida os.fe~raàores, ou os .peita, para que ponham em quarenta o 
que não vale vinte; e fica defraudada a fazenda real em mais de 
a metade; e se o vendedor não tem ,ardil, nem poder para agenciar 
c se,guir esta tri.lha, avaliam-lhe o que vai(;) trinta em quinze, e em 
dez, levados do zelo do bem commum, a que se encostam, para en., 
gol ir o escrupulo: e assim por uma via ou por outra ordinaria
mente se afastam, e poucas vezes se ajustam com o legitimo preço, 
errando o alvo, ora por alto, ora por baixo. -E é certo que sua ma
gestade, que Deus guarde, não quer nada disto: nuo quer o pri
meiro, porque defrauda seus thesouros: não quer o segundo, 
porque offende seus vassnllos, que tambem não são contentes 
de serem e!)gana1los em mais da ametade de justo preço: com 
que fica certíssimo, que é furto manifesto por uma via e por ou
tra. Nesta agua envolta escorrer:am ás vezes os executores tam
bem. com os p0deres reaes, to,man6lo puni si os melhores petros 
por ,pr~ços muito baixos; e talvez succede tomarem um, e dois, e 
t;ambem tres, por dez mil réis, e por oito cada um, a titulo de 
Ílrem servir com eJ.I.es ás fu.onteiras, e d'ahi a quatorze mezes o 
\'endem bem ·pensado por sessenta, e por cem mil i·éis, por ser de . 
boa raç.a .e mêlhol}es manhas. Se nisto ha ft1rto, perguntem-no a. 
seus conf~sserJ~s, e v.er4o. o· que lhes respondem com Na varro. 
Mas má hm;a ·que ~ai perguntem. 

Outro modo ba. ma•is seguro de furtb r com unhas dobradas, e . 
pódec se.r que mais proveit0so: e é, qya ndo dois ~· ão forros, e a 
partir no .interesse·; e suoce.de na mesma cavalleria, quando del!a 
se fazern resenhas para as · pagas, .e. laÍ11bem acontece o mesmo na 
infanteria. Tem um capitão oitenta oavaHos somente, passa mos=
tl'a de cento e vinte, porque pediu quarenta emprestados a outro 
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capil~o seu amigo, a troco de lhe fazer a barba do mesmo modo, 
quando fizer a sua resenha: Q assit:n e.mbplç.\IJ;U ambos oitenta pra
ças de ausentes, que bem esmadas por mezes, fazem somma de 
miLe dtJZentos cruzados cada m,ez; e se durar a tramoi.a um anno, 
chega a pilhagem a pouco menos de quinze mil cruzados, e se 
usarem _della muitos cabos, teremos de pôr de portas a dentro 
pilhagen.s e ,pilba;ntes,, peiores que os que nos veem de Castella sal
tear os bo.is e oyeJhas. Mas o .geaeraJ das ar,mas (peço a sua ex
cellencia licença p.ara o nome;;~r aqui~ o conde de S. Lourepço 
contraminou ;jú tu.do, e tem as coisas tão correntes, com notas e 
contra div'isas., que não póde haver engaao: como tambem nas .i,n
num~raveis praças de infante, que se gualdripavam com achaque 
de doentes, e vinham a ser peior que praças mortas; porque taes 
doentes., e taes sold~dos nãe os havia no mundo: e mandando-os 
vêr á cama, e não os achando, descobriu a maranha : e ainda 
deu alcance a outra peior, em que punham de cama soldados sãos 
com nomes mudados. Nada escapa á subti:Jeza desta arte do fur
tar; mas o zelo e destreza do conde general, excede e vence to
das as artes no serviço d'el-rei nosso senhor. 

Em Vianna de ·Caminha me ensinou um castellão a furtar com 
unhas dobradas _com mais destreza, porque jegando o páu de dois 
hicos, trancava ambas as pontas i.nfallivelmente. Concertava-se 
Cam OS navios !1Ue vinham de fóra; e .quanto me haveis de dar por 
cada fardo ou caixa, e pôr-vos-hei tudo seguro onde quizerdes? 
Admittia de noite barcadas de fazendas 'na fortaleza, que commu

.nica com a mar ·e com a terra, e dava-lhes passagem segura para 
as lojas dos mercadores. E feito este primeire sal·to, dava ordem 
ao segundo por via de um alcaide, com quem ia forro, e a par
tir nas ganancias das prezas que lhe inculcava : dava-lhe ponto 
e a.viso infal.livel das parageHS, onde acharia taes e taes fazendas 
-furtadas aos direitos. E assim era, que ficavam no cabo defrau-
dados os mercadores em duas perdas, uma das g.rossas peilas qua 
.davam ao çastellão, e outra do muito mai.s que eram farçados a 
dar ao meirinho, para que os deixasse; ,e nesta segunda bolada 
,o,rna·va o castellào a empolgar a segunda unha ; e ussim furtava 
com unhas d.obrudas effectiv.amente sem errar o tiro de nenhuma. 

23 
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UJt.PITIJLO XXXWI. 

Como ba ladr6e• que 1eem a• nnba• na Jlnl'aa. 

Melhor dissera nos dentes; porque teem duas ordens com ' que 
dobram a preza, e aferram melhor que a lingua; e tombem por
qu~ tudo quanto se furta, vem a parar ou desappareccr nos den
tes. Espada na lingua já eu ouvi. dizer que a havia, e tombem 
pudera dizer setla; porque fere ao longe como setta, e 'corta ao 
perto como espada, e peior, porque muit'as yezes de feridas in
curaveis, como espada columbrina, e setta hervada : mas unhas 

-na linglla é coisa nova. Ainda mal, de que é tão velha, e tantas 
vezes renov~cla em gen~e aulica. Ve!-es-heis andar no paço fa
zendo mezuras a cada passo, e tirando a gorro á legua, chapéo 
'queria dizQ_r, que já se não usam gorras: não lhes taxo a cortc
zia, que é vírtude muito propria da côrle ; mas noto a intenção 
c palavrinhas com que a acompanham, as quaes examinadas na 
pedra de toque da experiencia, são unhas ele aço, que não só ar
ranham creditos alheios, mas empolgam para si, que é o princi
pal intento, em tudo o precipso, que cuidam se poderã dar a ou
tros. E para isso não h a provimento que não desdellh~m, nem 
despacho que não menosca.bem ; alé o que é nos oulros paga de 
justiça, Tazem negC!lciação de adherencia, para levarem ·a agua ao 
seu moinho, e fazerem cano das minguas alheias par~ as enchen
tes proprias, de que andam sequiosos. Façamos praça de exem
plos, e correrá á verdade deste capitulo clara como agua. 
· Olhae-me para aquelle capitão que ent·ra na audiencia cem 
um braço menõs, porque lh'o levou oa guerra uma bala: vede 
dois soldados que veem com elle, um com um olho vasado de 
uma estocada, e outro com uma perna quebrada de uma mina; 
porque para os fazer assignalados, sua fortuna os marcou com 
toes desgraças. E como nos maiores riscos tem sua ventura a . 
valentia, nllegam a seu rei o que em seu serviço padeceram, 
para quq os remunere- com os despachos que merecem : um 
pede a commendn, outro u. tenr.11, oútro o habito: todos mere-
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cem muito mais. Mas o invejoso que está de fóra, e tão de fóra 
que nunéa entrou em taes baralhas, temendo que lhe vôe por 
aquella via o passaro a que tem armado a costella, e que se lhe 
vá da rede a preza que pretende pescar, puxa da espa·da ela lín
gua, porque nunca arrancou outra, para cortar o direito que vê 
vã'o adquirindo, e diz do torto: . olhae o com que \'em agora cá ó 

tot·teles Polifemo! Por um olhinho que perdeu, Deus sabe aonde, 
póde ser que bebendo em alguma taverna, · quer que lhe deem 
mais do que vai toda a sua cara : ainda lhe ficou outro olho, isso 
lhe. basta. Pois Cl outro Briareu devia de querer cem braços, bas
tando-lhe uma mão para empinar quanto tem fmtado com am
bas; e por um bracinho que lhe cortam, quer que lhe talhem 
uma com·menda que não sonharam seus ovôs: e o outro que por 
umo per.ninha lhe decm um habito. ·Quanto melhor lhes fôra a 
todos tres tomarem o habito de umu religiuo, para fazerem pe
nitencia de quantas maldades obraram para acharem estas mau
queiras, de que veem fazer gaélonho para estnfarem mercês que 
só nós merecemos a el-rei, como se vê ao perto. E por esta solfa 
se deixa este, e outros taes como elle, ir descantando similhantes 
letras, até que saiem com a sua por escripto, estorvando e tirando 
os despachos a quem os merece, para os incorpornrem em si. E 
ainda mal que lhes succede. Testimunh.a seja um capilão que eu 
vi despedir-se de um aPligo nesta côrte, pnra se voltar para os . 

, fronteiras com quatro mezes de similhantes requerimentos: e per
guntando-lhe o amigo, como se ia sem esperar o seu despacho? 
Respondeu palavras dignas de se imprimirem: Vau-me desta Ba
byloni1.1 para a ca~panha: porque me é mais facil e honroso es
pe~ar lá as balas do inimigo com o peito, que aqui com os ou
vidos as dos ditos e respostns dos ministros e aulicos de sua ma
gestade. 

Vedes aqui, amigo leitor, como os que teem as unhas na lin
gua, não descançam até que não enxotam toda a sorte de reque
rentes benemeritos, para lhes ficar o campo fronco a suas pre
tenções, que por esta arte alcançam; e assim furlum e pescam 
com os anzoes e unhas na língua, o·que não merecem, e de jus
tiça se deve dar a quem arriscou n vida, c não a quem a truz 

~ 
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empapellada : e estes são os ladrões que teem ua língua as unhas 
com ql,le empolgam no que não é seu, nem lhes é devido. Fucil 
tinha tudo o remedio, e escript0 está e ma.rcado eom sellos me 
chumbo, que os premios da guerra nã0 se appliquem a serviços 
da paz. Se os summos pontífices ·la.rga1.1am a .este reino os dízi
mos de infiumeraveis commendas, que é sang,ue de Christo, para 
os cavalleiros que á custa de S€lU sangue propagam a fé, e defen
dem a patria; como se póde permittir que logre estes premios 
quem nunca defendeu a fé, nem h0nrou a patria? Não sei se o 
diga? · Que vi já commend.as em peitos inimi-gos de Deus, e al
gozes da patria. Cala-te língua, não te arrisques: olha que temo · 
chamem muitos a isto murmuração, tomando-o por si; porque 
tudo ·o que pica desagrada, e o que desagrada é signal que lhe 
toca. Toquemos -a recolher, e vamo-nos dilier an tes sape u um 
~ato . 

t:.l~P.I'.I'IJLO XXX"WII. 

Dol!l que .ftntal!' co1n a mão do ~ato. 

Ladrões ha dos quues pocilemos dizer, que teem mais muos que 
o gigante Briareu, porque nãp lhes' escapa -conjunção, logar, nem 
tempo; como se tiveram ·mil mãos, à dex1:ris, e à sinist1·is, nào 
erram lanço: e isto vem a ser furtar com mãos proprios, que não 
é muito; mos furtar até com as alhéiàs, é destreza proprin· desta 
arte, qué vence na malicia a subLileza de teclas as artes. Diz La
ctancio Firminno, que a maior maldade que commette o demo
nio, é a de tomar corpos phnntasticos pura commetber abomina
ções: porque não póde haver maior mal.iei-a, que despi r-se uma 
creattira de seu proprio ser, e vestir-se da natureza al.beia, sain
do-se de sua esphera, para poder mnis dfender a Deus. 'I;aes são 
os homens lndrões que se ajudam de mãos alheias: sáem-se de 
sua espher.a, e vão mendi.gar nus alheias m-odos e instrumentos 
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com que mais furtám. Não se eontenlar um lad·rã0 com duas 
mãos que lhe deu a natureza, e com cinco dedos que lhe ·poz em 
cada uma, armados c'om muito formosas unhas, e ir buscar mãos 
alheias e emprestadas, para mais furtat e peopar as suas pa-ra OU7 

tros lanços, €: o summo .da lndroice. No como se verifica isto, eslá 
ainda a maior difficuldade, que será facil de intender a quem 
olhar para a mão de Judas, q1uamdo no offici0 âas t11evas opaga ns 
Gan.deias. Obrigação é que corre . por conta dos sacristães; mas 
porque não chegam ás vélas, ou por se não queimnrem,. valem-s.e 
du mãe alheia: e assim veem a ser mãos de Judas todas as que· 
ajudam ladrões em seus artificios. 

· Ainda se não deixa Yêr em que cabeça vae dar a peJrada 
deste discur•so. Os senhores assentisfias me perdoem 1 que elles hfio. 
J~ se'r aqui o primeiro alvo deste hiro. Digam-me vossns senho
r ias (e não estranhem o titulo, que é cortezia que nos introdu
ziram cá os berlanguches, ~ue logo entrarão tambem nestn reste) : 
se el-rei nosso senhor lhes concede licença para recolherem com 
prado no novo o pão .que bas~e para o provimento das fronteiras, 
o que podem fazer por si e seus criad0s, para que em penha m 
nisso os juizes, ouvidores, cotregedores, e prov.edores de todo o 
reino? E porque estes são escoimados, e hão medo de tomar pei
tas, á força 'lh'as faz€m aeeitar, alcânçando-lóes liqença ele sua 
magestade para isso 'l Que é isto? Donde vem tanta liberalidade 
em quem traeta de stJa ganaocia? Interesse é tudo proprio: mãos 
de gato armam, e com saguates lhes _aguçam as unhas, par:a as 
prezas. Slilrem mais copi·0sas passando d·es limites, de c~:~jns crc
cenças fazem negociação e .vend·a a seu tempo c01m excesso, le
vando de eodilho a substtincia aos pevos famintos, obrando tudo 
com as mãos da justiça, que é o de que me <!!ueixo ;. que a jus
tiça ch~gue a ser entre n0s mão do gat@, parra que nã.o lhe cha
memos mão de Judas, que atiça es-te irwendio, em qÚanbo osso
breditos teem fiS suas de reserva em t~vas de ambar 'pa·Fa agasa
lharem es lucros que com tantas mãos negociaram. 

,Dêmos uma demão; aos berlanguches, já ·q·ue lh'a promette
mos, e eJ.les não querem que lhes faltemos com o pPom~ttido. Ha 
perto da nossa burra âe Lisboa tms ilheos que ehamamos Bcr~ 
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lengas; e porque passam por elles tÕdos os estrangeiros que veem 
do norte, chamamos a todos berlangucbes. Estes pois deram em 
nos virem meter na cabeça, que só elles sabem fazer baluartes, 
atacar petardos, disparar bombas, artificiar machinas de fogo, e 
engenhos de guerra. Sendo assim, que de tudo quanto obram, 
não vimos até agora fructo, mais que de immensas palacas e do
brões que recolhem para mandar á sua terra: até agora não vi
mos bomba que matasse gigante, nem petardo que arrazasse ci
dade, nem machina de fogo que abrazasse armada, nem quei
masse sequer~ um navio. Pot· isso disse muito bem o dou to r TlÍo
mé Pin-heiro da Veigà (que em tudo é discreto) respondendo á 
petição de um destes engenheiros, que demondov~t um milhão de 
mercês pelas bürcas de fogo que architectou contra os parlamen
tarios, que nos pejaram a barra do Téjo no anno de 1650, que 
o queimassem ·com e lias, por nos · gostar n nossa fazenda com en
génhos que no cabo nada obraram. Somos como creanças os por
tuguezes nesta parte: admiramo-nos do que nunca vimos, e es
timamos só o que vem de fóra, e apalpado tudo é farello; porque 
no fim dfs contas só o nosso braço é o que obra tudo, e leva ao 
cabo as emprezas. Aqui me pergunta um curioso pelas unhas do 
gato? E eu lhe respondo, que Qlhe para os thesouros d'el--rei, e 
para as nossas bolças, e verá tudo arranhado com estas invenções 
dos berlanguches, peiores para nós que mão de gato; pois nos 
furtam e levam com seus gatinhos, o que fôra melhor dar-se aos 
filhos da terra, que o trabalham e o merecem : e no cabo an
dam' despidos, e os berlunguches rasganclo cochonilhas, e bri
lhando téla~. Basta um toslão para qualquer homem de bem pas
sar um dia; ora demos-lhes a elles dois, com que podem beber 
vinho, como bois agua : para que é dar-lhes setenta e quatro mil ' 
réis cada mez de ordenado? Desordenada coisa chamára eu a 
isto ; pois lhes veem a sair a mais de um tostão para cada ·hora, 
e mais de dois mil e quatrocentos réis para cada dia, c um conto 
para cada anno. Parece isto conto de velhas, e discurso de gi
gantes encantados : gigantes de oiro são isto, que se nos vão do 
reino, conquistados pot· pygmeus de palha, de que fazem a mão 
do gato; que de palha borrifada com polvora vem a ser o fogo, 
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eorri que ahrozum mais a nós, que a nossos inimigos; e elles o srio 
mais verdadeiros que os castelhanos; porque estes nunca nos de
ram tal saco, nem entram cá por taes esfola-gatos. 

E para que não pareça que só em estranhos damo~ com este 
discurso, viremos a prôa delle para nossas conquistas, e achare
mos mãos de gato façanhosas, de qde usam portuguezes. Já tÓ
quei esta treta succi~tamente o paragrapho ultimo do capitulo IX 
a outro proposito; mas agora a contarei mais diffusa a este in
tento, em que tem mais artificio. Quer um capitão ou governador 
tornar para sua casa rico, sem escandalos, nem revoltas: mette-se 
de gorro com os mais opulentos do seu districto, vendendo bulias 
a todos de valias e pedreiras que teem no reino: mostra cartas 
suppostas, com avisos de despachos, habitos, commendas e offi
cios, q,ue rcz dar a seus afilhados: e como todos os que andam 
fóra da pa~ria teem pretenções nella, cresce-lhes a todos a agua 
na bo'ca ouvindo isto; e vão-se para suas casas discursando 0 

caminho que terão para terem entrada com tão grande valia, 
que tantos compadres tem em todos os conselheiros, e logo lh es 
occorre a estrada eoimbrã das peitas, porque dadivas quebram 
peuedos; e armam logo um presente pam adoçar o senhor capi
tão ou governador, e o ir dispondo ao favor que prete~dem : e 
já se imagina·m dando alcance á graça que tão alto lhes voou 
sempre: crescem as visitas, chovem ps donativos de uns e de ou
tros; e quando chega a monção d'e navios para o reino, chegam 
os memoriaes, e adu1m aos sobreditos senhores fazendo listas para 
a e0rte, esc11evendo cartas, arrumando negocios de mil preten
dentes, e de tudo fazem rede para pescar os donativos com que 

iwturalmente se despenham. Chega um, e diz: Senhor, bem sabe 
vossa sehboria que ha vinte annos sirvo a sua magestade á minha 
·custa, e que é já o tem'po chegado de lograr alguma mercê por 
'isso: e para que eu deva esta tambem a vossa senhoria, espero 
que me favoreça por meio de seus validos, ·a ·quem protesto ser 
ogradecido. Tenha :mão v. m., acode a senhoria: fiara que veja 
como trago a v. m. na casa dianteira, e suas coisas diante dos 
olhos:; senhor secretario, lêa v. m. lá as cartas que escrevi hon
'tein poro sua magestado e para o conselho da fazenda e ultrama-
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rino. E o secretario, que está de aviso, puxa pelas primeiras duas 
folhas de papel, que acha escriptas; e com a destreza, que cos- · 
tumam, relata Jogo de cada uma seu capitulo, que de repente vae 
compondo, talhado para as prctenções d0 supplican~e. em q,ue o 
descreve tãe valente, leal, e bi11arro, que flem a mãe q,ue (j) pa
riu o conheceria p@r aqueHe retrato. Toma~lhe as petições c me
moriaes sua senhoria, e manda ao secretario que a~ annexe áquell·e 
ponto; e ao sobreilito diz q1:1e dmma àescançaclo, que em boa 
mã@ ja'L o pandeir(j): e eHe mais selic.ito que nunca, vac-se para · 
casa, e mànda Jogo o melhor que acha nella, para não ser in~ 
grato; e por esta maneira de mil modos com estas abuises ca
çam os mais gordos trolhões da t-erra, e mettem nas redes os maio
res tubarões do alto: p.apos de ah:niscar em ·1\'Iacáu, bocetas de 
bazares em Malaca, bisalhos de diamantes em Goa, alcatifas de 
seda em Cochim, barras de oiro em Moçambique, pinhas de prata 
em Angola, caixas de açucar no Braz i]; e em cada parte de tudo 
tanto que enc.hem navios, que veem depois dar á costa : jJfale 
parta, male &ilabuntm·. A agua o deu, a agua o leva. E ficam 
desfeitas como sal na agua todas as maquinas das pretenções dos 
innocentes, e elles no limbo da suspensão, e no purgatorio do ar
rependimento, porque deram ao gato, o que nkio comeu o rato. 

Tambem para et-rei nosso senhor ha mãos de gato, que lhe 
arranham a fazenda e arrastam a grandeza de suas datas e mer
cês; e são os exemplos tantos que me não atrevo a contnl-os, as
sim por muitos, como por arriscados. Direi um imaginado, que 
poderia acontecer·,-~:~ servirá de molde para rnu.itos. Vaga em Coim
bra uma cadeira: vem consultada em trcs oppositores. O pri
meiro é melhor, o ultimo o somenos; tem este por si mais ami
gos na côrte: temem fallar a sua magestade, porque são conhe
cidos, e sabem qrue especula muito bem os que são apaixonados, 
para não admiltir suas informações: buscam uma mão de gato, 
e armam os páus, que venham a cair nella : espreitam a ooca
sião em que sua magestade vê as consultas: faliam-lhe· como a 
caso: Senhor, para que se canç.a vossa magestade ém apurar gente 
que· não conhece: consultas da universidade são muito apaixona
das pelos bandos das opposições, que muitas vezes poem no pPÍ-
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rneiro logut, quem havia de vir no ultimo: aqui anda o lente 
Fulano, que tem grande conhecimento de todos os sugeitos, e é 
desinteressado nestas materias; informe-se vossa magestade delle, 
e verá logo tudo claro como agua. Tendes razão .. Toca a campai
nha ; acode o moço fidalgo : mandàe recado a Fulano, que me 
falle â tarde. Aqui está na sala, responde o mesmo : Deus o 
trouxe sem duvida, acodem os conjurados, · que de proposito o 
trouxeram, e deixaram no posto bem instruido. Saiem-se todos 
para fó11a, e entra o louvado: communica-lhe sua magestadl!. a 
duvida : resolve-a elle, fazendo .... se de novas no ponto que trazes
tudado; e affirma que os conhece a todos melhor que as suas 
mãos; que nunca Deus queira que elle diga a seu rei uma coisa 
por outra, que nem por seu pae mudará uma cifra contra o que 
intende: e com estes ensalmos apeia os melhores do primeiro 
Jogar, e levanta o ultimo aos cornos da lua: e como não presume 
malícia quem não tracta enganos, persuade-se el-rei que aquella 
é a verdade ; e tomando a penna despacha a consulta, e dá a ca
deira ao que menos a merece: e faça-lhe bom proveito; e estes 
são os modos, suave leitor, com que cada dia se tiram sardinhas 
com a mão do gato. 

Dol!l que i'nrtn.lll eo.lll DláOI!I e nubas pos-tiça•. de utnis. 
e neereseentndas. 

De um ladrão se conta, que iinha uma mão de páu, tão bem 
cortada que parecia verdadeiro, e devia de ser a direita, porque 
encostando-a á esquerda por entre as dobras da capa, se punha 
de joelhos muito devoto nas egrejas de concurso, junto aos que 
lhe parecia que poderiam trazer bem providas as algibeiras; e 
com a outra mão, que lhe ficava livre, lhes dava saco subtil
mente; e ainda que os roubados se11tiam alguma coisa, olhando 

2~ 
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para o visinho, de quem se podiam temer, e vendo-o com ambM 
as mãos levantadas como que louvava a Deus, persuadiam-se que 
seriam apertões da gente, o que sentiam. Assim me declaro nisto 
que chamo furtar com mãos postiças, de mais, e accrescentadas: 
e melhor ainda me declarei com os que occupam 1muitos officios 
na republica, commendo e devorando a dois carrilhos, como mons
tros, a substancia do reino : como se lhes não bastáFa a mão que 
tomam em uma occupaçãe1 meltem pés e mãos no meio al1ueire 
com seu senhor, e ajuntam moios de rapinas, porque dando-lhe o 
pé tomaram a mão ; e jâ lhes eu perdeara, se só uma mão met
teram na massa; isto é, se só com um efficio se contentaram ; 
mas manejar tres e quatro com mãós postiças, é quererem agar
rar este mundo e mais o outro. 

A santa madre egreja calholica romana, que em tudo acerta, 
tem mandado com sua milagrosa providencia, que nenhum cle
rigo coma dois beneficios curados, ·por· amor da assistencia, que 
não sendo Santelmo, nem S. Pero Gonçalves, que apparece na 
mesma tempestade em dois navios, é impossível tel-a em duas 
partes ; e não quer que coma e beba o sangue de Christo, sem 
o, merecer pessoalmente.' E como ba de haver no mundo quem 
coma e beba o sangue dos pobres, e a fazenda d'el-rei e substan
cia da republica, um homem secular occupando dois postos e dois 
officios incompatíveis: e porque silo mais que muitos, chamo tam
bem a isto ladrões que furtum e comem a dois carrilhos; e ainda 
mal que comem a tres e quatro, como monstros de duas cabe
ças. Muitas cabeçadas se dão e toleram em republicas mal go
vernadas: mas que na nessa tão bem regida e disposta se seffram 
es tas, é para dar os hem intendidos com as cabeças por essas pa
r.edes. Vêr que faça dois officios, e tres, e quatro, e sete occupa
ções um só hemem, que escassamente tetn t:ilento para um cargo, 
é ponto que faz fugir o lume das olhos: e pouca vista é neces
saria para vêr que não póde estar isto sem grandes ladroices : e. 
a primeira é, que come os ordenados com que se puderam sus
tentar, satisfazêr e ter contentes quatro ou cinco homens de bell), 
que o merecem. A segunda, e maior de todas, que como é im
possiye1 assistiir um só sugeito a tantas coisas differentes, passam ~ 
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lhe pela malha mil obrigações de justiça, não dando satisfação ás 
partes, trazendo-as arrastadas muitos mezes, com gastos immen
sos fóra de suas pátrias: e no cabo de~pacham mil di~parates por 
escripto, para serem mais notorios; porque não teem tempo para 
v:erem tantas coisas, nem memoria para comprehenderem as 
certezas que se lhes praticam; e quando vão a alinhavar as reso
luções escapam-lhes os pontos, e embaraçam-se as linhas, que ti
nham lançado uns e outros; e perde-se o fiado, e o comprado e o 
vendido: e vem a ser mais difficultoso encaminhar um desarranjo 
destes, que começar a demanda de novo. Perdem-se petições, 
somem-se provisões, faltam os oraculos, respondem sesta por ba
lhesta, fazem-vos do céu cebola, mettem-se no escuro dos segre
dos, com mysterios que não ha: e Deus nos dê boas noites. Bal
daram-se as peitas, frustraram-se as intercessões, peFderam-se os 
gastos e a paciencia ; e appellae para o barqueiro, que de Deus 
vos póde vir o remedio, porque se o buscardes na fonte limpa, 
que reprende com sua clnreza tan,tas aguas turva~, arris~aes-vos a 
uma enxurrada de ministros, que vos tiram o oleo, .e mais a 
cbrisma. · 

Finalmente digo, que assim como ha heresias verdadeiras que 
encontram verdades catbolicac;, assim ha 'heresias políticas que 
encontram as verdades que escrevo: e assim como seria heresia 
de Calvino e k utheFo dizer que é mal-feito ordenar n egreja 
que nenhum clerigo coma d'ois beneficios curados, assim é he
resia na política do mundo admiHir que um bomemzinho de non
nada occupe dois officios, que requerem duas assistencins. É nota 
de alguns escripturarios, que nunca Deus proveu dois officios jun
tos em um só sugeito: e para significar a import,mcia disto rimo
dava que ninguem semeasse dois legumes na mesma terrà: e 
quando occupava algum servo seu em uma empreza, dava-lhe logo 
com ella os talentos necessarios e forças convenientes: e isto não 
podem fazer os príncipes da terra, que se bem são senhores dos 
cargos, para os darem a quem quizerem, não o são dos talentos, 
nem os podem dar a quem os não tem, como póde Deus ; e por 
isso deve ir attento nos provimen tos que fazem, porque até um 
só e singular requer homem capaz para ser bem servi do . E para 

" 
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que se veja como as coisas vão muitas v.~zes nes~n parte, C@n
tallei a q.ue succedeu ha poucos annos em uma pnaça, onde foi 
provido por capitão-mór certo cnvalh~iro~ que .presumia de gr.ande 
soldaão: e no primeiro dia em que t@mou posse do seu fel,iz go
verno, .l.he foram pedir- o nome para as rondas daquella noite. ·Es
tava elle em h0a conversação de amigos e senhores, ·que o visita 
vam com o parabem de sua boa vinda: perguntou ao cabo, que 
era o qwe dema·ndava? Q~e me dê vossa senhoria o ·nome para 
esta noite, é o que peço, réspondeu elle: _e .o "senhor capitão i·ns
tou muito admirado; .ai.nda me não sabem o nome nesta terra? 
E muito mais o ficaram os cillcl:lmstantes do seu enl·eio. Acodiu 
o sargento: hem sabemos o nome de vossa senhoria, o que peço 
é o nome para a ronda . Aqu.i areou mais o capitão. E pa,ra não 
se arriscar a responder. outn~ desproposito, dtsse o peior, porque 
o mandou embor'a sem resolução, e que no dia segu,inte flractariam 
o ponto com mais desafogo. E eis-aqui que taes succedem ~er os 
senhores que occupam grandes ~ostos: e sendo taes q.ue farãa 
~e os puzerem em muitos? 

É engano manifesto dizer-se e cuidar-se que não ha homens 
para os cargos, e pot· isso os mtJltipliqam em um ministro. _É o 
11osso reino de Portugal muito fertil de. talentos muito cabaes 
para tudo : prova boa sejam todas as sciencias e artes que em 
Portugal acharam seus _auctores. A nobreza e fidalguia, auctori
dade e christandade er.~tre nós andam em seu ponto. Todas as na
ç,ões do mundo podem andar comQosco á soldada nesta parte: 
·mas não apparecem os talentos por tres,razões: primeira, porque 
não· ha quem os busque: segunda·, porque ha quem os desvie: 
terçeira, porque não são inLrometLidQs; e isso teem de bons. Não 
ba quem os busque, 11orque não ha quem os es_time. Ha quem os 
desvi.e por se introduzir inutil. Não se offereoem, por nã(j) pade
cerem repulsas, E d'uqui vem and·arem Scipi0es valenbes pel@s 
pés das moitas comendo terras, e versistes co'tlardes p_elos thron.os 
cevando vaidades : andam Ani•baes prudentes guardando gado, e 
Nabaes estultos dominando opulenoias. Andam Heitores Jeaes ar
rastrados á roda dos muros da patria, que defend.eram, .c Sinoes 
traidores embolça.ndo ~i v as e .tri umphtn1do em carros. Sejam ou-
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vidos ''arões desi,nteressados, sabios e religiosos, e elles descobri
rão as minas onde está o oiro dos talentos mais preciosos: elles 
conhecem as talhas de barro que conservam melhores vinhos, 
que jarras de eiro. 

Do• que fartam com unhas benta•· 

Unhas bentas, parecerá coisa impossível ; porque lodas são 
malditas e peçonhentas, como as dos gatos, que ha pouco dis
cursamos, Mas como não ha regra sem excepção, desta se tiram 
algumas: taes são as da grão besta, d~ quem dizem os naturues 
grandes v·irtudes : e comtudo isso tambem affirmam os mesmos, 
que até essas v-irtudes são furtadas ãs conjunções da lua; para 
que nenhuma unha se possa gabar, que escapou da estrella que 
os astrologos chamâo Mercurio, ladrão famoso. E entre tantas 
unhas não ha duvida que ha algumas bentas, não porque tirem 
almas do purgatorio com perdões ·de éontn benta ; mas porque 
lançadas as contas, lançando bençãos, e apoiando virtudes, e cla
mando misericordias e am0res de Deus, purgam as bolças que en
'contram, melhor que pílulas de escamonea. A mais de quatro 
criticas se me vae o pensamento neste passo, não de passagem; 
mas de proposito e reixu velha a certos servos de Deus a quem 
murmuradores chamam por desdem da Apanhia, levantando-lhes 
que mandam olhar a gente para ·o céu, em quanto l-he apanham 
a terra. Mas isto é praga que só se acha em quem não vai tes
timunha conforme a sentença de Luiz rei de França, que só he
reges e amancebados faliam mal dos tacs sugeitos; estes, porque 
os reprehendem cem sua modest'ia; e aquelles, porque os con
vencem com sua doutrina. E o cerlo é que ess~s mesmos zoilos 
que murmuram, qua nclo querem a sua fazenda segura, ou o seu 
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dinheiro bem guardado, que nas mãos destes anjos da guarda de-
positam tudo. · 

!s unhas que usurpam a titulo de bentas, são aquellas que 
empolgando piedades, fazem a preza em latrecinios. Explico isto 
com alguns exemplos, que darão noticia para outros muitos. Seja 

_o primeiro de dois soldados da fortuna, que vendo-se mal vesti
dos (desgraça ordinaria em todos) accordaram valer-se do sagrado, 
para que o profano os remediasse. Houveram ás mão:; uma hos
tia que pediram em certa sacristia para uma tnissa das almas: 
dão comsigo e com ella na rua Nova : pedem a um mercador dos 
que chamam de negocio, lhes mos~re a melhor peça de Londres: 
encaixam-lhe em uma dobra a hostia dissimuladamente, mostram
se descontentes da côr, e pedem outra: vistas assim algumas, ap
pellam para a primei_ra, e mandam medir '\lÍnte covados, rega
teando-lhe primeiro muito- bem o preço, como é costume. Mal 
eram medidos quatro; q,uando apparece a hostia, a que elles, fin
gindo lagrimas, se prostraram batendo nos peitos. Fica o merca
dor sem sangue, temendo lhe imputem çle novÕ o que em Jeru
salem tomaram sobre si s~us antepassadas. Não é necessario de
clarar os extremos que de parte a parte passaram : resultou por 
fim de contas, que levaram a bom partido a peça toda., sem ou
tro custe que o de jurarem que ninguem saberia o caso succe
dido. Não .sei se é isto furtar com unhas bentas? Sel-o-hão mil 
esmolas pelo menos, que ·cada dia vemos pedir com capa de pie
dade e misericordia, para pobres, para missas e irmandades, as 
quaes vão arder na meza do jogo ou da gula. Um mulato co
nheci, que tiAha uma opa branca, q11e compFou na Foupa velha 
pot• dois tostões, com a qual, com uma bacia, e duas V(!)\'las que 
dava por quatro ruas todos os dias pedindo para as missas de nossa 
Senhora, ajuntava o que lhe bastava para passar alegremente a 
vida. Túmbem este furtava com unhas bentas. 

Que direi de infinitos, que a titulo de pobres se fazem ricos? 
Abrem chagas nas __ pernas e nos braços, cem ' causticos e hervas: 
mostram suas dores com brados, que moverão as pedras : Mira 
la plaga mit·a la llaga! Pelas chagas de Ghristo nosso Redem~ 
ptor, que me deem uma esmola! Dizia um d~stes na ponte d~ 
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Coimbra, de outro que tinha uma perna muito chagada : boto a 
tal, que tem aquelle ladção uma perna que val mais de mil 
cruzados! E assim é que muitos mil ajuntam estes piratas: e lá 
se conta de um aleijado que morrendo em Salamanca, fez testa
mento, em que deixou a el-rei Filippe I ou 11 de Castella a al
barda do jumento em que andava ; e acharam-se nella cinco ou 
seis mil cruzados em oiro. Um fidalgo piedoso lançou pregão na 
sua terra, que tal dia dava um vestido novo por amor de Deus a 
cada pobre: ajuntaram-se no ' seu pateo infinitos; e a todos deu 
vestidos novos, mas obrigou-os a que logo os vestissem, e tomou
lhes os velhos, e nelles achou bem cosida e escondida por entre 
os remendos maior quantidade de dinheiro vinte vezes, que a que , 
tinha gastado nos vestidos. Estes taes não ha duvida que são la
drões, que com unhas bentas esfolam a republica, tomando mais 
do que lhes é necessario, e fôra melhor distribuil-o por outros, 
que por não pedirem padecem. 

Tombem em mulheres ha exemplos de unhas bentas notaveis. 
Innumeraveis são as que professam benzedeiras, e teem mais de 
si ganas, que 'de beatas. Entra em vossa casa uma destas com no
me de santinha; porque dizem della que adevinha, faz vir á mão 
as coisas perdidas, e depara casamentos a orphãs, e despachos aos 
mais de-s-eSperados pretendentes. Pedis-lhe remedio para vossos 
desejos : ped~-v.os uma caaeia de oiro emprestada para seus en
salmos, quatro aneis de diamantes, m~ia duzia de colheres, e ou
tros tantos garfos de prata, cinco moedas de tres mil e quinhen
tos, em memoria das cinco chagas: mette tudo em uma panella 
nova com certas hervas, que diz colheu ã meia noite, vespora de 
S. João, e enterra-a muito bem coberta de traz do vosso lar, fu
zendo-v~s fechar os olhos, para que não lhe deis quebranto: e a 
um virar de pensamento, emborca tudo nas mangas do sayo, e 
fica vazia a olha, ou, para melhor dizer, cheia de preceitos, que 
nioguem bulia nella, sob pena de se converter tudo em carvões, 
até passarem nove dias em honra dos nove mezes; e nelles se passa 
para Castella, ou França, com a preza nas unhas, EjUe chamo 
bentas, pois por taes as tivestes, quando a poder de bençãos vos 
roubaram. Vedes vós isto, piedoso leitor, pois sabei de certo, que 
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sucoede cada dia por muitas maneiras a gente muito de bem, e 
obrigada a não se deixar enganar tão parvoamente. 

Mas deixando ninherias, vamos ao que imporla. Admittimos 
todos neste reino as decimas para a defensa delle, ·e a todos con
tentou muito esta ~ontribuição; porque não ha coisa mais racio
navel, que assegurar tudo com a decima parte dos rendimentos, 
que vem a ser pequena parte c-omparada com o todo. Dizem -os 
ecclesiasticos neste passo, que são isentes de gabellas por diplo
mas ponti6cios, e eu não lh'o nego ; mas quizera-lhes pergun
tar, se gostam elles de lograr os lucros que das decimas resultam, 
que são terem as suas fazendas seguras, e as vidas quietas das in
vasões dos inimigos, que os nossos soldados rebatem, alentados 
co.m as decimas? Não podem deixar de responder todos que sim. 
Pois se assim é, como na verdade é, lembrem-se do dictado, e 
do direito que diz: Qui sentit commodum, debet sentire, et onus. 
E vem a ser o que diz o nosso proverbio, que quem quizer cqmer 
~epe.nne. Q~e se depenne quem gos~a de viver sem penas; e 
estando isto tão. posto em boa razão, segue-se logo a consequen
cia vecdadeira, que devam dar seu consentimento na contribui
ção das decimas: e vindo elles nisto, como são obrigados pela ra
zão sobredita : Et scienti, et consentienti non fit injuria; digam~ 
me onde encalha o seu escrupulo? Encalha nos diplomas, de que 
fazem unhas-bentas para surripiar do commum o que aifectam 
para seus oommodçs particulares? E não se viu maior sem-razão, 
que quererem conservar suas queixadas sãs á custa da barba longa,. 
E se a.inda persistem na sua teima ou iatePesse, que assi.m lhes 
chamo, e máu escrupul0, respendam-me a este argumento. Se é 
licito aos reis catholicos tomarem a prata das egrejas, para as con
servo rem e d~fenderem em extrema necessidade; porque não lhes 
será liGito vecolherem deei,mas dos ecclesiasticos, pa~a os defen~ 
~erem no mesmo aperto? Licito é, não ha duvida; porq.ue esta 
consequencia não tem resposta : e della se colhe outra que repre
hende de muita cÕbiça e avareza o que elles querem que seja es~ 
crupulo e excommunhão: e vem a .ser rapina verdadeira, e com 
que se levantam a maiores, fazendo unha da religião, para agar
rarem o eapital e os redditos, sem entrarem nos riscos, que s~m- . 
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pre grandes lucros trazem comsigo. E vêdes aqui as verdadeiras 
unhas bentas: bentas na opinião de sua cobiça, e malditas na de 
quem melhor o intende : e para que elles inteodam que sabemos 
tambem o respeito .que se lhes deve, e que não ha diplomas que 
encontrem esta doutrina, direi claramente o que ensinam os theo
logos nesta parte, e é, que são obrigados os ecclesiasticos a con
correrêm igualmente para os gastos publicos das calçadas, fontes, 
pontes, e muros; .porque todos igualmente se servem, e aprovei
tam destas coisas: e ha de ser em tres circumstancias : Primeira, 
quando a contribuição dos leigos não basta: segunda, com exame 
e ordem dos prelados : terceira, sem força na execução. .1.\'Ias 
logo se accrescenta, que os prelados são obrigados a executai-os : 
e -isso é o que queremos na contribuição das decimas; e melhor 
fôra não se chegar a isso, pois em gente sagrada se devem achar 
maiores primores. 

Não posso deixar aqui de acõdir a uma queixa, que anda mal 
enfarinhada com reçaibos de unha benta, e topa no fisco real, 
quando pelo santo officio recolhe as fazendas dos comprehendidos 
em crime de confiscação. Poderiam alguns zelosos dizer, que se 
gasta tudo no tribunal que o arrecada, e que é tanto o que se 
confisca, que excede seus gastos; e que. a dos sobejos nunca re
sulta nada para sua magestade, que co.m grande piedade remette 
tudo nas consaiencias de tão fieis ministros. Ma teria é esta muito 
delicada com ser pezada: e por credito da inteireza que tão santo 
tribunal professa, convem que lhe demos satisfação adequada em 
,capitulo particular, que será o seguinte. 

(}Ji..PJ.'.I'IJLO XL. . . . 

Responde-se aos qoe eha:uuun -wisco ao ~isco. 

Por fabula tenho o que se conta do Sayvedra, que dizem me
teu neste reino por enganos de breves falsos, o tribunal e fisco 
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da santa inquisição; porque não ha memoria disso nos archivos 
do santo officio, nem na torre do tombo, onde todas as coisas 
memoraveis se lançam : nem ha outro testimunho mais que di
zel-o o mesmo Sayvedra, por córar com isso outros crimes, que 
o lançaram nas galés. O certo é que o rei catholico D. Fernando . 
lançou de Castella os judeus na era de t 482, porque tinham fu-

~ ramento os reis de Hespanba, pm· preceito do concilio toledano, 
de não consentirem hereges em seus reinos. Muitos destes, ou 
qnasi todos, deram comsigo em Pprtugal. Admittiu-os el-rei D. 
Jorro H por tempo determinado, que se iriam deste reino, soh 
pena de ficarem seus escravos os que se não fossem. Muitos se 
foram; e os que se deixaram ficar, correram a fortuna de escra
vo~ , e como taes eram vendidos: até que el-rei D. Manuel os 
tornou a notificar com as mesmas. e maiores penas, que lhe des
pejassem todos o reino: alguns obedeceram, e os mais pediram 
o santo boptismo, e com isso aplacaram as penas: e ficaram tão 
mal instruidos, que el-rei D. João IH vendo qu e não só profes-· 
savam a lei de Moysé~ publicamente, mas que tambem a ensina
vam até nos christãos velhos, alcançou do pnpa Clemente Vll o 
tribunal do santo officio no anno de 1 õ3 t , e o fez confirmar por 
Pa.ulo JII no anno de 1õ36, com breves apàstolicos, na confor
midade em que até hoje dura, e. durará com o favor divino pot· . 
todos os se~ulos; porque a este santo tribunal se deve a inteireza 
da fé e reformação de costumes, com que este reino fiorcce em 
tempos tão calamitosos, que ahrazam todo o orbe christão com 
corrupções e heresias. 

A maior pena que teem os hereges, além da de morte, é a que 
lhes executa o fisco, da confiscação ~ perda de todos seus bens: · 
e é muita justa ; porque as heresias nascem e cevam-se com a 
cobiça das riquezas, com as quaes se fazem os hereges mais in
solentes, e pervertem outros; e oom lh'as tirarem, ficam mais en
freados; e só o summo pontífice póde opplicar os bens confisca
dos a quem lhe parecer mais conveniente, porque é causa me
ramente ecclesiastica. Os bens dos que forem clerigos, applicam
sc por direito á egreja, os dos religiosos á sua religião, os dos lei
gos ft seus principes , onr1c os tacs bens existem , e nõo onde se 
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condemnam. Em Hcspanha e Portugal pertencem os bens dos 
leigos aos reis, por particular concessão ; e os dos clerigos, mas · 
que tenham beneficios, por costume geral em toda a parte, per
tencem ao fisco secular. De tudo isto se colhem tres conclusões 
certas. 

Prinieira conclusão: que os príncipes seculares não podem re
mittir aos hereges as penas do direito canonico, nem do costume 
ecclesiastico; nem ainda das leis que os mesmos príncipes puze
ram, se foram approvadas pela egreja, porque pela approvação 
ficam ecclesiasticas: segunda, que não podem os inquisidores re
mittir os bens confiscados sem consentimento do principe, por
que lh'os concedeu o papa ao seu fisco; mas o papa póde, por
que é senhor supremo: terceira, que depois de dada sentença, 
de tal maneira ficam os bens confiscados, sendo proprios do prín
cipe pela doação do papa, que póde delles dispôr, e dal-os a quem 
quizer, mas que seja aos mesmos hereges a quem se tomaram, 
depois de reconciliados; mas antes de reconduzidos, não podet;n, 
pelas tres razões ' que ficam tocadas, que com as riquezas se ce
vam e crescem as herezias, e os hereges se fazem insolentes, e 
pervertem outros: e tambem porque é causa ecclesiastica,· e nilo 
tem direito aos bens que lhes não estão ainda sentenciados. Des
tas tres conclusões se colhe uma conseguencia certa, que a con
fisca ção é pe a ecclesiastica, e que como tal não púde o príncipe 
secular impedir a execução della sem licença do summo ponli
fice, que lh'a póde dar como senhor supremo da lei, que tem do
mínio alto sobre tudo. 

De tudo o dito forrro agora um argumento, com que acudo 
~ queixa que nos obrigou a fazer este eapi tulo. Os reis em Por
tugal são senhores dos bens confiscados, depois de sentenci ados, 
de tal maneira, que os podem dar até aos mesmos hereges recon
ciliados : ergo à {ol'tiol'i, poderão dar a ad ministração e domí nio 
dos taes bens absolutamente aos senhores inqnisidores , para que 
os gastem como melhor lhes parecer; e que lhes tenham dado 
eslc poder, é notorio, e se prova do facto e da permissão 'conti
nua sem repugnancia nem conlradicção. E ainda que a massa do 
Gsco é muito grande7 não süo menores os gastos ela susten to ç.ão . ' 
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dos penitentes, das agencias de seus pleitos, das fabricas dos edi
ficios, dos ordenados dos ministros, das machinas dos cadafa_lsos, 
e mil outras coisas, c1ue emprezas tão grandes trazem comsigo, 
que é facil conhecei-as, e difficultoso julgai-as; porque o menos 
que aqui se pondéra é o que vemos, e o mais o que se nos oc
CQ!ta com o eterno segredo, alma immortal do santo officio. Nem 
se póde presumir que haja desperdíços, onde ha tanta exacção, 
e pureza de conscieneia, q·ue apuram o mais delicado de nossa 
santa fé: antes se p"óde ter por milagre o que Yemos, e experi- . 
montamos, que só com a confiscação dos réos se sustente ma
china tão grande, tão illustrc, e tão poderosa ! E dado que passe 
alguns annos a receita além da despeza, succedem eutros, em· 
que a despeza excede os bens confiscados: e providencia econo
mica, iguala as balanças de um anno com os contrapezos do ou
tro: e vimos a concluir que tudo o que ~e póde metaphisicar de 
sobejos, é pequena remuneração para tão grandes merecimentos. 
Nem ba no mundo interesse com que se possa gratificar o que 
este santo tribunal obra em si, e executa em nós. O que obra 
em si, é uma observancia de modestia e inteireza, que assombra 
e confunde aos rriais reformados talentos; porque o mesmo, é en
trar um homem, ecclesíastico ou secular, no serviço do tribunal 
da santa inquisição, que vestir-se logo de uma composição de ac
ções, palavras, e costumes, que fazemos pouco os que os vemos, 
quando não lhes fallamos de joelhos. O que em nós executam, 
bem se deixa. vêr na reformação dos vicios, na cxtincção das he
resias, e no augmento das virtudes. Seria Portugal uma charneca 
brava de maldades, seria uma sentina de vícios, seria uma Ba
hylonia de erros, se o santo officio não vigiára as maldades, não 
castigára os vícios, e não extinguira os erros. É Portugal um Pro
montorio commum ele todas as nações: nelle entram e sáem con
tinuamente todos os· hereges do mundo, sem que os vícios das 
nações nos damnem, sem que os erros das heresias se-nos pe
guem. Não h a reino nem província na christandade, que se possa 
gabar de intacto nesta parte: só Portugal persevera il'lesa. A 
quem se deve tão gloriosa fortuna? Ao santo officio, que tudo 
atalha ycdando li.Yros, açarnando seitas, castigando erros, e me-

•, 
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lhorando tudo. E vendo os reis se~enissimos de Portugal a im
portancia de tão grande serviço como a Deus e á republica fazem 
tão fieis ministros, não fizeram muito em lhes largarem todo o 
fisco á sua disp@sição. 

E se ainda se não derem por satisfeitos os zelosos na sua queixa, 
oiçam o que respondeu el-rei Filippe o Prudente em Madrid a 
outra similbante, que in:volvia notas com titulo de excessos no 
uso do poder : DexaUos, que mas estimo yo tener mis reyrws 
quietos · y catholicos cõ treinta clerigos, que todos essas interes
ses y respectos. Fallou como prudente que era; porque interes·se 
e respeitos temporaes, não teem comparação com lucros sobrena
turaes. Este mesmo rei passando pela praça de Valhadol id com 
lodo seu acompanhamento e pompa real, encontrou dois inquisir 
dores, e em os vendo, se saíu do coche, e C@m o chapeo hil mão 
os levou nos braços, dizendo: Assi es bien, que hont·e yo a quien 
tanto ~e honra a my, y defiende mis reynos como vàs! Sabia 
conhecer ·o que nós não ignoramos: e por isso affoitamente con
cluo, que cada um diz da feira como lhe vae nella. Quero dizer, 
que só gente suspeita poderá grunhir, onde desapaixonados can
tam a gala e o parabem ao santo offic•io, com os vivas que me
rece. E nós descantemos por diante os excessos de outras unhas, 
pois nas do fisco não achamos o visco, que só gente satyrica pela 
toada de oreltia de Midas lhe a•poda. 

Dos qne t'urtam (!ODl unbal!l de tome. 

Nas Gazetas de Picardia se escreve, que houve um moço lão 
inclinado a seu accrescentamento, que assentou praça de pag.em 
com um fidalgo, que tinha fama de rico: mas aó segundo dia 
achou que assentára praça de galgo; porque nem cama, nem 
vianda se usava naquella casa; e por isso o senhor clella era rico ; 
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' porque adquiria com unhas áe fome o que enthesourava. Succe-
deu um dia, que indo o novo pagem comprar uma moeda dera
bãos para a cea de todos, encontrou uma grande procissão de re
ligiosos e clerigos, que levavam a enterrar um defunto, e de traz 
da tumba se ia carpindo a mulher e lamentando sua desgraça, e 
ouviu que dizia entre lagrimas e suspiros: aonde vos levam meu 
mal logrado? Á casa onde se não come nem bebe, nem tereis 
·cama mais que a terra fria! Em ou~indo isto o rapaz, voltou · 
para casa como um raio fugindo, trancou as portas, e disse espavo
-rido a seu amo: Senhor ponhamo-nos em armas, que nos t!•azem 
cá um homem morto! Tu deves de vir doudo, disse o amo, pois ~ui
das que a nossa casa é egreja. Bem sei, disse o moço, que esta 
casa não tem egreja mais que o adro, que· é v. m. ao meio dia; 
e por isso entrei em suspeitas, se viriam cá enterrar aquelle fi
nado: e confirmei-me de todo, porque a gente que o traz, vem 
dizendo, que o levam-á casa onde se não come, nem bebe, nem 
ha cama, mais que a terra fria: e como aqui ning~em come, 
nem bebe, nem tem cama, hem digo eu, que câ o trazem, e 
que fiz bem de fechar as portas, pois assás bastam os defuntos, 
que cá jazemos mortos de fome, que é peior que de maleitas. 

Com esta historia se explica hem, que coisa são unhas de 
fome, que poupando furtam á boca, á saude e á vida, o que lhes 
é devido; e assim chamamos unhas de fome a uns que tudo 
escondem, e que tudo guardam,. sem sabermos para quando, e 
é certo, que para nunca; porque primeiro lhes apodrece, que 
súia ii luz o que reservam: e quando vos dão íllguma coisa, _ é 
sempre o peior, e o que não presto, ou de modo que melhor 
fôra não vos darem n;Jda. São estes como a rapoza de Hisopete 
que banqueteou a cegonha com papas estendidas sobre .uma !a
gem, para que as não pudesse Lomur com o bico. E se me per- ' 
gunlardes, onde está aqui o furto, que parece o nlio ba em 
guardar cada um o que é seu, e em poupar até o alheio? Res
pondo, que o caro é barato, e o barato é caro. Direis que tôa 
isto a desproposito: mas cu não vi coisa mais certo, se a intcn
derdes, como a in tendo; c já me não haveis de in tender, se me 
não declarar com exemplos. Seja o primeiro do que cada dia 
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vêmos em provimentos de náus da Iodia, e de galeões e navios 
que manda cl-rei nosso senhor ao Brazil, Angola, e outras par
tes: proveem-se de chacinas podres, bacalháu corrupto, biscouto 
mascavado, ''inho azedo, azeite borra; porque acham tudo isto 
assim mais barato na compra: e sáe~lhes mais caro no effeito, 
porque adoecem todos os passageiros, morre a nm~tade, malo
gra-se a viagem, 'perde-se tudo; porque foram providos com 
unhas de fome: e por pouparem o que se furta, fizeram com que 
o barato custasse caro a todo-s . 

Segundo exemplo seja do que succede nas armados: manda-as 
sua mogestade prover para tres mezes com liberalidade real : 
encolhem os provedores as mãos para encher as unhas, e dão 
provimento para tres semanas: eis que na segunda semana já 
f a !ta a agua, e na terceira já não h a pão. Tornam-se a recolher 
sem obrare~ o a que iam, e por milagre chegam cá com vida. 
Eis-aqui que coisa são unhns de fome, que por matarem a sua 
poem em desesperação a alheia. Os provimentos reaes, como os 
de toda a casa bem governada, devem ser como os de Deus, 
que sempre nos dá remedios superabund-antes. Não devem ir as 
coisas tão guisadas, nem tão cerceadas, que nada sobeje: o que 
sobeja no prato, é o que satisfaz mais que o que se come. Tres 
açoutes tem Deus, com que castiga o mundo, e o primeiro é 
fome: açoular quer nossa mooarchia, quem mette em suas forças 
fome. Nada poupa quem aguarenta a fartura, porque vos vem a 
levar o ralo, o que não quizestes dar ao gato. Perdem-se immen
sos thesouros de gloria, e interesse nos commercios do-mar e· nas 
victorias da campanha, por fa.Ita do provimento liberal e conve
niente. Deus nos livre da ganaocia que nos occasiona tão gran
des perdas. 

Tambem roubam· com unhos de fome, os que por forra\em de 
gastos, aguarentum os ordenados, privilegias e favores aos minis
tros e officiaes d'el-rei ou das republicas. Nos márinb~iros das 
náus da lndia temos bom exemplo. Concede-lhes o regimento an
tigo trinta mil réis de pra~a, um logar na náu capaz de sua pes
soa e fato, quatro fardos de canela livres e sem taxa, para que · 
engodados com estes interesses e liberdades, abracem o trabalho 
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que é desmedido. Vem o regimento moderno, ogum·enta~lhes tudo 
a titulo de poupar á fazenda real : e segue-se d'ahi não haver 
quem queira arriscar sua vida por tão pouco, e irem forçados, e 
por isso negligentes em tudo. Nem ha para que buscar outra 
causa de se perderem tantas náus de poucos annos a esta parte. 
As náus no mar são como os carros, que caminham carregados 
por terra : se teem quem os guie, e governe com cuidado e scien
cia, escapam de atoleiros e barrancos, onde se Fazem em ped_a
çes, se os deixam metter nelles. Como não hão de dar as nãus á 
costa, e em baixos, se os que as guiam e governam, vão descem
tentes e ignorantes? Vão descontentes, porque vão forçados, e 
vão forçados, porque não vão bem remunerados: e d'aqui vem 
serem ignorantes; porque ninguem estuda, nem toma bem a arte 
de que não espera maior proveito: e assim nos vem a custar o 
barato muito caro; porque houve unhas de fome, que fabricaram 
ruínas, onde armaram interesses. 

Aqui me vem a curiosidade de perguntar qual é a razão, por
que nenhuma náu, nem galeão nosso, ou vá de viagem ou de 
armada, nunca leva boticas, nem medicamentos communs, para 
us febres da linho, nem para as feridas de uma batalha, nem para 
o mal de Loanda, nem para nada ?Uma de duas: ou é ignoran
cia, ou escaceza : ignorancia não creio que seja ; porque não ha 
quem não saiba que se adoece no mar, mais e mais gravemento 
que em terra : é logo escaceza, por não gastarem dois ou · tres 
mil cruzados nos aprestos pura a saude e vida dos passageiros e 
soldados, sem os q uaes se perde tudo ; perde-se a gente, que é o 

· mais precioso, morrendo como mosguitos, e alojando-os ao mar 
nos feixes ; e perde-se tudo, porque tudo fica sem quem o de
fenda das inundações do mar, e violencias dos inimigos. Muita 
vantagem nos fazem nesta parte os estrangeiros, em cujos navios 
vemos bo~icas e aprestos mui•tas vezes para curar doentes e fe
ridos, que valem muitos mil cruzados: e nós escassamente leva
mos um barbeirro, nem um ovo. para uma estopada. 
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U&PI'I'IULO XlLDi. 

A rapoza, quando saltêa um galinheiro faminta,· ceva-se bem 
nos primeiros dois pares de galinhas que mata; e como se vê 
farta, degola as demais, e vae-lhes lambendo o sangue por acipipe. 
Isto mesmo succede aos que furtam com unhas fartas, que não 
param nos roubos, por se verem cheios, antes enlão fazem maior 
carniceria no sangue alheio : são como as sanguexugas, que chu
pam até que arrebentam. Andam sempr·e doentes de hydropisia as 
unhas destes: então teem mai-or sede de rapinas, quando mais far
tos dellas. E ainda mal, que ve!llOS tantos fartos e repimpados á 
custa alheia, que não contentes, da mesma fortuna fazem razão 
do estado, para sustentarem faustos superfluos, engolfando-se mais 
para isso nas pilhagens, para luzirem desperdiçando; porque só 
no que desperdiçam acham gosto e honra: chamara-lhe eu des
cz:edito e ·amargura de consciencia, se elles a tiveram. 

Olhem para mim todos os ministros d'el-rei, que hontem an
davvm a pé, e hoje a ca,•allo : estejam-me attenlos a duas per
guntas, que lhes faço, e respondam-me a ellas, se souberem; e se 
não souberem, eu responderei por elles. Se os officios de vóssas 
mercês dão de si até poderem andar em um macho, ou em uma 
faca, quando muito, e suas mulheres em uma cadeira; como an 
dam .Yossas mercês em liteira, e ellas em coche? Se a sua meza 
se servia muito bem com pratos, saleiro e jafl'o de loiçapintada 
de LisbCJa, como se serve agora com baixelas de ·prat11, salv11s de 
bastiões, confeiteiras de relevo? Não me dirão de donde lhes ''ie
ram tantas colgaduras de damasco e· leia, tantos bofetes guarne
cidos, escriptorios marchetados, tom pontas de abada em ·cima? 
Deram de fartos e~ fome canina? Jâ que lhes não dá do que 
di rã a-gente, não me dirão, onde acharam estes thesouros, sem: 
irem ã India; ou que arte tiveram para medrarem tanto em tão 
pouco tempo, para que os desculpemos ao menos com a visi
nhança? Já o sei, sem que me digam: houve1·am-se como ara-
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poza no gali.nheiro, em que entraram: cevaram-se nllo só no ne
cessario, senno tambem no supcrfluo. Não se contentam com se 
verem fartos e cheios, comó esponjas, querem engordar com aci
pipes: e por isso lançam o pé além da m;jo, e estendem a mão até 
o céu, e as unhas até o inferno, e mettem tudo a saco, quando o 
ensacam : e são como o fogo, que a ·nada diz, basta. E se querem 
saber a causa de suas demazias, leum com attenção o capitulo 
que se segue. 

Do!il qu.e !"uJ.•taw ClOill unliU\8 IDi.DlOI!ila•· 

Assim como ba unhas fartas, lambem as ha mimosas, que s1l.o 
suas filbas, c por isso peiores, por mal disciplinadas, porque para 
regalarem a seus donos furtam mais do oecessario. Furtar o oe
cessario quando a necess idade é extrema, dizem os theologos, que 
não é peccado; porque então tudo é commum, e não ha meu, 
nem teu, quando se tracta da conservação das vidas, que pe
recem por falta do que hão mister para se sustentarem : mas 
furlnr o superfiuo para amimar o corpo e regalar a alma, é caso 
cligno de reprehensão: ainda mal que succede muitas vezes. Como 
agora: Ponhamos exemplos, porque exemplos declaram muito. 
É certo que a qualquer ministro d'el-rei basta o ordenado que 
tem com as gages li c i tas do officio para passar honestamente, con
forme n seu estado. Pois se lhe basta um vestido de baeta, para 
qne o faz de veludo? Se lhe sobeja um gibão de tafetõ, para que 
o faz de tela, quando el-rei o traz de olandilha? Para que rasga 
ollandn~ onde basta linho? Pura que come galinhas e perd izes 
e lem viveiro de rolas, se póde passar com vncca e carneiro? 
Para que despende em uoces e conservas o que bastava para cazar 
muitns orphàs ;. baslnndo pussas e queijo para assentar o esto-
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mago, sem lhe causar as azias que padece pelos muilos guizados 
que não póde digerir? Para que são tontas mostras do reino e de 
Canarias, bastando uma de Caparica ou de mais perto? Por ver
dade affirmo que vi em casa de um nesta côrte mais de quinze 
'frasqueiras, e não era Flamengo ; e outro que mandava borrifar 
o ar com agua de flor para àlliviar a cabeça, que melhor se alli
viaria, não lhe dando tanta carga de licores. 

Muitos mimos são estes, e que não podem estar sem empolgar 
as unhas pa fazenda que lhes corre pela mão, e por isso lhes 
chamo unhas mimosas. Quien cabras nà tiene, y cabritos viende 
donde le vienen? Meu irmão ministro, ou official, ou quem quer 
que sois : se vossa casa hontem era de esgrimidor, como a vemos 
hoje â guiza de príncipe? E até vossa mulher brilha diamantes, 
rubis e perolas sobre estrados broslados? Que càdeiras são estas 
que vos vemos de brocado, contadores da China, catres de tarta
ruga. laminas de Roma, quadros de Turpino, brincos de Veneza, 
etc. -Eu não sou bruxo, nem adevinho; mas atrevo-me sem lançar 
penei·ra affirmar que vo·ssas unhas vos grangearam todos esses re
galos para vosso corpo, sem vos lembrarem as tiçoadas com que 
se hão de recambiar no outro mundo; pot·que é certo que vós os 
não lavrastes, nem os roçastes, nem vos nasceram em casa como 
pepinos na horta; e mais que certo, que ninguem vol-o deu por 
·vossos olhos l:lellas, porque os tendes muito mal encarados. Logo 
hem se segue que os fuFtastes; e vós sabeis o como, e eu tam
bem : e para que outros o saibam, 'VOl -o direi, porque estou certo 
o não haveis de confessar, mas que vos deem tratos. 

Entregaram-vos o livro das despezas e receitas reaes, enxiristcs
lhe uma folha portatil no principio, outra no meio, outra no 
cabo: acabou-se a lenda; )(}vantastes as folhas com quanto ncllns 
se continha, que eram partidas de muitos contos; e ficastes livre 
das contas, e encarregado nos furtos, que só no dia do juiso res
tituireis; porque ainda que vos vendaes em vida, nllo 11a em vós 
suhstanc ia, porque a espeFdiçastes; nem vol'ltade, porque a não 
tendes, para vos descarregar de tão grande pezo. Por esta, e ou
tras orles de não menor porte, que deixo, fnzem seu negocio us 
unhas mimosas; e tudo lhes é necessario para m~ntercm jogo a ,. 
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seus appetites; e nilo houvera melhor Flandres, se o bicho da 
consciencia as não roera. Um licenciado destes, picado do escru
pulo, correu qunntos mosteiros ha em Lisboa antigamente bus
caHdo um confessor que o nbsoh·esse; e a razã(!) que dava para 
ser absoluto era, que nüo tinha mais que duzentos mil réis de 
ordenado e goges, e que havia mister mais de quinhentos mil para 
governar sua casa ; e que não havia de ser contente el-rei, que a 
sua família perecesse. Respondiam-lhe todos (porque todos estu
da\'ílm pelos mesmos livros) é verdade que nuo quer sua -mages
tade que seus criados morram de fome; mas tambem é verdade . 
que não quer que o roubem : c se esse officio não vos abrange, 
moderae os gastos, ou largue-o, que não faltará quem o sirva com 
o que elle dá de si sem esses ·furtos : sois obrigado a restituir 
quanto tendes furtado: aqui perdia a paciencia o supplicante, al
·legando que era muito o que estava comido e bebido, e que não 
havia posses para tanto: mui mudarei de estylo, dizia elle, até 
agora tomava a el-rei diminuindo nos pezos, e nos preços, c 
nas cifras; d'aqui por diante accrescentarei tudo, e sairá das par
tes cabedal com que satisfuça, já que não ha outro remedio: e 
como as partes são muitas, e de mim desconhecidas; tomarei a 
bulia da composição d'aqui a cem annos, e ficará tudo concer
tado. l\Ias nõo_ faltou quem o adveftisse, que não vale a tal bulia 
a quem furta éom os olhos nella; e que melhor remediaria tudo 
aguarenlando os mimos e regalos em que dissipava tudo. 

:Escusadas são no mundo fjUantus unhas ho que o arranham 
com ladroices, e por isso hem dcsnecessarin.s todas. Mas este ca
pitulo não as comprchende todas; porque só tracla dDs super
fluidade5 que destroem ns republicus, peior que ladrões as bolsas 
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a que dno càça. E ·bem puderamos aqui fazer logo invectiva con
tra os t·rajes,. invenções, e cos~umes de vestidos, que se vão intro
duzindo cada dia de novo, esponjas- do nosso dinheiro, que o chu
pam e levam para us nações estranhas, q1:1e como_ a bugios nos 
enganam com .as suas invenções: cada dia nos veem c0m novas 
côres, e teceduras de lã e seda, que ' na sua terra custam pouco 
mais de nada, e cá no l-as vendem a pezo de oiro: e como o· que 
vem de longe, sempre nos parece melhor, e o que nos nasce em 
casa não agrada; desprezamos os nossos pannos e sedas, que sem
pre se fizeram no reino com melhoria. Insania marcada e polí
tica errada foi sempre antepôr o alheio ao proprio com dispen
dio da commodidade. Haverá quarenta annos que Castella lan
çou uma pwgma t:-ica com gr11ves penas, que ninguem vestisse 
seda se. não fosse fidalgo de bastante renda: e attentava nisto, 
ao que hoje se não abtenta, que não gastassem supevlluamente 
os vassallos, f11r~ando á boca c aos filhos, e á republica, o q·ue 
punham em luzimentos desnecessarios. Queixam-se hoje, que não 
teem para pagar as decimas com que el-rei lhes defende as vi-

. I 
das; e nós vemos que lhes sobeja para gastarem no que lhes 
não é necessario para a vida. A podam este tempo com o antigo: 
cha'mam ao passado idade de oit'o, e a~ presente seculo de ferro : 
e liiÓS sabemos, qu'e quem então tinha um anel de oivo com um 

, par de colheres e garfos de prata, achava que possuía muito. En
tão mandava el-rei D. Diniz, o que fez quanto qniz, as arreca
das da rainha á cidade de Mirancla quando se mui·ava, dizendo: 
não parem as obras pot· falta de dinheiro, empenhem-se essas ar
recadas, que custaram cinco mil réis, ou vendam-se, e vão os mu
ros por diante, que logo irâ mais soccorro. Estes eram os thé
souros antigos ! E hoje não ha mecanico que não tenha cadêas 
de oiro, transelins de pedraria, e bajxellas de prata. Não tornóu 
o tempo para traz; mas a cobiça é a que vae adiante pondo em 
coisas superfluas e particulares o que houve~a de empregar no 
augmento do bem commum e defensa da patria. 

Esta é a opinião de 'muitos políticos estadista'S, que não sabem 
adquirir augmeptos para o oommum sem minguas dos particula
res. A minha opinião é que todos luzam, porque a oppulencia dos 
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trajes ennobrece as nações, e causa veneração nos estrangeiros, 
e terror nos adversarios: pelos trajes se regula a nobreza de cada 
J.!m, e naturalmente desprezamos o mal vestido, e guardamos res
peito ao bem ataviado: e quasi que isto é fé: pelo menos assim 
o diz Santiago na sua Canonica, ainda que reprehende aos que 
desprezam os pobres; porque ás vezes: Sub sordido pallio latet 
sapientia. O luzimento com moJeração é digno de louvor; o su
perfluo com prodigalidade é o que tuxamos. Dou-lhe que nüo 
valha nada esta invectiva : façamos outra 1 que por ventura valerá 
menos na opinião dos poderosos, que ella ha de ferir de meio a 
meio. Ê certo que se gasta neste reino todos os annos das rendas 
reaes quasi um milhão, ou o que se acha .na verdade, em sala
rios de officiaes e ministros que assistem ao governo da justiça 
e meneio das coisas pertencentes á corôa : e é mais que certo, 
que com a ametade dos toes ministros, e póde bem ser que com 
a terça parte delles, se daria melhor expediente a tudo; porque 
nem sempre muitos alentam mai11 a empreza, e se ella se póde 
effectuar com poucos, a mullidiio só serve de enleio. Se basto um 
provedor em cada província, para que são cinco ou seis? Se hasta 
um corregedor para vinte legoas de dislricto, para que suo tan
tos quantos vemos? Tantos escrivães, meirinhos e alcaides, em 
~ada cidade, em cada villa e aldêa, de que servem, se basta um 
para escrevinhar e meirinhar este mundo e mais o outro? Este 
alvitre se deu ao rei de Castella não ha muitos nonos, e não pe
gou, póde bem ser que ,por ser bom para nós. Se esmarmos 
hem as rendas reaes das províncias, e as discutirmos, acharemos 
que lá ficam todas pelas unhas destes g!llfarros despendidas em 
salarios c pitanças. Entremos nas sete casas desta côrte, mas que 
~eja m: alfandega e casa da Inclia, acharemos tontos officiaes e 
ministros, que não ha querri se possa revo)yer com el!es; e todos 
tccm ordenados, e todos são tão necessarios, que menos pó de ser 
fizessem melhor tudo. A um mister de Lisboa ouYi dizer, qlle 
bastavam na camara ~res vereadores, e que tinha sele; e que fôra 
melhor poupar quatro mil cruzados para ~s guerras; e accrescen-

- taYa: para que são na meza do paço oito ou dez desembargado
res, se bnstam quatro ou cinco? Na casa de supplicação, para que 
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são v in te ou trinta, bastando meia duzia? E em todos esses tri
bunaes para qué são tantos conselheiros, que se estorvam uns 
aos outros? Engordam particulares com salarios, e emmagrecem 
as rendas reaes no commu..m, e não ha por isso melbores expe
dientes: moita coisa phantastica se sustenta mais por uso que por 
urgencia. Estive para dizer a este Licurgo, o que disse Apelles ao 
sapateiro que lhe emendava o vestido e roupagem de um re
trato: Ne sutor ultra crep'idam. Quem te mette, João Topete, com 
bicos de canivete? Que muitas vezes nos mettemos a emendar o 
que não intendemos. E em tribunaes maiores, que constam de 
ancianidade, tem muitas licenças e privilegies a velhice, que ha 
mister ajudada e alentada, e por isso se permittem mais minis
tros, e maiores ajudas de custo. Deus nos livre de ministrps que 
anlf:ls de lhes chegar o tempo de os aposentarem, vencem salarios 
sem os merecerem c sem trabalharem. 

As guerras _de Flandres estiveram muitos annos de quedo sus
tentando exercitas gl'ossissimos com immensos gastos, e soldados 
de cabos, que os comiam com uma mão sobre oulra, pondo em 
pés de verdade, que tudo era necessario, porque d'alli viviam. 
Das galés que o estreito de Gibraltar nunca viu, e das de Por
tugal, que não existem, se estão vencendo praças, que pagam as 
rendas ecclesiasticas; e ninguem repara nisto, porque se repa
ram com esses lucros os que houveram de zelar estas perdas. 
Chegaram os motins de Flandres um dia a estado que se haviam 
de concluir com uma batalha, em que metteram os levantados o 
resto. Entraram em conselhos os castelhanos, e saiu por voto de 
todos que pelejassem, porque estavam de melhor e maior por
tido. Advertiu-os o presidente, que ficavam todos sem rendas, c 
sem remedio de vida, se as guerras se acabavam: e retractaram
se todos, mandando dizer aos adversarios, que guardassem a briga 
para tempo de menos frio. E praza a Deus não succeda isto mes
mo cdda dia entre nós nos occasiões que se oíferecem opportu
nas, pan conclu'irmos com guerras; porque uma boa lança o cão 
do moinho, e quando vem a occasif.io, deixam-lhe jurar a calva, 
para que lhes fique nas .unhas a gndelha que os sustenta. 
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V~PI'.f11JLO XL'\1. 

Dos que f'o1·tam llom unhas domeat:ical!l. 

João Ensebio, escriplor insigne, e auctor eruditissimo da com
panhia de Jesus, refere na~ sua philosophia natu ~al, que h a no 
mundo novo umas plantas que pocleram ser como cá melões, cu
jos fructos são viven·tes, e imitam a especie de borregos ou ca
britos: estes em quanto verdes estão amortecidos, e vfio cres
cendo c'Om o suco da planta: como amadurecem, levantam-se vi
ros, e comem a herva circumvisinha, até que se despedem da 
vide em que nasceram; e se os não vigiam, nada lhes pára em 

, toda a horta, tudo abocanham, e tudo é pouco para a fome eom 
que sáein da prizão materna, e vem a ser o que cJ.iz o proverhio : 
C1'iae o corvo, e tirar-vos-ha o olho. Taes são as unhas domes
ticas, que nllo contentes com o que lhes daes, e basta, querem 
dominar tudo quanlo encontram na casa em que as admillistes,
e tudo é pouco para sua cobiça e voracidade. Criados e escravos 
a seus senhores, filhos a seus paes, e mulheres a seus maridos, e 
tambem aos que o não são, não ha duvida que furtam muito, e 
por mil maneiras, e que são estas verdadeiramente unhas d0-
mesticas, porque de porlas a dentro vivem e fazem suas pilha
gens muito a seu salvo; os criados subindo o preço no que seus 
amos lhes mandam com pral' ; os fi lhos desfructando as proprie
dades, e os celeiros nas auseneias de seus paes; e as mulberes 
escorchando os escriptorios com chaves falsas. Déra eu de con
selho aos amos, paes, e maridos, que sejarh mais liberaes, para 
que ele sua escaceza não resultem perdas maiores que as com que 
a liberalidade costuma reparar tudo. Mas não são estas as unhas 
domesticas que a mim me cançam; porque o que estas pescam, 
pela maior parte na mesma casa fica, e em coisas usuaes se -gasta. 
As que . me tocam no vivo, declararei com uma resposta que dei 
a um velho astuto que me fez esta pe;·gunta. 

Folgúra saber, dizia o bom .Velho, .mais sagaz que zeloso, que 
·coisa é' um rei danâo audiencia publico? Devia de querer que 
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lhe respond-esse, que era um pae da patria que se expunha a! to:
,dos para os ampa11ar e remediar como a filhos ; e fazer-me desta 
resposta alguma iovec~iva para seu interesse: mas eu furtei-lhe 
.a agoa ao intento, e respondi-lhe: Um rei dando audie'ncia a 
seus vassallos debaixo do seu doce! é o marty•r S. Vicente, Mssu 
padroeiro, posto no eculeo, cercado de algozes, que o estão des
faz-endo com pentens de fer11o, e> unha de aço; porque todas 
quantas peti~ões lhe apresen'tam, são garavatos e ganchos, que 
armam a lhe derriçar a substancia da corôa: e é eoisa certa, que 
nenhum lhe vae levar coisa de seu proveito, e que todos lhe vão 
pedir o que hão mister, allegando serviços como criados, e me
recimentos como filhos; e que el-rei é pelicano, que com o san
gue do peito os ha de manter a todos: sem attentarem, que pa
deêe o rei e o reino maiores necessidades que elles, e que se deYe 
acudir primeiro ao commum, que ae particular. E atrevo-me a 
chamar a estas pretenções furtos domesticos neste tempo em que 
devêramos vender as capas para comprar espadas, ·como disse. 
Cbristo a seus discípulos, e não despir ao reino até a camiza. O 
nosso reino é pequeno, e assim tem poucas datas: e é muito fer
til de sugeitos e talentos; e por isso não ha nelle para todas ·: 
mas tem as conquistas dn mundo todo, aonde os manda ser se- , 
nhores do melher deltas, para que venham ricos de merecimen
tos e gloria, com_ que cemprem as holflras e melbores pastos da 
patria: e pretendei-os por outra via será· furto domestico notaria 
e digBo de castigo. -

Senhores pretendentes : levem d'aqui este desengano- que o 
rei que Deus nos deu, é de cera, e é de ferro: é de cera para 
nós, e é de ferro para si, e para nossos inimigos: é de· cera para 
nós pela brandura e clemencia com que nos tracta ; nenhum vas
sallo achou nunca na sua boca má resposta, nem nos seus olhos 
máu semblante: exercita-naturalmente o conselho que Trajano 
guardou por arte, com que se conservou e fez o melhor impera
dor....::. que nunca nenhum vassallo se apartou delle desconsolado, 
nem descontente. É de ferro para si; bem vemos como se tracta. 
E tambem o é para nossos inimigos com valor mais invencível 
que o aço; e para sustentar o ímpeto adversario necessita que o 

27 
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njudemos com nossas forças; e será muito estolido, quem neste 
tempo tractar de lhé diminuir as suas. O dinheiro é o nervo da 
guerra, e onde- este falta arrisca-se a victoria, e o prol do bem 
commum, de que é bem se tracte primeiro que do particular, 
que totalmente se perde, quando se nuo ·assegura o commum: e 
para que a nós, e a nada se não falte, é bem que nós não farte
mos da nossa parte, contentando-nos com o que o tempo dá de si, 
e com a espemnça certa da prosperidade, que é infallivel depois 
da fortuna aspera, beatificando com excesso, o que malogra na 
adversidade. 

E para todog os reis me seja licito pôr aqui tambem uma adver
tencia- que não sejam tanto de cera, que se deixem imprimir; 
n~o tanto de ferro, que não se possam dobrar: não se deixem im
primir de conselhos peregrinos: não se deixem dobrar a exacções 
rigorosos; porqt!e estas recompensam-se com furtos domesticos, 
lima surda dos bens da coroa; e aquelles teem por alvo lucros par
ticulares com detrimentos communs. O dictame e accordo de um 
rei val mais que mil alheios: não reprovo conselhos, anteponho 
o do ,rei a todos, porque é menos arriscado a erros : esta resolução 
para mim é evidente, não só pela experiencia, mas tambem pela 
certer.a , que nos assegura o cornmum dos santos e theologos
que os reis teern dois anjos da guarda, um que os guarda, outro 
que os ensina; e por isso si'io mais i Ilustrados que todos seus con
selheiros. D'onde quando as opiniões se baralham, o mais seguro 
é seguir o discurso do rei, se não for intimado por outrem que 
rei não seja. E assim ·pedirão os reis o que lhes é necessario, e 
não tomarão o que lhes é supedluo : darão a seus vassallos o 
que merecem, e não o que lhes não é devido; e em nenhum ha
Yerá occasião de se recompensar com furtos domesticas. 
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UAPITIJLO XL"WI. 

Pessoas ha que teem unhas marcadas com pintas brapcas, a que 
chamam mentiras: mas não são estas as unhas ment•i.rosas, que 
mais teem de pretas, que de cândidas; e furtam de mil e qui-

. nhentas maneiras, sempre men:tiAdo. Testimunhas sejam os que 
com certidões falsas pedem mercês a sua magestade, allegando 
serviços que nunca fizeram, e dando testimunhas ' que tal não 
viram: e porque ha nisto muitos enganos, não me espanto da 
exacção com que similhantes papeis se examinam, ainda que seja 
com molestia das partes. Outros ha que levam as mercês com 
serviços equívocos; que teem dois m~tos, como Jano, com um olho 
para Portugal, com outro para Castella.J~gam com páu de d_.QÍS 

bicos: contemporizam com el-rei D. João, e fazem obras que lhes 
podem servir de desculpa com el-rei D. Filippe: cá teem um p'e, 
e lá outro; cá o corpo, e lá o coração. E por vida d'el-rei meu 
senhor, que se fôva possível ao doutor Pedro Fernandes Monteiro 
dar de repente em quantos escriptorios e algibeiras ha FJestes 
reinos, que houvera de achar em mais de quatro, cartazes caste
lhanos que promettem titulQs e coínmendas, a quem der ordem 
com que se baralhem as coisas; isto ~. que sáiam as náus tarde, 
que não haja galés, que se malogrem armadas · e frotas, que se 
desfaça a bolça, que não se façam cavallos, nem' infantes, que 
não se paguem estes, nem dêem cevada a aquelles, que não se cr_iem 
potras, que não se peleje nas occasiões rife urgencia, que não se 
fortifiquem as praças, que se alterem as decimas, que se gaste o 
dinheiro em coisas superfluas e phantasticas ; e, em conclusão, que 
não se paguem serviços. E quando praticam ou votam estas coi
sas, o fazem com taes tintas e aestrezas, que fazem crêr sesta por 
balhesta aos mais accordados. E tudo lhes perdoára, porque no 
cabo não me enganam, se no fim não quizemm que lhes pague
mos com beneficios claros os malefieios escuros qt~e com seus em
bustes nos causam. 
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Outros ha, que, com serem muitos let~es, furtam a trecho com 
unhas mentirosas, porque á força fazem parecer serviço traba
lhoso, e digno de grnnde mercê, o que pucleramos reprehender 
de grande calaçaria: sem sairem da côrte, nem de suas casas e 
quintas, empolgam nos premias de campanha, levam ás baneta
das o que se designou para as lançadas, e não se correm de to
marem com mãos Invadas o que só parece bem em mãos que se 
ensoparam no sang1:1e inimigo: cheios como c0lmeas, ao perto, se 
estilo rindo dos que por servirem longe estão vazios. Falta a es
tes senhores a generosidade que sobejoú ao serenissimo duque 
D. Theodosio, dignissimo progenitor de nosso invictissimo rei 
D. João o IV de gloriosa memoria, o qual convidado por el-rei 
Filippe IH de Castella, quando veio a Portugal na era de 620, 
que lhe pedisse merc&s, t•espondeu palavrns dignas de cedro e de 
laminas de oiro: (< Vossos e nossos avós encheram nossa casa de 
tantas mercês, que !não me deixaram Jogar para aceitar outras. 
Em Portugal ba muitos fidalgos pobres de mercês, f;! ricos só de 
merecimentos, em quem vossa mngestade póde empregar sua real 
maguificencia. »Este grande heroe, apurando assim verdades noto
rias, ensinou harpias domesticas, que acabem já de ser sanguexu
gas de oiro, esponjas de honra, cameleõs fingidos, e Proteus 
ialsos. 

Outros ha, que, seguindo outra marcha, empolgam effectiva
mente com mentiras em grandes montes de dinheiro, que usur
pam a seu rei e á sua patria: por taes tenho os que vencem 
praças mortas sem aleijões nem merecimentos: os que fingem 
praças ph~ntasticas, que teem na lista, e nunca existiram no terço: 
os que embolçam os salarios de soldados e officiaes defuntos e au
sentes: na ilha da Madeira yi dois meninos, que nos braços ven
ciam praças de capitães: os que àizem que trazem nas fabricas 
dos galeões e das forticações duzentos obt·eiros; trazendo só cento 
e ciocqenta. Os que vão para a India, a quem el-rei paga tres 

, ou quatro criados, para que ostentem auctoridade em seu serviço, 
e vão sem elles, serv,indo-se dos marinheiros e soldados; o assim 
comem os ordenados àos cr~ados, que não levarn: os que--intro
duzem officios com ordenados sem ordem d'el-rei, e fintam os 
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~mbditos com qualquer achaque, para coisas liJUe não se obram. 
Todos estes, e muites outros, que não relato, são milhafres de 
unhas mentirosas. Mas os maiores de tod0s, a meu vêr, são os que 
tractam em escravos. 

Este ponto de escravaria é' o mais arriscado que ba em t,odas 
noss~s conquistas: e para que todos o intendam. ha.vem0s 'de pre
suppô,r, que (i) natural dos homens é que todos sejam liv.res, e só 
podem ser eseravos por dois pr.incipios: Primeiro, de del.icto: se
gundo, de nas'cimento. Por delícto são verdadeiros escravos nos
sos os moiros que captivamos; perque elles contra justiça fazem 
seus -escravos os christãos que tomam. E os negros teem entre si 
leis justas com que se governam, p0r virtude das I!JUaes commu
tam em ca.ptiveiro o castigo dos crimes que mereciam morte; e 
tambem Gs que t0mam em suas guenas, aos qüaes podem tirar 
u \'ida. Vor nascimento só- podem ser capti:vos descendentes de 
escravas, mas não de escravos, pela regra: Partus sequitu1· vcn
t1·em. Posta esta doutrina, que é verdadeira, vão pdftuguezes ã 
Guiné, Angola, Cafraria e 1\Ioçambique, enchem navios de ne
gros, sem examinarem nada disto. E para estas emprezas teem 
hom9ns ladinos, que chamam pombeiros, e -os negros lhes cha~ · 
mai1 tangomaos; estes levam trapos, ferramentas, .e bugiarias, 
que dão por el!es •. e' os trazem nus e amarrados, sem mais prova 
de seu captiveiro, que a de lb'os vender e entregar outro negro, 
que os caçou, por ser mais V(llente: e sl!lccelil.e muitas vezes fugit· 

• um negro da corrente aos portuguezes, ir-se aos mattos, e apa
nhar a@ mesmo que o vendeu, e levai-o a outrós mercadóres, que 
lh'o compram a titulo ue escravo seu põr nascimeflto. Outros os 
teem em carceres, como em açougues, para os irem comendo : e 
estes para se livrarem da morte injusta, mgam aos portuguezes 
quando lá chegam, .que os comprem, e que querem ser seus es
cravos antes que-serem comiàos. ·E ainda que _es·ta, c_ompra parece 
menos escrupulosa, per ser voluntada n0 padecente; ·que é -senhor 
~le sua 1liherdade, CQfnhtdo tem su.á ra,iz na violencia, qiue faz o 
volun.tario ex·torto. Portuguezes houve., ·q111e para caçarem escra
vos com melhor co_nsciencia, 'se vestil'am em hahitos de padres da 
companhia, dos CJ:Uaes não fogem OS negros •peJa experiencia que 
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teem de sua ~uita caridade, e enganando-os assim com capa de 
doutrina, e pretexto de religião, os trazem e mettem na rede do , 
captiveiro. E, em conclusão, todo o trato compra de negros é ma
teria escrupulosa por mil enganos de que usam, assim os que lá 
os vendem, como os que os compram. 

Que direi dos chins e japões? Ha lei entre nós que não os ca
plivemos; e com tudo vemos em Portugal muitos chins e japões 
escravos. Tambem para os Brazis hn a mesma lei~ e sabemos que 
não se repara em os captivar. E não sei que diga a· estes capti- , 
veiros tolerados sem exame! Direi o que ouvi prégar muitas ve
zes a varões doutos, e de grande virtude e experiencia- que a ra
zão porque Portugal esteve captivo sessenta annos em poder de 
Castella injustf!mente, padecendo extorções e tyrannias, peiores 
que as que se usam com escravos, foi porque injustamente por
tuguezes captivam nações innocentes. Justo juiso de Deus, que 
sejam. saqueados com u.nhas mentirosas-, os que com as mesmas 
roubam tanto r 

Ui\.PITIJio~U XL "WJII. 

Dos que 1'urtaoa eooa unha111 ve11:dadeirallil. 

Se ellas são unhas, verdadeiras unhas devem ser; e assim não 
haverá unha que não seja unha verdadeira, e- todas pertencerão 
a este capitulo. Nego-vos essa consequencia, porque uma coisa é 
ser verdadeira unha, e outra coisa é ser unha verdadeira,. Verda
deira unha é qualquer unha ; mas unha verdadeira é só a que 
tracta verdade, e destas só ,tracta este capitulo; e patece muito 
que haja unhas que fallando verdade furtem, porque onde ha 
furto ha eugano, quê a verdade não permitte : mas essa é a fi
neza desta arte, que até fallando verdade vos engan;J. e estafa. 
Vem um pretendente á côrte com dois ou tres negocios de sum
mu importancia, porque quer lhe dêem uma commonda por ser-
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viços de seus avós; e pelos àe seu pae quer Ille dêem uma tença 
grossa para sua mãe, que está v'iuva; e quer por contrapezG sobre 
tudo isto, ·que lhe dê sua magestade para duas irmãs dois.. Jogares 
em um mosteiro. Toma este tal o puls@ ás vias por ond_e ·ha .n
querer; informa-se das valias d0s ministr0s, corre-os todos com 

~ memorines. Um lhe diz, que traz sua mercê requerimentos para 
tres annos: e falia verdade ~mas que forrará tempo, se . souber 
contentar os ministros: e falia verdade. Outro lhe diz, que se nüo 
vem armado ·de paciencia, e provido de dinheiro para gastar, que 
se póde tornar por onde veio .porque nada ha d'e effectuar : e 
falia verdade; mas que ·elle !'aliJe um cano occulto por ande se 
alcançam as coisas: e falia verdade: e se v. m. me peitar, logo 
lhe abrirei caminho, por onde navegue vento em poria : e falia 
verdade. Outro lhe diz: senhor, istq .de memoriaes é tempo per
dido, porque ninguem os vê: e falia verdade: tracte v. m. de coi
sas que leve o gato, e melhor que tudo iile gatos, que levem moeda., 
e fará negocio; porque os sinos de Sapta Antão par ·àar dãG; e 
assim o diz o evangelho: Date, el dabitu.·r vobis: e falia verdade. 
A mulher de fulano póde muito com seu marido, e este com tal 
ministro, e este com tal prelado, e este com fubno, e fulano eom 
sicrano, que tem .grandes entradas e sa•idas: e ,assim tece uma ca
deia, que nem com vintem de oiro poder'á contentar a tantos 
o pobre requerente. E passa ass'im na verdade, cq.ue bate todas es
Sl:IS moitas, de casa em casa, sem lhe bastar quanto dinheiro se 
bate na casa da moeda. Contarei um caso que me veio ás mãos 
ha poucos dias, e apoia tudo isto bellamente. Veio um preten
dente da Bei.ra requerer um officio, se não era beneficio; tr.ouxe 
duzentos mil réis, que julgou lhe bastava para seus gastos: des
pendeu-@s em peitas, errou as poldras a todos como bisonho, e 
achou-se em branco, e sem branca na bolça; mas rico de noti
cias para armar melhor os páus em outra occasião. Para achar 
esta com bom successo, tornou ã patria, fallou ·com duas i~rmãs 
que tinha, desta maneira : irmãs, e senhocas mi.nhas, haveis 'de 
saber que venho da côrte tUo cortado, que lá .me fica tudo, e só 
esperanças trago de alcançar alguma ,c(i)isa : se ~·és q.uizerdes que 
vendamos o meu patrimonio, e as vossas legitimas, e .que fa,çamos 
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de tudo até mil cruzados, tenho por certo hão de obrar mais que 
os duzentos mil réis, quê se me foram por entre os dedos. Aqui 
não h a senão fechar os olhos, e lançar o· resto, e VlOrrer com. ca
puz, ou jantar çom1 charamelas. Vieram a~:~ i1rmãs em tudo : deu 
comsrgo em Lisboa corri; os mil cruzados ú destra, é lançou-os 
em um cano de a-goa clara, que lhe tirou a limpo sua pretenção, 
com este presupposto: se v. m. me alcançar um officio ou bene
ficio, que renda duzentos mil réis, dar-lhe-hei trezentos para umas 
meias, sem que haja outra coisa de permeio. Ajustaram suas pro
messas, de parte a parte, com as cautélas costumadas de assigna
dos de divi.das e ernprestimos : tudo foi uma pura verdade, e to
dos ficaram ricos empregando unhas verdadeiras; um nas datas 
d'el-rei, e. outro nas do pretendente, que foi brindar o jantar de 
suas irmãs com charamelas: 

Nos advogados e julgadores ha lambem excellenles unhas, e 
todas verdadeiras; porque não se póde presumir que minta gente 
douta, e que professa justiça e razão. O que me admira é qge 
tom·em dois advogados u_ma ' demanda entre mãos, e entre dentes; 
uma para a defender~ e outro para a impugnar; este pelo auctor, 
e aquelle pelo réo, e que ambos affirmem a ambas as partes, que 
teem justiça. -como póde ser, se se contraétariam, e um diz _que 
sim, e outro que não? Necessariamente um delles ha de mentir, 
porque a verdade coAsiste em indivisível, como diz o phiJosopho. 
Com tudo isso ambos faliam verdade; porque cada um diz á sua 
parte que tem justiça, ·isto é, que terá sentença por si, se ·quize
rem os julgaoores: ·e faJ.Ia Yerdade. Dada a sentença contra a 
parte mais fraca, como ordinariamente acontece, queixa-se que 
lhe roubaram a justiça: melhor dissera que lhe roubaram as pei
tas, pois de )nada lhe serviram. Respondem os juizes, que deram 
a sentença assim como a julgaram : e faliam verdade. Diz o ad
vogado da parte vencida, que não andou diligente de pés nem de 
mãos o requerente: e falia verdade. E todos fallando verdade se 
encheram de alviçara.s, donativos, e esportulas :e estas são as unhas 
verdadeiras. 

Outras 'ha mais verdadeiras que todas, e são as dos que agen
ce iam, e defendem causas reaes. Deve el-rei quinze mil cruzados 
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~ uma parte por uma via, e deve por outra a mesma parte cinco 
mil a sua rnagestade : citam-se e demandam-se por seus procu
radores ein juiso competente; e sáe logo sentença, que pague a 
parte os cinco mil cruzados a sua rnagestade. Replica, que se pa
guem os cinco mil dos quinze que lhe deve a corôa, e que lbe 
dêem os dez que restam, ou, pelo menos, a metade. Tornam a sen
tencear, que pague os cinco, .como está mandado, e que demande 
de novo a corôa pelos quinze, que diz lhe deve, e senão, que o 
executem até lhe ~enderem a camiza, se não tiver por onde pa
gue; e que el-rei ha mister o que se lhe deve: e assim é na ver-• 
dade. E tambem é yerdade, que quebra a corda pelo mais fraco. 
E segue-se deste lanço, e de outros similhantes, que não conto, 
abrirem-se uma e mil p0rtas francas, por onde entram unhas ver
dadeiras na fazenda real, recompensando-se para remirem suave
xação. E.quando não encontram cabedal da corôa, em que se 
empreguem, descarregam-se no foro da consciencia com outros 
acredores, a quem devem; e dizem-se uns aos outros: senhor, 
vós deveis a el-rei quinze mil cruzados, de que e\le não sabe parte, 
e p0r isso nunca vos ha de demandar por delles: el-rei deve:me 
a mim outros quinze, como muito bem sabeis: eu devo-vos a vós 
outros tantos : tomae-me por paga bs que me deve sua magestade; 
e assim ficareis desobrigado a lhe restituir o que lhe deveis, e 
t<'ldos ficaremos em paz. E assim passa na verdade, de que sue~ 
cede isto cada dia com grandíssimo detrimento da fazenda real, 
onde seus ministros negando saidas para pagar, abrem entradas 
o estas unhas pura a destruir. 

U&.PI'.tiJLÔ ~L "111. 

Dma que curt.aJD coJD unbas vagat·osas. 

A maxima desta arte é; que todo o ladrão seja diligente e 
npressado1 para que o não apanhem com o furto na mão. Com 
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tudo isso, hn unhas que em serem vagarosas teem a maxima de 
seu proveito: são como o fogo lento, que por isso menos se sente, 
e melhor se a~eia. Qual é a razão ·porque anibam náus da India 
tantas vezes? Porque partem tarde. E qual é a razão porque par
tem tarde? Porque as avia111 de vagar? Porque em quanto se 
aprestam, teem unhas vagarosas "em que empolgar. Mas deixando 
o mar, onde posso temer alguma t~mpestade, saltemos em terlla, 
e s~ja á véln, e com vig ia, porq.ue ·tambem acharemos pégos 
sym fundo nesta ma.teria, em que podemos temer alguma tor
menta, porGtue .não são bons de vadear. Deus me guie, .e me de
fenda. -

Que coisas são as detnoras de um ministro q(Je não despacha? 
São desper.tadores continut>s, de que lhe deis alguma coisa, e logo 
vos c1e~pacl1ará. E porque o tal é pessoa grave, e que se peja de 
aceitar ú esc~ncara donativos, remette-vt>s ao seu offie-ial, quando 
opet·leis muita com elle; e o official ll'az-vos ar.rastado um mez, 
e dois mezes, e ás vezes seis com escusa ordinaria, que não acha 
os papeis, porque são mui.tos ·os de seu atno, ~ que os tem cor
rida mil vezes com diligE)nci-a extraorqiaaria, q·ue os ~ncÓmiJ}en
d~js n Santo Antonio: e a verdade é que os tem na algibeira, e 
de reser.v.a, esperando. que acabeis jú de lhe dar algwma coisa. Al
lur1}iou-vos Santo Antmnio com a candeínha que lhe offt:recestes; 
does um diamante de vinte e quatvo quilates ao s.obredit0, e d·ú
vos logo os papeis pespontadQs de vinte e quatro a.Jfinetes, cQmQ 
vós quereis : e o menos que vos roubou com seus vaga1.1es foi o 
uiumante; -porque sendo obrigado a despachar~vos no primeiro 
dia, vos deleve tan.tos mezes com gastos excessivos fóra de vossa 
casa, onde Larnbem perdestes muito com tão dilatada ausencia. 
Em Italia ha eostume e lei que sustente a justiça os prews, em 
quanto estiverem na cadéa: e é bom remedio para que lhes apres
sem as causas. Em Portugal aind'a a just·iça não abriu Ôs olhos 
nisto: prendem milhares . de hemens por dá cá aquella palha; se 
ncertam de ser rnise·raveis, C011!10 ord.inariametJte· são quasi todos, 
na prizão perec.em sem cama e sem mantimento, porque a Mi
sericordia nãa abva.nge a tantas obrigações da justiça', que as po
dem temperar bodas só com lhe apFessar as eausas. Se houyera tei 
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que pagassem os ministr~s as demoras culpaveis, póde ser que el
]es e os seus officiaes andassem mais diligentes. 

Ministros ha incorruptos, e que fazem sua obrigação nesta 
parte, e até nestes fazem seu officio unhas vagarosos. Explico este 
ponto com um caso notavel. Importava a uma parte, que se de
tivesse o seu · feito um anno nas mãos de Rodam a nto, em cuja 
casa nunca nenhum feito dormiu duas noites: armou-lhe· por 
conselho de um rabula esperto com outro feito, que comprou na 
confeitaria, muitogr~nde-pezava mais d_e uma arroba-e atou so· 
bre elle o seu, que era pequeno, e deu com elles, como se fôra 
um só, em casa do julgador, o qual em vendo a machina esmo
receu, e mandou-a pôr de reserva para as ferias, com um letreiro 
em cima, que assim o çleclarava. A outra parte requeria [orle
mente, que não tinha o feito que vêr, e que em um quarto de 
hora o podia despachar: agastava-se o desembargador com tanta 
importunação, e ameaçava o requerente,_ que o mandaria metter 
no Lim9eiro, se mais lhe fallava no feito, que era de qualidade, 
que havia mister mais de um mez de estudo, c que por issó o li
nha guardado para as ferias: chegaram estas d'ahi a um anno, 
viu o feito, descobriu-se a maranha do parto súpposto, e alcan
çou o grande mal que tinha feito á parte com as detenças tfuc 
pudéra evitar, se desatára o envoltorio. O que neste passo estra
nho o mais que tudo, é soffrerem-se neste reino le,trados procu
radores, os quaes se gabam, que farão dilatar uma demanda vinte 
annos, se lhes pagarem. O premio que taes letras mereciaril, era 
o de duas letras: L e F, impressas nas costas, c não lhe espe
rarem mais, para o que ellas significam. 

De Campo-Maior veio um fidalgo requerer serviços a esta 
côrte; aconselhou-se com um religioso letrado sobre o modo que 
havia de seguir, e commuuicou-lhe tudo. Perguntou-lhe o servo 
de Deus, que cabedal trazia para os gastos? Re~pondeu, que um 
cavallo, e dois homens de serviço, c oitenta mil réis, que fez de 
um olival que vendeu. Traz v. m. provimento pal'a oitenta · dias, 
quando muito, lhe disse o religioso, visto trazer tantas bocas com
sigo: e só para entabolar suas pretençõcs ha mister mais de tre
zentos di·as: e se o- não sabe, dir-lh'o-hei: ha ·v. m. de fazer uma 

>f. 
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petição, que ha de gastar mais de oito dias, aconselhando-se com 
letrados: segue-se logó esperar dia de audiencia geral, e ter en
trada, e nisto ha de gastar outros oito, se não forem quinze. Sua 
mogestadc no mesmo dia em que lhe dão as petições,' logo lhes 
manda dar expediente; mas não sáem na lista senão d'alli o seis 
ou sete dias, que v. m. h a de gastar espreitando na sala dos tu~ 

descos, para vêr aonde o remettem. Acha que ao conselho da fa
zenda. Corre logo os secretarias, é seus olliciaes, gasta dez ou doze 
dias, perguntando-lhes pelos seus papeis; até que apparecem onde 
menos o cuidava. Busca valias par a os conselheiros, e gasta ou
tros tantos em alcançar as entradas com elles ; e no cabo dam
lhe por despacho, que requeira ;to consellw de guerra; e é o mes
mo quç gastar outra quarentena, até haver o pr-imeiro despacho; 
que é: lust·ifique: e em justificar suas certidões gasta muitos dias, 
e não poucos reaes. Torna o'justificado, e tornam a rebaLel-.o com 
vista ao procurador da corda, ou da fazenda, que ordinariamente 
responde centra os pretendentes, porque esse é o seu officio: e 
com este despacho, máu ou bom, tornam os papeis á meza d'ahi 
a muitos dias: e gastam-se logo mais que muitos na fabrica da 
consulta, porque se passam ás vezes semanas, . sem haver conse
lho de guerra. Fei~a a consulto, a Dios que 'ta lct depare buena, 
sóbe a sua magestade, ou, para melhor dizer, a outros secretarias, 
os quaes a deteem lá quanto tempo querem, e o ordiuaFio é dois 
c tres mezes; e se passa de seis, é necessario reformnr outra vez 
tudo; e é O mesmo que tornar a Gomeçar do principio : e isto 
sqcç!')de sem culpa muitÇJs vezes; porque estão lá outros papeis · 
diante, que por irem primeiro, teem direito para o tempo, e por 
serem muitos, o gastam todo. Desceu por fim de contas a con
sulta despachada, com parte clo que v. m. pedia, ou com tudo: 
é vista no conselho de guerra com os vagares costumados, e d'ahi 
a tempos remettem a execução della á meza da fazenda, onde se 
movem novas duvidas; e a bom livrar, quando o alvará sáe feito 
d'ahi a um mez, para ir assignar por sua magestade, negoceou 
v. m. muito h!'Jm. Torna assignado d'ahi a Clois mezes, lança-se· 
nos registros, e delles vae correr as sete estações de chancella
rias, mercês, direitos novos e velhos; ou meias natas, etc. E tendo 
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dito a vossa mercê o que ha, ou ha de passar, ainda lhe não 
disse tudo : mas se o quizer saber mais· de raiz, fa~le com pessoas 
que ha nesta côrte, de tres, de cinco, e de oito annos de requeri
mentos, e ellns lhe dirão o como isto pica. A res-posta que o fi
dalgo deu no religioso, foi, que se ficasse embora, que se tornava 
para Campo Maior. 

Alguns requerentes ha tão pouco considerados, que attribuem 
estes vagares á pessoa do rei, como se os reis tiveram corpo re
produzido-e de bronze, que pndesse assistit• a todos os negocios, 
em todas as partes, e u todas as horas . Os mais penitentes reli
giosos teern seu dia de sueto cada semana, e suas horas de des
canço entre dia, para que se não rompa o arco, se estiver sempre 
enlezo'do com a corda do r igor : e d'el -rei nosso senhor sabemos, 
que não dorme entre dia, nem joga, nem gasta o tempo em coisas 
superfluas; e se algum entretenimento tem, é muito licito, e só 
lhe dá as horas que furta do descanço que lhe era devido; e o 
mais todo o gasta no expediente das gÜerr.as, e em- compor as 
tormentas de ,negocios innumeraveis, sem admittir regalos, nem 
ostentações de festas, que o divirtam. Cada um quer que se lhe 
assista ao seu negocio, como se outro não houvem; e ·d'aqui nas· 
cem as queixas que por isso são muito desarrazoadas, Da villa de 
Goes veio a esta côrte certo homem de bem com uma appellação 
em caso crime: e no primei·ro d·ia em que lhe deu principio, 
passando pelo terreiro do paço, viu uma mó de homens; chegou
se a elles, e perguntou-lhes, se estavam falia ndo sobre o seu 
pleito? Responderam-lhe, que o não conheciam, nem sabiam que 
pleito era o seu. Po is em Goes·(acudiu elle) não se falia em outra 
coisa. Assim passa, que cada 'um cuida que só delle, c no seu 
negocio se deve fallar. Senhores requerentes, levem d'aqui ave
riguado este ponto, para saberem de quem se hão de queixar: 
que os negocias são muitos, e que na mão de sua magestade não 
fazem detença: vejam lá oode encalha a carreta, e untem-lhe as 
'rodos, se querem que ande; e com isso serão apressadas unha·s 
vagarosas, e ainda com isso duvido se serão diligentes; porque 
pócle acontecer, o que Deus não queira, ou não permitta, que haja 
secretario, ou official, ou~ conselheiro, que não despache cada dia 
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m_ais que sefe ou oito papeis, accrescentando-lhe cada dia quinze 
ou vinte de novo. E se isto assim for, já não me espanto dos 
montes de papeladas que vejo por essas oflicinns, nem das quei
xas que oiço por essas ruas. Trabalhem os .officiaes e ministros, 
que bons ordenados comem, e não dêem com ·o seu descanço tra
balho a tanta gente. De um me contaram, que tendo seiscentos 
mil réis de ordena.do, quatro centos para si, e duzentos para offi
ciaes, nunca teve mais que um, a quem dava cincoenta· mil réis, 
e mamava os cento e cincoenta para si, e por isso não se dava 
expediente a nada. 

U&PITULO XLIX. 

Dos que fu11tam eom unJJa• apressadas. 

Para inteHigencia deste capitulo contarei a historia que acon
teceú a um fidalgo portuguez com cetta dama do paço na côrte 
de Madrid. F(i)i eHe, como iam todos, requerer seus· despachos, e 
levou para elles e para seu luzimento quatro mil cruzados em 
boa moeda. Gastou um ann(i) req,uerendo sem effeituar nada: olbou 
para a bolça, e achou que tilnha gastado mais de mil cruzados. 
Lançou s~1as contas·: se isto assim vae, lá irª- quanto Marlha fiou, 
e ficarei sem o que espero e sem o que tenho. Bom remedio, bus
quemos unhas apressadas, já que não me ajudnm unhas vagaro
sas. Informou-se. que dama havia no pfl'ço mais bem vista das 
magestacles; e como as de CasteHa sã·(j) de p@ucas ce11ernonias, fa
cilmente faltou com ella, e disse-lhe claramente, que tinha tres 
mil cruzados de seu, e qt:1e dat:ia deis a sua senhoria, se lhe fi
zesse despachar .logo· uma com mendu por grandes serviços que 
offerecia. De aca sus papeles, senor miv, l·he disse a dama•, y buelva:.. 
se a ver commigo d'aqui a quatro dias, y tra1ga los dos mil en 
oro; porque el ot·o me ale{J1'a quando e-stoy triste. Contou as ho~ 
raso h0m '?dalgo até o termo peremptorro, e voltou pontualmente 
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com os dois· mil em dobrões, e achou a dama com o despacho nas 
mãos, sem lhe faltar uma cifra; e pondo-lhe nellas o promettido 
recebeu o que não houvera de alcançar por outra via. E estas são 
as unhas apressadas de que fallo, e destas ha muitas. 

Outro portuguez, soldado da lndia, na mesma côrte gastou an
nos allegando innumeraveis serviços, para o despacharem com 
um pedaço de pão honrado par~ a ''elhice. Vendo que se lhe go
ravam suas pretençôes pelas vias ordinarias, tractoJI de se ajudar 
de unhas apressadas, que é o ultimo remedio, ou, para melhor di
zer, o ·primeiro, em quem tracta de remir sua vexação; e achou-as 
com pouco dispendio do seu cabedal, que era já bem limitado 
no pincel do melhor pintor de Madrid: mandou-se retratar mui Lo 
ao vivo quasi morto, com quantas feridas tinha recebido no ser
viço d'el-rei, que passavam de vinte, todas penetrantes, e em to
das ellas as armas offensivas com que os inimigos o feriram, que 
por serem diversas, faziam com o sangue um espectaculo horrendo / 
no retrato. Na cabeça tinha uma alabarda, no rosto dois piques, 
e oos braços q·uatro frechas, que Ih' os atravessavam; sobre a mão 
esquerda um ·alfaoge, que lh'a decepava; e de uma parte e ou-
tra dois bacamartes e um mosquete vomitando fogo e mandando 
balas aos pares, q·ue lhe rompiam o peito: uma perna de todo 
quebrada com uma roqueira, e dez•ou doze punhaes e espadas pelo 
corpo todo, que o faziam um cri~o. Co!ll esta pintura, e seus pa-
peis, fie apresentou diante d'el-rei Filippe em audiencia publica, 
e desenrolando-a lhe disse em alta voz: senhor, eu sou o que 
mostra ,esle retrato: nestes papeis authenticos trago provas de , 
como recebi todas estas feridas no serviço da côroa de Portugal 
11a India; e a melhor· prova de tudo trago escripta em m~u corpo 
que vossa magestade póde manJar vêr, e achará que em tudo 
fall0 verdade. Seja vossa mãgestade servido de me inanclar clespa-
char, como pedem estes serviços e merecimentos. Enterneceu"sc 
o rei; pasmaram os circumstantes, e saiu logo d'alli despachàdo o 
pretendente com uma commend·a grande, a qne poz embargos a 
inveja e lh'a fez commutar em outra pequena; porque não era fi-
dalgo, ou porque não encheu unhas apressadas, que tudo alcan-
_ç.am ou tudo estorvam. 
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Acabo este capitulo com um exemplo da nossa côrte de Lis- · 
boa, que anda nas historias de Portugal. Na porta da casa da sup
plicação está uma argola, em que um rei nosso mandou enrorcar 
um desembargador, porque aceitou 'uma bolça de dobrões, que 
uma velha lhe offereceu para lhe favorecer e apressar certa causa 
de importancia, que lhe movia uma parte rija. Foi o rei em pes
soa á relação p~ra averiguar a peita, que tirou a limpo por ex
cellente modo, e nuo se saiu d'alli sem o deixar colgado. Louvo 
o reprehensão: não approvo o rigcrr. Antes sou de opinião, que 
não de:vem ser enforcad0s homens· portuguezes : e porque não te
nba alguem esta conclusão por inutil, seja-me licito proval-a aqui 
com o apostrophe seguinte. 

Em Roma havia lei, que nenhum romano fosse açoitado; 
porque se tinham todos por muito nobres, ou porque a infamia 
ncnnha os espíritos bellicos, que os romnnos queriam nos seus 
sempre vigorosos. Portuguezes são a gente mais nobre do mundo 
por seu valor e por seus illustres feitos e heroicas emprezas; e 
quando mereçam morte por delictos, tem Portugal conquistas, 
uonde os póde·rnandar por toda a vida, que é um genero de morte 
mais penoso, que o de forca; porque esl!!- acaba-se em uma hora, 
e aquella dura muitos annos, com tra~alhos peiores de soffrer que 
a mesma morte. Costumavam os nossos reis antigos mandar aos 
condemnodos á morte, que lhe fossem descobrir terras; e se mor
riam na empreza, empregavam bem a vida, e se escapavam, era 
com proveito da patria. Quando vejo enforcar mancebos valentes 
por quasi nada, tenho grande iastima, porque me parece que fôra 
melhor mandai-os á India ou á Africa. Custa muiLo um hotll~m 
a crear, e ~ muito facil emendar-se de um erro. Se Deus casti
gára logo quantos o offendem mortalmente, jã não houvera gente 
no mundo, e ha desembargadores que dão sentenças de morte, 
por sustentar capricho. E se na sua mão estivera, despovoariam 
o reino. Vi um padre da companhia de Jesus propôr uns embar
gos, para livrar um pobrete da forca: fallava com um d~tes mi
nistros, que era o relator, na escada da relação; e allegava-lhe, 
que o réo não. peccara mortalmente no homicidio, porquanto 
fôra motus primo prim.us, e em sua justa defeza, e que tinha sua 
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mercê naquella razão, de que pegar para favorecer a miseric0r
dia. Perguntou-lhe o. desembargador muito sabio, se era theo
logo? Respondeu o padre muito modesto, que sim. Pois é theo-· 
logo (disse o desembargador já picado) e allegu-me que póde um 
,homem matar outro sem peccar mortalmente? O padre lhe ins
tou muito sereno: v. m. vae agora matar um homem, porque vae 
sentenceor este á morte, e cuida que vae fazer um acto de vir
bude ; _e o algoz que o ha de enforcar, não tem necéssidade de se 
confessar disso: um hebado, um doido, e urrí c-olerico matam 
vinte homens, e· nãu peccam ; logo bem digo eu, que póde um 
homem matar outro sem peccar. Não ·soube o senhor doutor res
ponàer a isto com toda a sua garnacha, e deu as costas, e levou. 
áYante a sua opinião, sem querer amainar da sua teima. Eis-aqui 
como morrem mu<itos ao desamparo, entregues ao cutelo destes 
sabios, porque Hão teem_quem acuda por elles, nem cabedal para 
lhes modificar a penna, que é a sua espada, e ás vezes unha. 
Nem me digam zelósos, que convem castigar-se tudo com rigor, 
para que haja emenda; porque lhes direi, que o seu zelo, quando 
mais se refina, é como o do outro de quem disse o poeta : Dat 
veniam cm·vis, vexat censura columbas: e ainda mal que tantos 
exemplos vemos em que se cumpre ao pé da letra o que disse 
o outro : Quidquid deliratit Ç1·ai, plectuntzw Achivi. E vêm fJ 

ser o ,que nós, chamamos -justiça de Guimarães. Não nego que 
ha crimes que se devem castigar ·com morte a fogo e ferro, 
quaes são os de lwsro majestal'is divince, et humanw. E em taes 

, casos é bem q'tie mostrem os t:eis com o ultimo supplicio o po
der que Deus lhes deu até sobr.e os sacerdotes .. E porque a praxe 
desta doutrina pareceu em algum temp0 escandalosa, no que toca 
aes sacerdetes, é bem que a declaremos : e quem a quizer inten
der bem, lêa o capitulo que se segue. 

29 



208 AilTE DE FURTAR,, 

CAPITIJLO L. 

Jlostl·n-se fJORI é a jn1•is•licçâo que os reis teem soln•e 
os snceJ•clotes. 

É o sacerdocio isento da jurisdicção dos leigõs, por direito di
Yino e humano. E com isto está, que ha muitos casos em que os 
ecclesiastic_os ficam sujeitos ás leis civ.is, como os seculares: e 
pura melhor intelligencia ~!esta verdade, havemos de presupp0r, 
que este mundo é .,eom'b o corpo hui'Jlano, que· não se póde gover
nar sem cabeça : e até os brutos, diz S. Jeronymo Epist. 4 : Du
elares sequuntur suos: ~·n apibus pr··inc·ipes sunt: grues unum se
quuntttr ord·ine l~terato: Os grous seguem um ~ue os guia; as 
abelhas .teem uma que as governa: e todos os ammaes reconhe
cem domínio em out ros. Os homens levados deste-dictame da na
tureza, que é lei muito forçosa, para não serem mais estolidos que ·. 
os brutos, fizeram reis, e escolheram magistrados, a quem se suh
meLteram, para serem regidos. Deus no princi-pio creou o homem 
livre, e tão liYre que a nenhum concedeu domínio sobre outro : 

· e até Adão, cabeça de todos, por ser o primeiro, só de animaes,. 
aves e peixes o fez senhor. Mas a todos juntos em communidade 
deu poder para se governarem com as leis da natureza. E nesta 
conformidade todos juntos, como senhores cada um de sua liber
dade, b,em a podiam sujeitar a um só que escolhessem, pãra se
rem melhor governados Gom o cuidado de um, sem se cançrrrem 
outros. E a este escolhido pela communidade dá Deus o poder, 

1 porque o deu á communidade, e transferindo-o esta em um, de 
Deus fica sendo. E neste sentido se verificam as escriptúras, que 
dizem que Deus fa2l- os reis, e lhes dá o poder. E se alguem cui
dllr que só de Deus e não do povo recebem os reis o poder, 
advirta que esse é o erro com que se perdeu Inglaterra, e abriu 
a porta ás heresias, com que se fez papa o rei, admittindo que 
recebia os poderes immediatamente de Deus, como os summos 
pontífices. Nem val aqui o argumento de -Saul, escolhido por 
Deus para rei ; porque o poder e o. acclamação do p·õvo o rece-
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heu, e Deus não fez mais que escolhel-o e apresentar-lh'o como 
àigno da corôa. E adVirtam tambem os povos, que por fazerem 
o rei, é lhe darem o poder, não lhes fica livre o revogar-lh'o, 
nem limitar-Ih' o; porque a lei da verdadeira justiça ensina que 
os pactos legítimos se devem guardar, e que as doações absolu
tas valiosas não se podem revogar. 

Desta potestade livre e legitima dos povos, para fazerem rei, 
nasce pod!OJrem ser muitos os reis, assim como as nações o são ; 
e não ser necessario que seja um só para toda a christandade• 
ainda que seja uma em sua cabeça espiritual. E tambem se co
lhe que o paRa nãô é senhor temporal de tudo; porque Christo 
só o·poder espiritual lhe deu, e o temporal só os po~os lh'o po
diam dar, e consta que não Ih'o deram. Postas assim estas duas 
potestades, secular e ecclesiastica, derivadas de seus princípios, 
como temos dito; ,para chegarmos ao nos.so ponto, de qual é o 
peder que QS reis teem sobre os sacerdotes, é necessario averiguar
mos as potestades que ha no sacerdocio, para assim conhecermos 

_ por onde póde o rei entrar na jurisdicção ecclesiastica. 
Ha no sacerdocio duas potestades, uma que se ohama das or

dens, e outra da jurisdicção. A das ordens, de Cbristo a recebem, · 
esú para o culto .divino e administração dos sacrament(l)s, e esta 
claro está que nãe tem Jogar pella os reis. A da jurisdicção se 
distingue em duas, uma paFa (j) foro interno, e outra para o ex
terno. A do fóro interno tambem é notorio que não p6de per
tencer aos reis. A extern.a tem outras duas, uma espiritual, e ou
tra tempoval1 e são distinctas como o céu e a terra ; porquê uma 
é terrena, e outra celestial. A espiritual, de Cbristo procecle, que 
_a communicou só aos sacerdotes, e nunca hou-ve rei temporal ca-
tholico, ·que presumisse tal pott:stade. A temporal ha duvida, de 
d~onde, e cemo precede- se de Christo, se dos homens? E ainda 
se divide em duas; uma que domi-na os bens dos ecclesiasticos, 
e outra que se estende ás pessoas dos me.smos. E sobre estas 
duas é a nessa questão, se as teem os Feis de a}guma maneim 
sobre os sacerdotes e ecclesiasticos. 

Que fossem os ecclesiasticos isentos do foro secular põr 
Cbristo immediatamente, é questuo conlroyersa : que o direi to 

* 
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canonico, e os summos pontífices os eximar_n, é certo: e d'aqui 
hem podemos dizer que Christo os exime, porque os papas os 
eximem com o poder que receberam de Christo. E d'aqui se 
colhe conclusão certíssima, que não poderão nu_nca ser privados 
deste privilegie sem consentimento do summo pontífice, que o 
concedeu; assim porque legitimamente o podia conceder, como 
tambem porqu-e os imperadores e príncipes catholicos o admit
tiram . . E desta mesma isenção se colhe, que podem ser sujei
tos aos reis e magistrados seculares nos casos que permittirem 
<?S summos pontífices, que os eximiram; porque a isenção não 
1 hes vem das ordens, como se vê nos clerigos casados, que não 
gosam o privi.Iegio do fôro ecclesiastico, porque os papas lh'o ti
l'aram. E procedendo neste sentido, digo, que ha muitas razões 
c occasiões, que habilitam os reis para procederem contra os ec
clesiasticos: as principaes são: costume, concordia, privilegio, 
justa defet;~são. Costume; porque este toleradõ pelos papas tem 
força de lei. E assim vemos os c·lerigos sujeitos ás leis civis que 
olham pelo bem commum, como as que taxam os preços das coi
sas, as que irritam contractos, as que prohibem armas, etc. Con
cordia; porque quando consentem o ecclesiastico e o secular em 
uma coisa., a nenhum se faz injuria : e esta deve s"er a razão por
que em França sãp julgôdos os ecclesiasticos, assim como os lei
gos, no juiso secular em causas cíveis ~ crimes; e neste reine 
podem ser auctores, ainda que não possam réos. Privilegios.; por
que se o papa o conceder nos casos que póde, é ~alioso, como 
se vê· nos feudos, cujas causas se demandam sempre no juiso se
cular, e R{)S bens da coroa, quando se dão a clerigo com tal o)lri
gação; moeda falsa e crime lcvsce majestatis tem em alguns rei~ 
nos, o mesmo p-rivilegio. Justa defensão; pGrqu~ Vi vim repellere 
licet.. E para defender um rei sua pessoa e a seus v assa tios i nno
centes, póde proceder contra a violencia dos ecclesiasticos. E esta 
é a razão porque vimos neste reino muitos ecclesiasticos, assim 
clerigos, como religiosos, e tambem bispos, prezos e confiscados, 
por conspirarem contra a pessoa real e bem c.ommum de" todo o. 
reino: e no tal -caso, por todos os princípios de neeessidad_e, cos
tume, concordato, priyilegio e justo clerensão, foi tudo licito c hem 
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obrado, ainda que de outro principio não constasse, mais que do 
da justa defensão: e assás moderado, e modesto andou el-rei nosso 
.senhar em não fazer mais que retel-os prezas, para assim repri-
mir sua audacia e f0rça. · 

Tudo o que tenho dito neste capitulo, é a doutrina mais ver
dadeira que ba nestas m·aterias: e se algum admi'ttir outra con
traria a esta, arriscar-se-ha a cair nos precipícios em que se des
penbaram muitos hereges. E baste isto para desenganarmos a pie
dade supersticiosa de alguns escrupulosos pouco sabias, que to
mando as coisas á carga cerrada, appellidam em suas consciencias 
zelos phantasticos,. com que se inquietam sem fundamento; e va
mos por diante com as unhas de que uos divertimos. 

UAPI'.I'IJLO LI. 

Dos que :foJ•taJU ('dnn uniDas insensi"ei!.fi. 

Do aspide escrevem os naluraes, que morde e mata com tanla 
suavidade, que não se sente; e por isso Cleopatra escolheu esta 
morte, enfadada da vida, pelo repudio de Marco Antonio. Taes são · 
as unhas insens.lveis: tiram a vida aos reinos mais robustos, e es
gotam a alma aos thesouros mais opulentos~ com tanta suavidade 
que não se sente o damno, senão quando est~ tudo morto. Estas -
são os unhas dos estadistas, alvilrislas, aspides do infern0, que per
suadem aos reis com razões suaves e sophisticas, que lancem fin
tas, que ponham tributos, que peçam donativos nos povos sem 
mais necessidade que a de suo cobiça. Digo que são suaves _ as 
razões que dão, porque não ha coisa mais suave que recolher di
nheiro; e digo que são sophisticas, porque as vestem de apparen
cias do zelo de bem commum, e na realidade são cutelos que de
golam as republicos. Declaro isto com um discurso, ou conse
quencio, que vi faze1· ao dia.bo: caso é qu~ me passou pela mão 
haverá vinte annos: Na.vegamos de Lisboa paro. a ilha da Ma-
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deira, quando de repente entrou o demonio .no corpo de um ma
rinheiro natural de Setubal, grande palreiro: dez ou doze homens 
muito valentes não bastavam a o ter mão, até que acodiu um sa
cerdote religioso, que éom os exorcismos o subjugou. Muitas per
guntas lhe fizeram ; a todos deu respost~s tão ladino, qu~ bem 
mostravam sair-em de intendimento maior que a rusticidade de 
um marinheiro. E que fosse espírito máu, mostrou-o bem nas 
faltas occultas que descobriu a um soldado meio castelhano, que 
com demasiada fanfarrice o atruou chamando-lhe pet-ro, apostato, 
~ outros nomes affrontosos, que até o diabo o não soffre; e por 
ISSO lhe revidou, pondo-lhe em publico coisas não menos affron
tosas_que elle tinha obrado em secreto, de que corrido, por não 
ouvir mais, se retirou. Um dos circumstantes (devia de sei' sebas
tianista) desejeso de saber se era vivo el-rei D. Sebastião, tudu 
era apertar com o padre exorcista, que lh'o perguntasse. Mas o 
padre lhe respondeu humilde, que seu officio era apertar seria
mente com o espirito maligno, que deixasse aquelle homem, e 
não fazer perguntas escusadas. O diabo, que nada lhe cáe no chão, 
acudiu a tudo; e póde ser o faria por diveitit· os exot~cismos : e 
disse estas palavras formaes : Se vós tendes rei, para que quereis 
outro rei? Sabeis qual é o verdadeiro rei? É o dinheiro, porque 
ao dini1eiro obedece tudo; porque quem o dá é seu hor, e quem 
o toma é ladrão. O rei que faz mercês, corrobora seus vassallos; 
o que lhes toma o dinheiro, debilita seus estàdos, e abre cami
nho para perder tudo. Sabeis como é isto? É como as fintas com 
que agora andam, para defender o reino, e erram o meio da me
lhor defensão, que seria espalhar dinheiro pelos pobres, para te
rem todos que defender, e vigor com que servir. Mais arengas 
enfiou a esta : tudo deixo, porque o dito basta para o intento. 

llem sei que o diabo é pae da mentira; e tambem sei .que o 
obriga Deus muitas vezes a fallar verdades, para advertir homens 
que não IJ]erecem melhores mensageiros, como se viu na Pito
ni~a de Saul, e na que jurou S. Paulo; e a experiencia nos tem 
mostrado a certeza com que fallou este espírito, pois vimos que 
os tributos e fintas de Castella, de que até o diabo se queixava 
cnlão, vieram a ser a unica causa de sua total ruína. Suave e in-
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sensivelmente foi desfrutando todo o pingue de seus rei'nos; e por 
isso os acha agora tão debilitados, que não se podem sustentar a 
si, nem resistir a seus contrarias. Se tivera de reserva os vinte 
ou trinta milhões que gastou nas superfluidades do galinheiro, 
ou se os deixára estar nas mãos de seus vassallos, outro galo lhe 
cantára, e não os achára todos galinhas, quando lhe servia serem 
leões; titulo e nomeada de que se prezam. 

Conforme a isto, não foi pequeno índice de perpetuidade are
solução generosa com que el-rei D. João o IV, nosso senhor, que 
Deus guarde e prospere, mandou levantar toclos os tributos que 
Castella no~ tinha posto, tanto que tomou posse pacifica destes 
seus reinos de Portugal. Nem se ·condemnam com isto as deci
mas que poz para a defensilo de sua monarchia ; porque é tri
buto que Deus approva, e a lei divina pede a todos os fieis, para 
a conservação e augmento da egreja catholica : taes são os dizi- _ 
mos de todos os fructos temporaes. O que se estran_ha e deve_ re
prehender e castigar em exacção tão justa, é o rigor e desaforo 
com que al,guns ministros vexam as partes, e executando-as por 
pouco mais de nada, até nos gibões que trazem vestidos as po
bres mulheres, e até nas enxadas com que ganham seu sustento 
os pobres maridos, e até na pobre manta com que se cobrem, 
porque não-acham outr; coisa. E destas violencias fazem ser
viço para serem dtlspachados com maiores officios, devendo ser 
castigados severamente; porque no inesmo tempo dissimularam 
com decimas de ricos e poderosos, taes que a unica de qual
,quer delles faria quantia maior que a de todos os pobres, que 
esfolaram : e porque se não dá fé · disto, chamo tambem a isto 
unhas insensíveis, assim porque o não adverte qu_em o devêra 
emendar, como porque o não ~ente quem se deixa ficar com a 
contribuição, que por abranger u todos, Q... não desobriga na 
consciencia ; porque logra o bem que da con,tribuição dos ou
tros resulta, e sem sentir o gravame. 

Outro exemplo ha melhor que todos de unhas insensíveis nas 
armadas que se aprestam, e sáem por essa barra fóra: ·todo o 
tempo que se deteerri no do, que ordinariamente é muito, e é 
um perpetuo cano por onde desagua, e desova tod.o o provi-

, 
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mento á formiga, por tantas mãos debradas, quantos são os sol
dados, efficiaes e passageiros, que continuamente estão a man
dar para terra pelos filh.os, parentes e amigos, que os visitam 
todos os dias, os lenços e sacos de biscoutos, que ao pé do 
paço d'el-rei se está vendendo; as chacinas e frascos d'e vi-

. nho, azeite, vinagre, meadas de murrão, cartuxos de polvora. 
E se algum nota algum lanço destes, respondem rindo: Rica 
é a ordem : isto não é nada. É verdade que nada é um lenço 
de· .biscouto, e quasi nada um saco delle, mas tantos mil vem 
a ser muito. Bom fôra porem-se guardas, quando sáem, assim 
como se poem quando veem aos navios de carga, pois mais vae 
a sua .magestade em assegurar sua fazenda, que a alheia, e não 
sejam como um que vendeu por seis mil réis uma amarra d'el
rei, que ~inha custado sebenta mil; ~ue assim guardam elles o 
que lhes mandam yigiar. 

UA.Pl'I'IJLO LII. 

' Dos lJne f'nrtam com unbas que não se senteJD ao 
pe1·to, e ai•ranbam muito ao longe. 

Quem bem considerar a monstruosa fabrica do galinheiro de" 
Madrid, que no capitulo antecedente picámos, ao qual depois cha
maram- Bom Retiro- para lhe emendarem o primeiro nome 
que merecia; achará nelle um espelho claro deste capitulo ; porque 
é certo se gastaram nelle mais de vinte milhões, que, com pedidos, 
fintas é tributos, foram roubando aos poucos que então o não sen
tiam, porque lhes iam dando os xaques aos poucos, e á formiga: 
até que veio o_ tempo a dar volta, convertendo-lhe a bella paz em 
feroz guerra, para a qual acharam menos os milhões que tinha 
devorado o galinheiro cpmo milho: e se os tiveram de reserva, 
não lhes cantnram tantos galos contrarias no poleiro. É coisa 
muito ordinaria não se sentirem damnos ordi.narios, que parecem 
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leves, se não q•uando de -pancada chega depois delles ã rui na, como 
na casa, que se vae calando, pouco e pouco, com a gõteira. 

Na villa d-e Monte-mór o Novo conheci um júiz de fóra, bom 
J·etrado, que deu em um modo de furtar; qual estou cer to não, 
achou em Bartholo, nem Acur·sio. D-e tod·a a carne que se· comia 
em sua ·casa, apartava os ossos, e os tornava ao açougue, man
dando de potencia ubs-oluta, como juiz llue er}J, que lhe déssem 
outra tanta carne por elles, aH-egand'O que não comprava ossos, 
nerri era cão para os c0rner . . O marchante os foi -ajuntando, c no 
cabo do tríennio tinha uma meda delles, que pezava muitas ar
robas : deu-Ja·e com elles na residencia, allegando a perda que 
lhe dera na sua fazenda, ainda que a não seolira ao perto, por 
ser aos poucos, que vinha a ser muito considera}el ao lõnge, to
mando-a por junto. Achou-lhe o syndicante razão, e fez-lhe jus
tiça, mandando que o juiz pagasse logo o preço de outra tanta
carne, como pezavam os ossos; e deu-lhe um boleo na bolça 
muito bastante, e outro no credito que perdeu, em fórma que 
nunca mais entrou no serviço d'él-rei, até que morreu em Evora 
viuvo. Ambos, juiz e mnrchante, se arranharam no fim das con
tas asperamente, ainda que o não sentiram no principio: mas 
foi com differença, que o marc.hante achou cura pura as suas 
entranbns, e o juiz não acheu remedio, e peiorou do mal at~ 

morrer. 
Nas armadas e frotas desta coroa succedem casos notaveis de 

grandíssimas perdas, por furtarem ou pouparem ninhetias. Pa-
• rece que não vae nada em prover de vasilhas, para os soldados 
tomarem suas rações de agua e mantimentos; e segue-se d'ahi, 
que por não terem em que guardem a agun, quando se reparte, 
hão de bebel-a, ou vertel-a a deshoras : comem depois o toucinho 
salgado, e mal assado em espeto, que fazem dos arcos das pipas,· 
e ficam estalando á sede. No biscouto ha tambem !: il erros, per 
falta de industria, ou sobeja malícia: a cama é a que achain pe
las taboas ou calabres do navio; e como a vida humana depende 
de todos estes abrigos, e elles são taes, adoecem todos, e morrem 
aos éentos, e sente-se rro fim da jornada o mal gronde que se ur
diu no principio com faltas leves, e fuceis de remediar na primeira 

30 
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fonte. Sepulln c sorve o mar, o q.ue com uma bochecha do aguu 
se pudéra sah•ar. 

Nos exercitas e campanhas se experimenta o mesmo, que por 
fálta de corda,. ou de bala, ou de polvora, se perdem victorias; 
e por não metterem mais cevada nas garupas, ou mais mantimento 
na . bagagem, se recolhem sem concluírem a empreza, que era 
de mais ganho e proveito, que o que se poupa na reserva. Lá cho
rou o outro, que por poupar um cravo de uma ferradura, perdeu 
uma gloriosa victoria, e foi assim, que por falta do cravo caiu a 
ferradura, e por falta desta mancou o cavallo, e faltou o capitão 
que ia nelle, em seu officio, e faltou logo o governo, e perdeu-se 
tudo. Em uma viagem que fiz por esses mares, foi tal a injuria 
no provimento, que por não comprarem pipas novas, fizeram 
aguada em umas que tinham servido de chacinas- e salmoiras: e 
a groça é que allegam ser melhor a agua de pipas velhas: e era 
tal a destas, que fôra melhor beber a do mar. Seguiu-se desta bo
lada tão judiciosa, que esteve toda a gente do navio arriscada a. 
morrer de sede, se Deus nos não levára em breves dias a 'parte 
onde tivemos agua e refrescos, ·com que emendámos err.os de 
unhas, que, não se sentindo ao perto, arranham muito ao longe. 

Tomára aqui todos os reis e principes do mundo, para lhes dar 
e_ste aviso de summa importancia- que façam muito caso do que 
parece pouco, quando é repetido; porque de muitos grãos se faz 
um grande monte. Parece que não é nada um desabrimento hoje, 
e outro ámanhã: parece ninheria negar uma mercê a este, que 
a pede por serv iços, e uma esmola áquelle, que a pede por neces
sidade: e vem~se a conglobar de muitas repulsas um motim de 
desconsolados, que se acham menos na occasiãe de p.restimo: e 
o peior de tudo é que estes corrompem outros, e os damnam 
com suas queixas, e vae muito em correr linguagem de bom pt··in
cipe t"emos, ' ,1 dizer~se, mas que seja por entre os dentes, que 
~alta á ·sua obrigação. A obrigação do principe é luctar com este 
gigante, que é o impossível de trazer ·a todos contentes; e para 
isso ha de ser Proteo, e Achelóo, que se transforme em leão, .e 
em cordeiro ; que se vista umas vezes das propriedades de fogo, 
e outra das de uguu. Socega-se este mundo bem com uma po-
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lit~ca a que os prudentes phamam sagacidade, e por esta toca de 
vicio, chamara-lhe eu antes advertencia,q,ue tem mais de virtude: 
advirta· nos principias o fim que poderão ter; e pouca vista é ne
cessaria para conhecer, que de má semente, ainda que seja pe
quena, não póde nascer bom fructo, e q•Je uma pequena faisca 
despresada póde causar grandes incendios; e assim succecle, que 
o que não se sente ao perto, damna muito ao longe. 

~ 

U~PITIJI~O LIII. 

Do~ fJIIC .fru·tnm com unllal!l wisi wei8. 

Rara é a unha, ou nenhuma, que não pr~cure fazer-se invísi
vel, para que não a apanhem com o furto nas mãos, e 1.1 agarrem 
melhor do que ella agarrou a preza. Mas ha algumas que por 
mais invisiveis q-ue se façam, sempre se manifestam em seus ef
feitos; tanto, que por mais luvas de saídas e escusas que lhes 
calceis, não póde o juiso aquietar-se, e estâ sempre Jatjndo, e gri
tando: Latet angu'Ís in herba. Aqui ha harpias. Entrei hoje .em 
casa de um homem que conheci hontem pagem çafado de um mi
nistro oppulento: vejo-lhe colgaduras e quadros, escriptorios, e 

• cadeiras, bugios ás janellas, e papagaios em gaiolas de marfim, 
espelhos de crystal na sala, relogios de madre perola, e outras al
faias, que as não teem taes o rei da China: e fico pasmado sem 
saber quem me diga a isto! E digo cá commigo: Quien ca
bras · no tiene, y cabritos viencle, de donde le v iene ? Este ho
mem não foi á India', nem achou thesouro, porque se o achára, 
el-rei havia levar pelo menos a ametade delle. Isto é thesouro 
encantado:. e se quereis que vol-o descante, direi o que ·dizem 
todos: que este homém é um gr'andissimo ladrão, perdoe-me 
sua ausenc.ia: e isso está assás p~ovado · e manifesto nestes ef
feitos: nem é mister mais devassa. 

Em minhu casa estou eu trancado, 'porque quem não se tranca 
~ 
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no dia de l:wje, nãQ vive s~gu~91 : ~ es~<m tiJI~n.d.o <!eNnssas, q~~ 
taes 91> sQu.hera tira~ a ju_stiça l!Ve~r~~. que d,eve d,c andar W;>,t;
mi ndo. poig n,ão dá fé de.> que olhos (ecb,açi.Qs, e. tçancad.os, v-ê'1-t"Q. 
Vejo que ç,nda a cavallo. Gom ~i~ la;ea-io~,. aquelle n,ir.l.i,stro q,ue 
nuo lcm de ordenado mílÍ~ que a;iten1ta mi-l réis: sei GJ~C ~nda e~u 
coche o outro, e suo mul'her; Cfr! andast sem terem de or.dei;~;ado, 
nem de renda mais que, quando muito, até duzentos .mil réis. 
Elles nuo trazem navios no mar, nem teem bens patrimoniaes na 
terra ; nem os pavões de J uno em casa, que lhes ponham ovos de 
oiro ! Pois que é isto? São unhas visíveis, e bem se mostram em 
estes efi'eitos, e em outros que cal-o de tafularias, amisades, etc. 
Um molde de com0 isto se ohra visivelm.~nte, porei aqui, que 
(;a vi ha poucos dias na casa dn India : despachava-se a fazenda 
de um passageir.@,, e vieram a j.tus~ ~res. ou q.uatr.o escriptorios 
bem enfardelados com seus coiros e lonas, porque o mereciam, e 
debaixo destas capas, para virem mais bem acondicionados, tra
ziam vario~ go.drins muito bon,s, que os estof~.Vll.m e eram de preço. 
Ha t;Jm regimento naquelle. despa.cho, qu~ fiqt1em as, capas dos 
fardos · que se abrem, para os. o,lllcines que a.ssistem a, estas ves.
torias: abriram qs escriplprios,até á ultima gaveta, e dados por 
livres, lançara!Jl mãos dos godrins chamando-lhes copQs, c coQ'l 
elles se ficaram, que bell) vQlioi,U ~inte mil réis. I.evantan.d,o mil 
falsos testimunhos ao regim,enLo\ que. n.<l v.erdad.e só as capas de 
coiro e lo11a lhes concede, e nãG> o mnis, que vem regisLrodo 
como fazenda. 
· Em villa Viçosa conheci um Griado d_a gnmde e r.e~l casa de 
Bragança, que guslªva os dj,as e as noites em continu(JS queixas 
de niio lhe mandar pagar o serenissimo senhor duque D. Theo
àosio seus ordenados: e chegaram a tanto as queixas, que se foi 
valer do confessor, par.a que puzesse a sua excelleocia em escru
pulo aquelle ponlo, com todas as razões de sutl justiça, Assim o 
fez o reverendo padre confessor : e o duq11e pruden tissimo, com o 
animo real e grandioso, de que Deus o dotou, lhe respondeu: 
Nuo sei se sab€is vós que esse fidalgo cqtrou no serviço deslu 
casa sem trazer cle seu mais que uma capa ele haeta, e l1oj.c anda 
em coche, e sua mulher c filhos vestem galas e comem tuo hem 
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como os q·ue se sustentam da nossa meza. Perguntae-lhe vós, se 
lhe faltou depois que a0s. serve, algum. cl;~a algMma coisa? E dizei
lhe que ass~s mercê lhe fazemos em não mandar ao nosso des
embargo q,ue; lh.e. tQme co-nt~as; e· ex~1m i ne as. su.perfiluiclades de 
sua casa, e de seu tracto; porque se puxarmos por isso, é de tc
t;ner q1u,e alcancemos d.~lle queixas ma·is graves,. que as· que dá de 
nús. Ad.mira,vel e~emplo! Eis-aqu<i Qa,m_o se. fa.zce;ffi. VJisi,veis. us unhas 
em seus eJie i~~QS, pm· m~Í1S que se ~SC.00d~m. 

l\ia,is. clat:amente: se. 11z~l!am em EV:o~:a a~ U<nh;as. io,visiveis de 
cer:tos la~r.ões, q.u~ h a mais. de vi.nte. ~ c·in~0: 3!il!!il.!i>S' d:e.Ji&m!de: noite 
no mosteif.O de Sa,nta, C l a;n,Q~. em eu3.a. W.GFt.a.r ia- dt:tntrol tto claustro 
tinha depositado uro ma.ltt~7i' de2r Ol! clQ~e 011il cruz:ad0s em ài
phe ir:o. Abriram, as portas subt i lr~~lii<~C;, a>fli1H\Ca.ndp_ as fechadu:ras 
com trad,os, p t~ora não f.a(lerem· estr-of\1~.0, : taw.hemd.~Vta<ram fa vellos 
para menearem. a moeda, sem1 obocalhacla .. ij€rla·ro lil;0S caixões da 
pecu,oia, encheram alcofas e saco~, sua bpca, s.I!ISI' me.di;i a., até mais 
não quererem, QU não poderem l Qvra~ p~!ia _suas, ~.asa s_; onde co
meçara m. a lograr os. f.rutos de ~ua, dHi•geAcia, rn.as, tão i·ncautos, 
que, se r.t dp tr,ahalhl}ilor.es de enx;ada(,; iá nã10, iam pu:xm r por ella no 

- sen iço lilm; vin'hns, cotp1@ g·qstu o:H~·va.mJ, INe.m (ôral isto bastante. 
para os descobrir a grande di ligencia Gom que a j11.1stiça por to- , 
das as partes bati.a· as moi.~as .. Atté, q·ue e:[lb um.a· StJXlta, feira notou 
um arg.utúreiro na1 plia~a, de peixe, ql!le,Qm des.te.s_c:@.lill.pra-va solho 
pa ra jantar· a. tos t.ã.o o arrate l~ co.s t.!ltl\11U·IildQ; a passar· com sardi 
nhas. l)eu assopro ao juiz de, fóva, qulil Ih ~ de_u. e.m ca.sa1 de re
pente, e com f!OUcos fu;rões descpQni,u a.' 0aç_a.; e:.acbo...u ·a m•ina de 
doncle safam os gastos. que. o {i2et;a:m m:ani[esto,, eom prova bas
tante par.a o pôr no po.tr.Q, onde• GIJ&.fQH1S.eu pecGad:e, e· cantou os 

, cu mplices, cujas cabeças. v,im9.s sohr.e: as· povtas( riJa, ciclado fazendo 
suns unhas ninda mais, ma;nifestas, 
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.. 
Dos· que C•u·•am coll!l UIJiltalil in'\'i~iveil!l. 

Tela prwvisa m-inus nocent, diz o proverbio de S. Jeronymo. 
Ver-o mal, anítes (:}ue.chegue, é grande bem para _escapar delle: 
mas o raio, que não se vê, a bala, q·ue não se enxet·ga senão 
quando vos sentis ferido, são males irremediaveis : ~ e taes são as 
unhas in.visi.veis em suas rapinas. E passa assim na verdade, qu·e 
não damos fé .dellas, senão quando sentimos seus damnos. Raro é 
a ladrão, se não é de estrada, que não trate de' esconder as unhas 
e fazer-se invisível, ·quancl.o furta : e por esta via podem pertep.
cer a este ea.pitulo quasi todos: mas eu trato aqui dos que ven
dendo gato p0r lebre; fazem o ass.alt0 ainrla mais invisível, pondo
vos â vista -o harpe0, com que vos esfolam~ sem dardes fé delle. 

Abroquelem-se os meca.nicos, que c0meça esta bateria ·por 
elles. Vende-v-os um çapabeiro um par de obra por boa e legi
tima, e com tal lhe tal~ha o preço, que vós desembolçaes muito 
contente, · e ·elle agarra pouco eserupulese : d'ahi a dois dias arre
bent.-rm as co;turas, parque ·o canamo do fio era podr~e, ou sin
gelo, devendo ser são e dobrado: vistes as e.n.tresolas, qt:Ie eram 
de pedaços, · devendo ser inteiras, e as contrafortes de badana, que 
/deveram ser de cordovão, ou vaqueta. E ' tugo fez invisível a des- ' 
treza do trinchete; e quanto vos deu de perda, tanto vos furtou 

-em Deus e em sua consciencia. Vende-vos um alfayate o vestido 
feito, ou faz-vos o que lhe mandastes talhar: mette lã por algo
dão nos acolchoados, trapes poli' heHanda nos entreforros, linhas 
n(i}S pespontos, que queríeis de re'ti•oz, pontos de legua nas costu
ras; e p~ga-se corno se turilo fôra di,reito como uma linha, e tetn 
para si,. que nada fica a dever, porque de nada dést~s fé, senão 
quando se foi -gastando a obra e appareceram estes furtos no vosso 
-negro, a quem déstes o vestido, porque não dizia com vossa pes
soa. Um fidalgo da primeira nobreza, que todos conhecemos ne$te 
reino, mandou fuzer umas calças altas no tempo que se usavam, 
c deu pan1 os entreforros dois covados de baeta muito fina; c o 
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sehhor mestre que as talhou e p~spontou, tomando a baeta para 
si, poz-lhe em seu logar.um sambenito, por se forrar dos C

1

ustos 
que lhe tinha fe.ito, feitas as calças, sem nenhuma suspeita do 
que levavam dentro, achou o, fidalgo, que pezayam muito, e que 
:o aquentavam mais que muito: mandou-as abrir para vêr se ti
nham chumbo ou fogo dentro, e achou o sambenito de mais, e 
a sua baeta menos : não t'lonto o mais que succed.eu, porque isto 
hasta para se vêr que ha nos alfayates unhas invisíveis. 

Os cerieiros, que espalmam cera preta debaixo da branc(!. Os 
confeiteiros, qu.e cobrem açucar mascavado e borras com duas 
mãos de fino. Os pusteleiFos, que .picam um galo em meia duzia 
de covilhetes. Os estalajadeiros, que baptizam o vinho e dão vianda 
de cabra por carneiro. O tosador, que sem pôr tesoura na peça 
·de vinte-dozeno, vos leva um vintem por cada covado. O ferra
dor, que encrava a besta, e tambem de noite as acutila, para tet' 
que curar e de que comer. Os hoticarios, que mexem azeite da · 
candêa no emplastw que pede ol.eo de minhocas na receita. O 
cordoeiro, que vende por nova do trinque a amarra que teceu de -
duas veJhas, que desmanchou. O sombreireiro, que trabalhou lã 
grossa e podre, debaixo de uma pasta finC:J, para venaer o chapeo 
como se fôua de castor. O serralheiro, que amaçou ferro tal, onde 
havia de forjar aço de prova. O ourives, que descontou a pezo de 
ouro o azougue com que ligou o douramento, e a pezo de prata 
a liga e cobre, que misturou na peça. E todos, quantos elles são 
(que seria muito correi-os todos) tem estas tretas e outras mil, 

' com . que escondem as unhas, que invisivelmef,)te nos-roubam. 
Mas dirá alguem, que tudo isto são nínherias, que não tiram 

honra, nem desmandam c~samento. Seja ássim. Vamos avante: 
Paulo maior.a canamus. Levan,temos de ponto, e venha a juiso 
gente mais granadg, e os que provêem as m;madas e frotas d'el-rei 
nosso senhor, sejam os primeiros.· Não teem conto as pipâs de vi
nhos e azeites que nellas arrumàm, para provimento e dr.oga: 
tudo. vae fech!ldo cravado (i) batoque: e. se no fim da . jornada se 
acha o vinho vinagre, e o azeile borra, a linha tem a culpa: uas 
influencias com que corrompe tudo, . e o ladr,ão a desculpa na 
muo cóm que gunldripou o que vae de mais a mais entre vinho. 
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e zurrapa, azeite e bon:-a: e ·fica o satto, que foi invisível em Lis
boa, manifesto além da linha, UOinó Santelmo, que se faz invisí
vel em oompo seteno, e flll tempestade npparece • 

. Os ladrões nocturnos são ~inda :mais invisíveis, como aquelle 
que mudou , um transehtn dá t:ab~çh cle seu dono parll outra a 
que não pertencia; era elle de diamante, ~ <!le ml.lillo's mil cru
zados de preço, que tinha no oiro, pedras e feilib: e foi o caso, 
que quando el-rei Fillppe 111 de Castella veio a este reino, lan
çou o duque de Aveiro esta gala, com q·üe b'dlhou mais que to
dos : encheu os olhos de um·a ave de rapihú, q·ue se fez oocturna 
para lhe dar caça mais segúta: esperou ·que o duque se recolhêsse 
do paço real a1ta noite~ inVestiu-o no coche pela poupa, abrindo 
com ferro da banda de fórn entrada bastante para ter boa saída o 
chapeo e peça, que \!Oóu pelos ·.ares cóm seu -s'egllhdo dono, que 
ainda nã0 se sabe, se o engoliü a terra, ou se o levaram os ven
tos; porque se fez logo tão invisível, como clandestino. 

Pela trilha deste se desempenham muitos, a que chamam neste 
reino capeadores: esperam que anoiteça, tazem-se invisíveis por 
esses cantos elas ruas de melhor passageh1: espa~a e broquei com 
pistola são os seus fiadores: e em passando coisa que lhes arme, 
desarmam de repente com urna tempestade de espadeiradas e 
ameaços de morte : é se lhes resistem, app1acd logo tudo a pis
tola posta nos peitos} e com largar à ci.lpa e a bolça, time sua 
vexação o passageiro, sem conhécer o auctot da presente pet·da, ou 
do ganho da vida, que diz lhe dá de bara~, quando tão curo lhe 
custa o tornai-a para sua casa illesa. Nas chronicas de Portugal 
se conta, que houvé um tei em Lisboa antigamente, tão soliGito 
de atalhar furtos·, que ate aos invisíveis dava caça. Deram-lhe 
aviso os seus espias, que se furtava muito na casa da lndia e na 
alfandega, e que ele noite se abriam as portas, e levavam fardos 
de toda a droga com tan~a a{foiteza que os mariolas da Ribeira 
eram os portàd01'es allugados, Disfar'çou-se o bom rei á guiza des
tes, e entre elles pa-ssou úma noite, e outra~ até que chegou á in
fausta para todos; deixou-se ir do chamado dos offiçiaes, que os 
levaram todos á alfandega ; é Cí seu, maior cuid'ado fói dar tesou
radas nas ca·pas de tódos sem ser sentido. Fez-se tudo, como os 
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pilotos da facção mandaram, pagaram seu trabalho aos mariolas, 
e recolheu-se o rei com boa ordenança. E em amanhecendo man
dou vir perante si todas as justiças, ministros, e officiaes de seu 
serviço com os mesmos vestidos com que tinham rondado aquella 
noite: e ai não façaes, com pena de morte. E como os mandados 
dos reis inteiros são leis inviolaYeis, assim vieram todos; foi-lhe 
vendo as capas, e poz de reserva todas as que achou feridas, para 
pôr a seus donos de dependura. E assim passou o negocio, que 
com -thesouradas invisíveis assegurou thesouros, que unhas invi
síveis lhe roubaram. 

Nunca faltam aos reis traças e modos para evitar damnos, 
mas que pareçam irreparaveis por invisíveis. Taes foram os que 
padeceu a alfandega de Lisboa muitos annos nos direitos reaes, 
com um ministro que tirava folhas dos livros do recibo tão sub
tilrnente, que ficava invisível a falta ; mas viram-se logo as so
bras dos restos das contas no largo que invidava o resto na casa 
do jogo: e S:! soubera fazer invisível o lucro dos direitos, como 
fez invisível o salto com que os roubava, oinda estariam invisí
veis as unhas que o levara~ ã forca : por signal que endoideceu 
sua mulher: •e ainda não se sabe se foi de prazer, por perder o 
marido, se de pezar, por lhe confiscarem a fazenda. Por tudo se
ria. 

()~PITIJLO LW. 

Dos qne .fnrtam.cotn nnbR!!I occnltn!!J. 

Parecerá a alguem este capitulo sirnilhante ao passado das 
unhas invisíveis, mas elle é muito differente, porque as unhas o 
são tarnbem muito entre si, como logo mostrarão os exemplos; e 
a razão tambem o mostra1 porque as invisíveis são as que de ne
nhuma maneira se podem conhecer no flagrante, e as occultas 
bem se podem alcançar logo, se fizermos diligencio. Succedeu o 

31 
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caso, e eu o vi em uma feira de tres que se fazem todos os an-
1105 em Vílla Viçosa, haverá dezesete annos. Vinha alli muito 
açafrão de Castella, e não tão caro como hoje vai : n._2 primeiro 
dia não havia achai-o por menos de dois mil réis, e isto em mui
tas tendas: no segundo dia só um vendedor se achou delle, e da
va-o liberalmente a mil e quinhentos réis. Deu isto que cuidar, 
porque não hávendo mais que um mercador de uma droga, a ra
zão pedia que lhe levantasse o preço, màs a sem-razão que elle 
usava, o ensinou a o abater, para se expedir mais depressa, e 
pôr-se em cobro com os ganhos. Quaes ganhos? Chamara-lhe eu 

. antes perdas, poi!? comprou tanta fazenda a dois mil réis, e a ven
deu toda a mil e quinhentos. Assim passa: mas ahi val a unha 
occulta, que misturou com o açafrão puro, outro tanto pezo de 
fior de cardo, tinta de amarello, feveras de vacca, areia miuda, 
nervos desfeitos: e multiplicando assim a massa, cresceu a droga 
outro tanto ou mais: e ainda que lhe abateu a quarta parte do 
preço primeiro, dobrando a quantidade, ficou interessando no se
gundo outra quarta parte, que vinha a ser muito em tão grande 
quantia. E ainda que as partes se acharam no primeiro jantar 
defraudadas, não foi com tanta pressa, que a não puzessem maior 
as unhas occultns, em se pôrem em cobro, antes de as fazerem 
muni festas. 

Um segredo natural ha nesta ma teria de unhas occultas, que 
succede cada dia, de que só aos confessoms se dá parte, e por 
isso os senhores ficam defraudados nesta parte. Logo me decla
r'a"rei. Niõgúem cuide que taxo os confessores de descuidados em 
mandarem restituir: póde ser que se governem neste caso pelos 
conselhos de Sancbes. É coisa certa, que o pão, quando se reco
lhe das eiras para os celleiros, que vem secco, e ist-itico do maior 
sol que nellas padece: ·e outro sim é certíssimo que os celleiros 
pela maior parte são humidos: e d'aqui vem que o pão penetrado 
da h umidade incha em seu tanto de maneira, que está · averi
guado, qne cada dez moios lançam um de crescenças. Entrega 
el-rei por essas lesirias mil moios de pão a seus almoxarifes no 
verão, e quando lh'o pede no inverno, é mais que certo que fa
zem a reslituição dos mil moios, e que lhes ficam cem nos cel-
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leit·os, pela regra infullivel dos crescenças que temos dito. O al
moxarife, que é bom christão, acha-se en,leado : por uma parte o ' 
pica a consciencia, ven~o em sua casa bens que não herdou ; e 

. por outra parte tambem se lhe socega, porque ninguem o de
manda por elles, e vê que el'-rei está satisfeito. Vae á confissão 
da quaresma, e diz : Accuso-me que comi cincoenta maios de 
trigo, que não semeei, nem herdei, nem comprei; e tambem de
claro que os não furtei; porque me nasceram em casa dentro 
em uma tulha, assim como me podia nascer um alqueire de ver
rugas nestas mãos. E destrinçado o caso, fica a coisa occulta, e 
em opinião; e quem a quizer vêr decidida, veja o doutor que já 
_toquei, que eu não professo aqui ensinar casos de consciencia, 
ainda que sei que a praxe deste está resoluta nos celleiros do 
estado de Bragança, onde se pedem as crescenças aos almoxa
rifes. 

Mais occultas teem as unhas outro exemplo, que tem feito va
riar no expediente delle muitos theologos. Dei a vender uma 
pipa de vinagre; e a regateira foi tão ardilosa, que a foi cevando 
com agua pelo batoque, ao compasso que a ia aquartilhando pela 
torneira: e aqui está escondido outro segredo natural, que aquella 

·agua botada aos poucos, se vae convertendo en1 vinagre, e ás ve
zes mais forte, porque se dest~mpera; e nesta parte é como o cão 
damnado, que irritado se azéda mais: e vem a fazer a senhora 
yendedeira de uma pipa tres ou quatro; e fica-se com o resto, 
que é mais outro tanto em dobro, e ali,mpa o escq,1pulo com lhe 
chamar fructo de sua industria. 

Aqui podem e~trar os tafues que jogam cem dados falsos, e 
carta-s marcadas, cujas unhas occultas com taes disfarces se ma
nifestam, e fazem su,a preza com mãos continuadas em ganhos, 

, para quem vae senhor do jogo, e sabedor da maranha. E nisto 
não ha opinião que os escuse de furto mais aleivoso, que o do la
drão, que salteia nas estradas. Tambem é oeculta a treta de quem 
põe mal com el-rei, a poder de mexericos, o capitão que vem 
de além-mar muito rico, para qu'e não lhe dê audiencia, e o traga 
desfavorecido, até que sollicito busca caminho para se congra
çar com seu senhor: e como o de boas informações é o m:elhor, 

* 
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tracta de bnscnr quem lhe desfaça as más, e apoie seu credito : 
e não falta logo quem lhe diga: senhor, valei-vos de fulano, que 
tem boas entradas, e poderá dar melhor saida á vossFJ pretenção ; 
e póde ser, que vem este mandado pelo mesmo que o poz em 
desgraça, para o trazer a estes apertos de o buscar com os dona
tivos costumadõs, que ás vezes passam de vinte caixas de assu
car, porque em mais se estima a graça de um principe. E tanto 
que se alcança este intento das caixas, peças, ou bisalbos, se.., 
gue-se o segundo, de desfazer a maranha, e abona l-o, até pôr em 
pés de verdade, restituído a seu primeiro ser e valimento. 

CllPITIJLO L"l. 

Dos que fuJ•tam com unbas tolcJ.•adas. 

Terrível ponto, e arriscado, é o que se nos offerece para des-
1indar neste capitulo, porque parece que offende a justiça e bom 
governo, dizermo~ que ha unhas que furtam e se toleram. Males 
ba necessarios, como diz o proverbio, e que se toleram nas repu
hlicas para evitar maior.es males. Tal é o de mulheres publicas, 
comediantes, e volatins, que se soffrem para divertir as más in
clinações, e evitar outros vícios maiores : mas o furtar sempre é 
tão máu que nllo se póde tolerar para desmentir vicio maior, 
pela regra que diz: Non. sunt facienda mala, ut venianl bana. 
D'onde o tolerar ladrões nunca é bom; porque havei-os é máu, 
e consentil-os peior: e outra regra diz, que tanta pena merece 
o consentidor, como o ladrão. Nem se póde dizer que a justiça 
os consente, nem que os reis os dissimulam; porque a razão não 
os permitte. Pois que unhas toleradas são estas que aqui se nos 
entremettem, para serem descuidadas? Para serem emendadas, 
folgára cu de as propôr, e declarai-as-hei com um par de exem 
plos, tno notorios e correntes, que por serem tacs, ninguem re-
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para nelles. Seja o primeiro de longe, e o segun.do de pe1·to; este 
de Portugal, e aquelle de ltalia. 

Em Italia está Roma, cabeça do mundo, que pelo ser, nos-deve 
dar documentos de justiça e santidade, e por isso não estranhará 
taxarmos o que se desviar desta regra. Lá ha uns officiaes que 
chamam banqueiros, e estes teem por todo o mundo, onde se 
acha obediencia romana, seus correspondentes, que intitulam do 
mesmo nome : e assim uns como outros, agenceiam dispensações, 
graças, e indulgencias, e expediente de· egrejas, e beneficios que 
veem por breves e Jettras apostQ.Iicas dos summos pontífices, para 
partes que não podem lá ir negociai-as; e por tal arte medeiam 
as coisas, que não lh'as trazem senão a pezo de dinheiro; e veem 
o ser neste reino um rio de prata, para que não lhe chamemos 
de oiro, que está correndo continuame.nte para a curia sacra, por 
Jettms de- bispados, egrejas, e beneficios, e mil outras ·graças; 
tudo por tão excessivos preços, que vem a fazer mais de um mi
lhão todos os annos; sendo assim, que nas bullas de tudo se diz, 
que dão tudo de graça : Gratia sub annullo piscatoris. E assim 
é na verdade, que São Pedro pescador, nada logra de tão copiosa 
pesca. Os pescadores que engordam com estes lanços, bem se 
sabe quaes são: e porque são os que não convém, se livrou França 
delles, com dar por cada bulla dez cruzados para o pergaminho 
della, e chumbo do sello, sem avaliar o muito ou pouco que se 
concede, porque isso todas as bulias dizem que vem de graça. 
Castella se suspeita que tem a culpa do que Portugal padece 
nesta parte; porque alargou a· mão para seus intentos; ou por
que a tinho então mais cheia que hoje, com as enchentes de oiro 
e prata que lhe vinham do Mundo Novo; e como Portugal lhe 
era sujeito, e sempre foi li.beral e ·grandioso, foi seguindo suas 
pizadas; e vendo-se picado e opprimido com tal cargo, e com o 
pé italiano sobre o pesq,oçg, tudo tolera a titulo de piedade, co
mo se não fora impiedade defraudar-se a si, pa!7a eneher as unhas 
de milhafres bonqueiros, cuja fé não assegur~ a verdade das let
tras, que, apraza a Deus não sejam falsas. Doutores houve jã, que 
c.onsiderando o muito oiro que dispensações só dos matrimoníos 
levavam deste reino, resolveram que podia el-rei nosso senhor 



228 ARTE DE FURTAIL 

fazer lei que annullasse todo o contracto de matrimonio entre pa
rentes: mas mais facil era mandar com pena de confiscação de 
todos os bens, que ninguem passe lá dinheiro para taes graças, 
pois concedem que vee~ de graça, e atalhar-se-ia assim de pan
cada tudo, pois não ba razão que nos tolha fazermos o que faz 
França, quando mais christianissima. 

Que venha um colleitor a este reino por tres annos a gover
nar-nos as almas, e que puxe tanto pelos corpos, que ponha em 
Roma perto de um milhão, quando nãda para si e seus officiaes, 
é coisa que não in tendo, e por isso não lhe sei dar remedio : e se 
o intendo, não me atrevo a receitar-lhe a mézinha, porque não 
me levantem, que sinto mal do ecclesiastico.-E a verdade é, que 
sinto n 'alma vêr chagas incuraveis, en~ quem tem por officio cu
rar as nossas. Chamo-lhe incuraveis, não porque não tenham re
rnedio, mas porque são toleradas de tanto tempo, que de velhas 
não teem cura, e por isso ninguem .se cura já de1las. Aqui se me 
põe uma instancia : tal qual é, eu a 1destroçarei : dizem os que 
de nada se doem: como póde um só colleitor com tres monse
nhores, varões de letras e virtude, recolher tanta pecunia, se el
les só tractam do espirito? Respondo, que h a neste reino mais de 
dez mil frades, e mais de quinze mil freiras, e mais de trinta mil 
clerigos, e mais de cincoenta mil embaraços de consciencia em 
leigos; e todos movem demandas de lana caprina; porque o frade 
quer comer na meza travessa; a freira quer janella sem grade, e 
grade sem escuta; o clerigo quer viver á lei do leigo, e o leigo 
quer ordens sem cabeça em que lhas ponham, e descasar-se de 
duas ou tres que o deman~am : et sic de reliquis: e todos para 
sairem com a sua entram com monsieur Auditor e com monsieur 
Albornos e com monsieur Catrapuz: uns dão oiro, outr:os prata, 
e outros pedras, que se não acham na rua; porque de frasquei
ras, capoeiras, canastras, costaes etc . . já se não faz caso, por se
rem drogas de mais volume, que lume : e com estas pedradas 
dão a batalha, e alcançam a victoria, e alimpam o bico, pondo em 
pés de verdade que Roma nuo se move por peitas : assim é, por
que tudo são graças. Não sei se me tenho declarado! Mas sei 
que tudo se tolero, porque col'l'e tudo por canos inexcrutaveis, e 

.. 
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que fora bom haver um breve de contra-mina, que annullasse tudo 
o que por taes minas se. agenciasse. -

E tornando ao primeiro ponto dos banqueiros, remato esta 
teima com um caso que mé passou pelas mãos ha poucos -dias. 
Com tres tractei uma dispensação, ou absolvição importante : um 

. pediu duzentos mil réis, outro cem mil, o terceiro foi mais mode
rado, e disse que por menos de oitenta era impossível impetrar-se. 
Não havia nos penitentes cabedal para tanto: fa.llou-se á pessoa 
que tinha intelligencia na curia romana, e proposto o negocio, 
respondeu, que era de qualidade -que se e~pedia na curia sem 
gastos de um ceitil, e se offel'eceu para mandar vir o breve de 
amor em graça; e assim foi, que de graça v_eio : contei por graça 
isto ao matalot@ dos duzentos mil réis, respondeu marchando os 
beiços: são lanços, que não tiram seus direitos aos homens de 
negocio; e melhor dissera lançadas de moiro esquerdo, que me
rece gente, que com sua infernal cobiça infuma a sinceridade da 
egreja catholica, a qual de nenhuma maneira soffre simonias, 
como actualmente o tem mostrado a santidade de lnnocencio X 
depondo, enforcando, c queima,ndo muitos por falsificarem lettras. 

Até aqui unhas tóleradas neste reino, no qual tambem ha ou
tras suas proprias, que tolera, e todas tomara cGrtadas. Arma um 
fronteiro uma facção por seu capricho; entra por Castella com 
dois ou tres mil portuguezes, gasta na carruagem, munições e 
hastimentos da cavalleria a infanteria, oito ou dez mil cruzados: . 
succede-lhe mal a empreza; e ainda que lhe succeda bem, perde 

' em armas, cavallos e infantes mais de outro· tanto, e recolhe-se 
dizendo: bella maré levavamos, se não se virãra o barco. E dado 
que nada perca, e que traga uma grande preza, está bem esmada 
e mal-baratada : lança ao quinto d'el-rei, ao mais arrebentar, du
zentas cabeças de toda a sorte, que não bastam para recuperar 
mais de duzentos mosquetes e outras tantas pistolas, que desnppa
receram; piques, que se quebraram, e· gastaram em assar borre
gos; capacetes de que fizeram panellas, para cozer ov.elhas com 
nabos, e outras mil coisas que não se contam; com que lançadas 
as contas, sempre as. perdas excedem os ganhos. Além de que na 
giravolta se destroça o fiado, desconta o vendido, e perde o com-
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prado, quando o inimigo torna a tomar vingança, e dá nos nos~ 
sos lavradores, que o não aggravaram, deixando-os sem bois, nem 
gados, para cultivar us terras . Tornam lá os nossos a sa tisfazer 
esta perda, e é outro engano; porque com o que trazem, não se 
recuperam os lavradores; tudo é dos soldados que o malogram, 
e dos ntra\'essadores ·que o dissipam. E assim se vão encadeando 
perdas sobre perdas, que unhas toleradas vão causando sem re
medio, porque não se deu ainda no segredo desta esponja. Olham 
para o ·applauso da valentia, e as medras dos que se empenham 
·nellas lançam um veu pelos olhos de bizarria a todos, e outros de 
lisonja sobre a ruina da fazenda real, que paga as custas ; e os 
lavradores choram o de que se ficam rindo os pilhantes, que 
nesta agua envolta são os que mais pescam. 

E que direi das innumeraveis unhas que se toleram na gmnde 
cidade de Lisboa? Envergonhai-a-hemos com cidades muito ma io
res que ha na China, nas quaes ha tão grande vigilancia nisto 
de unhas de gente vadia, que de nenhuma maneira escapa pessoa 
viva, de que se não saiba quem é, o que tracta, e de que vive, para 
evitar roubos e outras desordens, de que são auctores os ociosos e 
vagamundos em grandes republicas. E na nossa ha destes tanta 
tolerancia, que andam as ruas cheias, sem haver quem lhes per
gunte, se se sabem benzer, nem quem se benza delles ; porque 
delles nascem os roubos nocturnos, raptos clandestinos, homici
cidios quotidianos: nelles achareis testimunhas para vencer qual 
quer pleito, e quem vos faça uma escriptura falsa e uma provisão 
que até el-rei, que a não assignou, a tenha por verdadeira : tudo 
se tolera, por1que não ha quem vigie. Sou de parecer, que assim 
com0 ba meirinho-mór para resguardo do paço real, haja segundo 
meirinho-mór, para guarda de toda a côrte nes ta porte dos va
dios e gente ociosa ; e que prenda todo o homem que não conhe
cer, sem lhe formar outra culpa: se provar no Limoeiro, que é 
homem de bem, será solto; e se fór da vida airada, vá para as 
conquistas, onde terá campo largo para espraiar suas habilidades, 
e ficaremos livres àesla praga, que tanto á nossa custa se tolera. 
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CAPITIJLO L"t!JI. 

Do§ que f'ortam com unhas alugadas. 

t oleradas são tambem estas unhns, pois se alugam; mas· são· 
peiorés nas cor·rerias, que faze~, como mulas de alquiler. Os 
doutores theologos -tem para si, que não ha maior maldade, que 
a que se ajuda de forças alheias, quando as proprias nã_o lhe bas-· 
tam para executar .sua paixão, e esta em boa razão, porque sáe 
de esphera e limite daquiHo que póde : e obrar uma pessoa mais 
do qne póde para o mal, é grandíssima maldade, assim como 
obrar mais do que póde para o bém, é grandíssima virtude. Não 
póde um ladrão arrombar a porta de um mercador á nieia noite; 
que remedio para. lhe pescar um par de peças sem estrondG, nêm 
difficuldades? Aluga um trado, e com elle, ·como com lima surda, 
faz um buraco, quanto caiba uma mão ; mette um gancho agudo 
tão comprido ' qmmto baste. para chegar ás peças, que esmou de 
olho ao meio dia; fisga-lhe uma ponta, e como camisa de cobra 
as revira, e escoa todas pela talisca. Mas não são estas as unhas 
alugadas, que fazem os maiores damnos na republica. Outras ha, 
de q.ue DÍ:ms nos ,livre, mais nocivas: estas são as serventias de 
quantos officiaes de justiça ha ·no m.undo; correi-os todos é im
possível: direi sómente de varas e escrivaninhas, o que v.emos e 
ch0ramos, e não remediamos, · porque não ferem seus damnos, a 
~quem pudéra dar-lhes o i:emedio. Que coisa é a vara de um mei-
rinho, ou de um nJcaide, no dia de hoje? Se Aristeteles fôra vivo, 
com todo o seu saber não a havia de definir ao certó; mas eu me 
atrevo à declarai-a com a de Moysés. A vara de Moysés na sua 
mão vara era ; mas fóra da sua mão eF:a serpente. Tal é qualquer 
vara destas de que fallamos: na mão de seu dono vara é, se é 
bom ministro; mas :fóra da sua mão é serpente infernal, e se anda 
alugada, é todo·s os diabôs do inferno; porque um diabo não tem 
poder .para se transformar em tantos monstros, como ·uma vara , 
de serventia alugada se transforma: e el'les mésm?s o confessam, 
que não póde al ser, para pagarem ao órphão, ou ã viuva, cuja é, 
. . ~ 
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e ficarem com ganho que os sustente a todos á custa das perdas 
de muitos. Olhae para a vara de um aguazil damninho, parece
vos vaqueta de 'arcabuz, e ella é espingarda de dois canos; por
que vae por esses campos de J"esu Christo, a melhor marrã que 
encontra e o melhor carneiro, aponta nelles, e quando volta para 
casa, acha-os estira.dos na sua loja, sem gastar polvora, nem dar 
estoiros. Tambem é canoa de pescar fóra da agua: vae á Ribeira, 
lança o anzol na melhor pescada, e no melhor congro, ou savel, 
e sem cedella que puxe, dá com elles no seu prato. Tambem é 
besta de peloiro, que mata galinhas aos pares, e pombos ás du
zias; perdizes nenhuma lhe escapa, se as acha nos açougues, por
que no ar erra a pontaria. Tambem é cªdela de fila, e quando a 
açula a uma vitela, mas que seja a uma vacca, berrando a leva 
aonde quer. Temhem é covado e vara de medir, e quanto mais 
comprida, tanto melhor : assim como é, entra em casa do mer
cador, e mede como quer panno e seda. Tãmbem é garavato de 
colher fru_ta, e sem se abalar por hortas, nem pomares, colhe e 
recolhe canastras cheias. E vêdes aqui, irmão leitor, a vara de con
dão com que nos embalavam antigamente, que fazia oiro de pe
drns, e pão de palhas, e da agua vinho ; e esta ainda faz -mais, 
porque faz e desfaz, quanto quer quem a alugou. 

O mesmo e muito mais pud·éra aqui dizer das escrivaninhas 
alquilaQas ; mas não quero nada com pennas mal aparadas, não 
acerte de lhes vir a pello este nosso Tratado, que nol-o depen
nem, ou jarretem com alguma sentença grega, ou desalmada. Só 
direi, que süo alguns, ou quasi todos, -~ã~ fracos officiaes, que é 
grande valentia 'sab~r-lhes lêr o que escrevem. Eu sei um que o 
fizeram vir de Evorà a esta côrte, para que lesse -.o que tinha es
cripto em um feito, que não era pequeno, e não se achava em 
toda Lisboa, quem em tal escriptura atinasse com boia, como 
se fora a de el-rei Balthasar. E com_ estes gregotins alimpam as 
bolsas âs partes, e sujam quantas demandas ha no reino, escre
vendo sesta por- balhesta, e alhos por bugalhos: e jã Ih' o eu 
perdoára, senão succedera muitas vezes tirarem dos feitos as sen
t.enças por tal estylo, que não se dão ã execução, porque não 
ha intend.cil-as. Muito ha que reformar nas officinas e ct~rtorios 
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destes senhores, como em todos quantos officios andam no reino 
a"rrendados. 

C&.PITIJLO L "111. 

Des que fartam eom unhas amo1•osas. 

Quem dizia no cápitulo 39 que não ha unhas bentas, porque 
tod_as são malditas e sujeitas a mil excommunhões, quando fur
tam ; tambem dirá agora, que ·não ha unhas amorosas, porque 
todas aréanhám ; mais ser-nos-ha facil desengana·I-o com quantas 
unhas ha de ·damas, que estafam !1 seus amantes. E taes são tam
bem as unhas de todos os validos, mimosos e paniaguados dos 
g·randes; dão-lhes francas entradas em seu seio, sem verem que 
abrem ·com isso saídas enormes a seus thesouros. Oiça-me o 
mundo todo uma philosophia certa : é certo que animaes de di·ffe
rentes especies não se amançam: cães com gatos, ·aguias com 
perdizes, espadartes com baleas nunca sustentaram bom com
mercio: e se algum dia houve br.uto que se sujeitasse a outro 
de differente especie, foi, não por.que a natureza o inclinasse a 
isso, mas por alguma conveniencia util para· a conserva'ção da 
vida. Ha entre os homens estados tão diversos, que se distin-

• guem entre si ma·is que as especies dos brutos. Um fidalgo cuida 
·que se distingue de um --escudeiro, mais que um leão de um bu
gio-; e um escudeiro presume que se differença de um mecanico, 
mais que um touro de úm cabrito. E que será um duque, ou 
-um rei, comparado com qualquer desses? Será o que ·é um 
elephante com um cordeiro. D'onde sé infere, que quando ha 
união de amor entre taés sugeitos, não é porque a natureza os 
incline a isso, é a conveniencia do interesse; e · como esta vae 
diante sempre, sempre vae fazendo seu officio, aproveitando-se 
do amor para suas conveniencias. 
' Entra aqui outra circumstancia, que d:á grande apoio a est~ 
·discurso, e é, que o maior ama ao meno·r, como coisa stJU; e 
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o menor olha para o maior, como para coisa que o domina, 
e isto de ser dominado, nunca causa bom sabor; e por isso vi· 
cia o amor, que não soffre disparidades. D'onde se colhe evidente 
c infallivelmente, que póde haver amor verdadeiro ·do superior 
para o inferior, e que não é certo havei-o do inferior para o su
perior, porque le\'a sempre a mira no que d'ahi lhe ha de vir; 
e essa é o pedra de toque em que aguça as unhas que chamo 
amorosas; porque com achaque de benevolencia e amor que seu 
amo lhe mostra, mette a mão no que a privança lhe franquea, com 
tanta segurança, como se tudo fôra seu, pela regra que diz : Ami
cotum omnia sunt commttnia. O grande nunca .soffre igual, quanto 
mais superi9r, e por isso não se humana seniio com o inferior; 
e este porque tem iguaes com quem faça sociedade, não neces
sita do bafo dos grandes, mais que para engodar; e é· quanto lhe 
permi tte o careio que lhe dão, e usam delle os validos com inso
lencia, porque o acicate que os move, estriba mais em medras 
proprias, que em serviços que pretendam fazer aos seus Mece
nas. Reciprocam-se o amor do grande e o i"nteresse do pequeno : 
o amor abre · a porta, o interesse estende as unhas; e como na 
arca aberta o justo pecca, empolga sem limite ; e como o amor 
é cego, não enxerga o damno, e se acerta dar fé delle, porque 
ás vezes é tão grande que ás apalpadelas se sente, tambem o dis
simula: e assim se veem a refundir na affeição lodos os damnos · 
que padece, e grangeam titulo de amadas e amorosas as unhas 
que . lh'os causam. · 

Não se condemna com isto terem seus . validos os grandes; 
.porque nem os summos pontífices se podem governar bem sem 
Nepotes, a quem de todo se entregam para descançarem nelles o 
pezo de seus negocios e segredos: e os príncipes seculares neces
sitam muito mais deste auxilio, porque as coisas propbanas não 
se domesticam tanto como' as sagradas. O que se taxa é a dema
zia e desaforo de alguns validos : dos máus ha duas castas, uns 
9ue escondem as medras, e outros que as assoalbarn: estes duram 
pouco, porque a inveja os derriba, armando-lhes precipícios, como 
a D. Alvaro de J...unu; e sua propria fortuna e i.nsolencia os jar
i·eta, .como a Belisario ; aquelles mais duram, e é em quanto se sus-
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teem em seus limites; mas por mais que se dissimulem com tra
jes. humildes e- alfayas pobres, logo seus augmentos os manifes
tam, porque são como o fogo, que s.e descobre pelo fumo, e abraza 
mais, quando mais se occulta. Se .nós virmos um aestes comprar 
quintas como conde, receitar dotes como duque, e jogar trinta e 
quarenta mil cruzados como príncipe; · e soubermos que entrou 
na privança sem umas luvas, como havemos de crêr que-cortou 
as unhas? Cresceram-lhe sem duvida com o fa:vor, como planta, 
que regada medra. Grande louvor merecem nesta parte todos os 
ministros que assistem a el-rei nosso senhor, porque vemos que 

. tudo o que possuem, com não ser muito, é mais para o servirem 
que para o lograrem. Nem se póde dizer de sua magestnde, que 
Deus guarde, que tem validos mais que dois, que se chamam, ver
dade e merecimento. Como podem e devem os -príncipes ter va
lidos para se servirem e ajudarem de suas industrias e talentos, 
já o ·dissemos no capitulo 30 ao titulo dos conselheiros § 1. 

U~PITULO LI". 

Dos que fuJ.•tam coDJ unhas «!ortezel!f. 

Não sei se é certa uma murmuração ou paga, que corre em 
todas as côrtes do mundo, que mais se ganha no paço ás barrc
tadas, que na campanlla ás lançadas. Se ella é certa, é grande 
roubo que se faz á razão e justiça, que está pedindo e mandando, 
que se deem as coisas, e façam as mercês a quem mais traba
lha e padece. Privilegio é de chocarreiros que ganhem seu pão 
com lisonjas; mas a honra guarda outro foro, que sendo muito 
cortez, não pretende, nem espera premio .por sua cortezia, porque 
lhe é nalural ; e pelos actos naturaes, dizem os theologos que nada 
se merece nem desmerece. E d'aqui vem, que o que se leva _por 
esta via, vem a ser furto. 

_;Homens ha, e conheço alguns, a quem propriamente .podemos 
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chamar estafadores. Andam no Terreiro do Pàço, no Rocio, e por 
essas ruas de Lisboa, e como são ladinos e versados, conhecem 
já de face a todos; e tanto que vem algum de novo, ou que pa~ 
rece estrangeiro, chegam-se a elle rasgando cortezias, en.voltas 
com louvores dl;l v. m. me parece um príncipe a cuja sombra se 
prostra hoje minha pobreza : sou um homem nobre é forasteiro, 
sustento aqui pleitos para remediar filhas orphas, que trouxe co
migo para vigiar sua limpeza: semanas se passam em que não en
tra pão em nossa casa; e pondo a mão na cruz da espada, jura 
que não traz camisa : e por esta toada diz mil coisas que trâz es
tudadas, como oração de cego; até que remata com a petição a 
que foi armando todas suas arengas, com o chapéo na mão e pé 
atraz, e o joelho quasi no chão. O pobre novato, que é ás vezes 
mais pobre que elle, movido por uma parte da compaixão, e por 
outra picado das cortezias, abre a bolsa, e pedindo perdões dá-lhe 
a pataca, ou ao menos o tostão, que o supplicante vae brindar 
logo na primeira taverna : e sabida a coisa, nem filhas, nem de
manda teve nunca, e sempre foi estofador cortezão, que é o mes
mo que ladrão cortez. 

Tem um official de vara, ou escrivaninha no seu regimento 
dois ou tres vintens, que se lhe taxam por esta ou por aquella di
ligencia: acha nos aranzeis de sua cobiça, que é J>Ouco: teme pe
dir mais com medo do castigo, que nilo falta, quando sua mages
tade sabe as desordens: pergunta o requerente bisonho o que 
deve? Responde-lhe: de gr.aça desejára servir a v. m., mas vive 
um homem alcançado e sustenta casa com este officio, dê v. m. 
o que quizer. E se o requerente insta que lhe diga uo certo o que 
deve, por que não traz ordem para dar mais, nem é bem que dê 
menos ? Torna a responder, que em maiores coisas o deseja ser
vir, que se não quizer dar nada, que ·o póde fazer; e que tãe seu 
caplivo 'ficará assim como de antes. Bem se vê que isto é estafa, 
pois nunca o viu em sua vida, senão aquella vez; e para lhe agu
çar a liberalidade, mostra-lhe um livro muito grande, e o muito 
que nelle se rabjscou, etc. Pasma o supplicante, lança-lhe um par 
de patacas mexicanas, onde só devia dois vintens; reéolhe·as o 
senhor escriba, de prata phariseu, e despacha-o com aqui me tem 
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v. m. a seu serviço, tão certo como obrigado. E se estes mance
binhos puzerem no fim de seus despachos os preços delles, com.o 
são obrigados, saberão as partes o que devem, e não haverá en
ganos ; mas quando o salario é pouco, não o escrevem, para ter 
logar a treta ; e se é muito, galhardamente o explicam. Seja sus
penso to.do o-que o callar : e eis-ahi o remedio. 

Isto são ninharias em comparação de outras prezas, que a cor
tezia agarra sem muitas cerimonias, como na India, em Co~ 
chim, e outras praças similhantes de maior commercio. Quer 
um cápitão-mór oitenta ou cem mil cruzados de boa entrada, 
pede-os emprestados a bom pagar na saída, com esta arte, que 
o desobriga para o futuro, e não dá molestia ao presente. Ha
verá em Cochim e seu districto, mais de cincoenta mil merca
dore"!!, entre christãos e banianes de bom trato :, manda-os visi
tar · pelos corretores com mil cortezias, de como é chegado para 
os servir, e que lhes faz a saber, como vem pobre, e que tra
cta de armar um empregosinho para a China, ·e que por não 
ser molesto a suas mercês, quand·o vem para os ajudar a todos, 
não quer de cada um mais que dois ou tres xe'rafins empres
tados em boa cortezia; e que com a mesma os pagara pontual
mente até certo tempo. Nenhum repara em emprestar tão pouco, 
e muito menos em o cobrar a seu tempo, ·porque hão mister ao 
senhor capitão para muito; e .assim se fica com tudo, que vem 
a passar muitas vezes de cem mil cruzados em leve cortezia. E 
que muito que succeda ista na India, acolá tão longe, quando 
vêmos cã mais ao perto dentro em Portugal casos similhàntes ! ? 
Um prelado grave, ou, para melhor dizer, gravíssimo, cemhéci 
neste reino, que com achaque de uina jornada á corte de Ma-

-drid, pediu emprestado' por boa ' cortezia a cada parocho da sua 
diocese dois c,ruzados, com que veio a fazer monte de mais de 
quatro mil : e quando veio á paga~ com a mesma cortezia ne
nhum lh'os a·ceitou, como os banianes da Iõdia. Por esta arte 
anda a poHtica do mondo cheia de mil tretas, de sorte· qúe 
por mal, ou por bem~ não lia e~capar ·de roubos. · 
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Dos que .foa•tam com u~bas ,pollticalfl. 

Anda o mundo atroado com políticas, de que fazem applauso 
os estadistas: a uma chamam sagrada, a outra propbaôa; e am
bas querem que tenham_ immensos preceitos, com .que instruem 
ou destroem os go:vernos do mundo, segundo seus pilotos o~ ap
plicam. E é ~erto que toda a maquina dos preceitos, assim de 
uma, como da outra se encerram em dois : os da sagrada são, amar 
a Deus sobre todas as coisas, e ao proximo como a ti mesmo. 
Os da prophana são o bom para mim, e o máu para ti. Mas é en
gano crasso, a que repugna Minerva, cuidar que ha política sa
grada: isso chama-se lei de Deus, que com nada contemporiza, 
nada affecta, nem dissimula, lavra ditei to, e sem torcicolos contra 
os axiomas da política. Pelo que, isto que chamamos política, só 
no prophano se acha : e esta só é a que tem as unhas de que 
falia este capitulo: e para sabermos que taes ellas são, é neces
snrio averigum:mos bem de raiz, que coisa é política. E aposto 
que se o perguntamos a mais de vinte, dos que se prezam de po
líticos, que nenhum a saiba definir pelas regras de Aristoteles, . 
assim como ella merece? 

Todos fa11am. na política, muitos compoem livros della; e no 
cabo nenhum a viu, nem sabe de que côr é. E atrevo-me a af
firmar isto assim, porque com eu ter pouco conhecimento ·della, 
sei que é uma má peça, e que a estimam e applaudem como se 
fôra boa: o que não fariam bons intendimentos, se a conheceram 
d.e paes e avós, taes; que quem' Ih' os souber; mal poderá ter por 
bom o fructo que nasceu de 'tão más plantas: e para que não nôs 
detenhamos em coisas trilhadas, é de saber que no anno em ·que 
Herodes matou. os innocentes, deu um catham:> tão grande no 
diabo, que o fez vomitar peçonha; e desta se gerou um monstro, 
assim como nascem ratos ex matcria putriili, ao qual chamâram 
os críticos razão de estado: e esta senhora saiú tão presumida, 
que tractou de casar ; e seu pae a desposou com um mancebo ro-
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busto, e de más manhas, que havia, por nome amor' proprio, fi
lho bastardo da primeira dêsobediencia: de ambos nasceu uma 
filha a que c.hamaram dona política: dotaram-na de sagacidade 
hereditaria, e modestia postiça. Creou-se nas côrtes de grandes 
príncipes, embrulhou-os a todos: teve por áios o Macb.iavello.; 
Pelagio, Calvino, Lutherd, e outros dol!ltores desta qualidade, 
com cuja doutrina se fez tão viciosa, que della nasceram todas as 
Seitas e herezias, que hoje abrazam o mundo. E eis aqu·i quem· é 
a senhora dona política. 

E para a term'os por tal, basta vêrmos a variedade com qucl 
faliam della seus proprios chronistas, que, se bem advertirmos, 
cada qual a pinta de maneira, que estamos vendo que leva toda 
a agua a· seu moinho. Se é letrado, todas as regras da pdliti:ca 
vão dar, em que se favoreçam as letras, que tudo o roâis é aire: 
se professa armas o auctor, lã arrumu tudo para Marte e Be
Jona, e deixa tudo o mais á porta inferi: e se é fidalgo, tudo apoiá 
para nobreza, e que tudo o mais é vulgo ínutil, de que se não 
deve fazer conta. E é a primeira maxirria de toda a política do 
mundo, que todos seus preceitos se encerram em dois, como te
mos dito: o bom para mim, e o máu para vós. E posta neste pri
meiro principio, entra logo sua mãe, razão de estado, ensinando
] h e, que por tudo córte, sagrado e prorauo, para alcançar este 
fim; e que não repare em outras doutrinas, nem e·m preceitos, 
mas que sejam do outro mundo, porque só do· commodo deste 
deve tr'actar, e de seu augmento, e da ruina alheia, porque não 
ba grandeza que avulte á vista de outra grandeza. Minguas de ou
tros são meus accrescentamentos; sou obrigado a me conservar 
illeso; e não estou seguro, tendo junto de mim quem me faça 
sombra: e para nos livrarmos deste 'sossobro, dêmos-lhe carga, 
tiremos-lhe a substancia. E para isso estende as unhas, que cha
mam poli ticas, armadas com guerra, hervadas com ira e peço
nha de inveja, que lhe ministrou a cobiça: e nada deixa em pé, 
que não escale, e metta a saco. Este reino é meu, e esta provín
cia é o menos de-'que se tracta: os Ímperios mais dilatados e 
oppulentos, são pequeno prato para estas unhas; e o direito com 
que · os agarram, escreve o outro com poucas letras, sem ser Bar-
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lholo, na boca de uma bombarda; e vem a ser: Viva quem vence. 
E vence quem mais póde, e quem mais póde, tenha tudo por seu, 
porque tudo se lhe rende. E fica a política cantando a gala do 
triumpho ; e sua mãe, razão de estado, rindo-se de tudo, como 
grande senhora, e seu pae, amor proprio, logrando próes e pre
ca lços; e seu avô, o diabo, recolhendo ganancias, embolsando a 
todos na caldeira de Pero Botelho, porque fizeram do céu cebola, 
e deste mundo paraíso de deleites, sendo na verdade labyrinto de 
desasocegos, e inferno de miserias, em que vem dar tudo o que 
nelle ha, porque tudo é corruptível.. 

E~te é o ponto em que a política errou o norte totalmente, 
porque tractou só do temporal, sem pôr a mira no eterno, aonde 
se vae por outra esteira, que tém por roteiro dar o seu a seu dono, 
c,a gloria a Deus, que nos ct·eou pul'U o buscarmos, .e servirmos 
com outra lei muito difl'erente da que ensina a política do mundo. 
1~ lá virá o dia do desengano, em que se acharão. com as mãos 
vazias os que hoje ns enchem da substancia nlheio. 

Testimunhas sejam o famoso Belisario, terror de vandalos, 
nssolação de persas, estragador de milhões, que dos mais altos 
cornos da lua o poz sua fortuna sem olhos em uma estrada á 
somiJra de uma choupnha, pedindo esmola aos passngeiros: 
Date obulum Betisario. E o grande Tnmorlão, cujo exercito 
enxugava rios, quando matuva a sede; tão poderoso que trazia 
reis njoujados como cães debaixo da sua meza roendo ossos, o 
qual á horn da morte mandou mostrar a seus soldados a morta
lha, com um pregãtS e desengano, que de tanto que adquiriu, só 
oquelle lençol levava para o outro mundo. 

·- -- ·- -------·--- -----------

Dos que fnJ:taDJ. co~n unhas confidentes. 

Que tenha a minha mão confiança comm igo., para me servir 
e .coçar, lisonja é, que bem se permitte; mas que a tenham as 
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minhas unhas, para me darem uma coça, que me esfolem a pelle, 
não se soffre. Pois taes são os que os reis applicam, como mãos 
proprias, a seu real serviço, e elles esquecidos da confiança que 
a magestade real faz delles, estendem as unhas, para applicarem 
a si, o que lhes mandam ter em reserva para o bem commum, e 
de muitos particulares que esfollam. Ha neste reino thesourei
ros, depositarias, e almoxarifes sem conto; todos arrecadam em 
seus depositas, que chamam arcas, grandes copias de dinheiro, 
um d'el-rei, outro de orphãos, e muito de outras muitas partes: 
e sendo obrigados a tel-o a ponto para toda a hora que lh'o pe
direm, aproveitando-se da confian~.a que se faz del\es, meltem o 
dito dinheiro em seus tratos de compras e vendas, com que veem 
a ganhar no cabo do anno muitos mil cruzados. E se Ih' o pedem 
no tempo em que anda a pecunia nos boléos da fortuna, com ris
cos de se ir o ruço atraz das canastras, fingem ausencias, e que 
tem a arca tres chaves, que d'ahi a quinze dias virá da feira dns 
Virtudes, Bento Quadrndo, que levou uma; que ahi está o dinhei ro 
cheio de bolor na arca: e passam-se quinze mezes, e não ha dar
lhe alcance. E por fim de contas vem a residencia, e alcança os 
sobreditos em muitos contos. E estes são os confidentes da nossa 
·republica, que, fazendo-se proprietarios do alheio, alienam o que 
não é seu, e duo alravez com os thesouros alheios. 

Nas fronteiras succedem casos ·admiraveis nesta parte. Está 
um destes (pouco digo em um, podendo dizer mais de cento, ma» 
um exemplo declara mil) Está um destes a la mira espreitando 
quando voltam as nossas facções de Castella com grandes prezas 
de bois, cavalgaduras, porcos, carneiros, e oÚlros gados: e como 
os soldados veem famintos de dinheiro, mais que de ali marias, que 
não pode111 guardnr, nem sustentar; e o sobredito se vê senhor 
dos depositas dos pagamentos, que foi atrazando, para nrlo lhe 
faltar moeda nesta occasião, ntravessa tudo, resga tando-o por 
pouco mais de nada, sem haver quem lhe vá á mão, porque to
dos dependem delle, e o affagam pura o terem da SLHJ mão: e 
d'ahi a quatro dias, e tambem logo ao pé da obra, vende a oito 
e a dez mil réis a lavradores e marchantes os bo is que comprou 
a quinze tostões, quando muito, e o mesmo computo se faz no 
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mais. E vem a ser o mais rico homem do reino, sem metter no 
trato vintem, que ganhusse, nem herdasse de seus avós. Melhor 
fora venderem-se os taes gados aos nossos lavradores pelos pre
ços dos soldados, para se refazerem de similhanles prezas, que os 
inimigos nos levaram, e não fioarem exhaustos de creações os que 
sustentam a republic.a, e cheios os que a destroem com as unhas 
que chamo confidentes. Corlem-se estas unhas, e se não houver 
puxavante que as entre, porque a confidencia as faz impenetra
veis, tirem-lhe o cabedal, e ponha-se onde haja vergonha e 
honra que se peje de · comprar para vender. 

Na cidade de Lisboa conheci um barbeiro, o qual enfadado do 
}lOUCO que lhe rendia a sua urte, se deu a sangrar bolsas, e fazer 
a barba aos mais oppulentos escripto rios : e para o fazer a seu 
salvo, e com credito de sua pessoa, foi-se mettendo de gorra com 
seus freguezes, dando-lhes alvitres, de que se fazia corretor. Ao 
principio começou com penhores, pedindo dinheiro emprestado 
para taes e laes empregos que se lhe oífereciam rendosos, e que 
partiriam os ganhos dentro de· breves dias: e com a pontualidade 
foi ganhando terra para accrescentar as partidas: e com o lucro 
que dava aos acredores, os foi cevando, e metendo na baralha, 
c cobrando credito, alé que os obrigou a invidarem (}resto. Já 
se não curavam de fiança8, nem penhores para com elle. E vendo 
assim o campo seguro, deu de repente em todos, abonando um 
lanço, que fingiu se lhe abria de grandíssimo interesse, e que 
convinha 'metter ne\le todo o cabedal, para ficarem todos ricos. 
Nenhum reparou em largar quanto dinheiro tinha; e to! houve 
que lhe entregou cinco mi l cruzados, outros a dois, a tres, . e a 
quatro, sem saberem uns dos outros. Deu com tudo em um na
vio estr:mgeiro, que estava a pique, e deu á vela pela barra fóra : 
e o mancebinho nunca mais appareceu, nem novas delle, nem 
rasto elo dinheiro, por mais paulinas !C!Ue se tiraram. ]~estas são 
us verdadeiras unhas confidentes. E nüo são menos damninbas as 
copfiaqas, qe que já digo casos memoraYeis1 
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U&PITIJLO LXIJI. 

' Do" que fo1•tam com nnbas cont'Jadas. 

Para que não pareça este capitulo o mesmo que o passado, 
contarei uma historio, que declara bem o mui.to que se distin
guem. Succedeu em Lisboa, que fazendo uma confrania em certa 
egreja a festa do seu orago; muito solemne, ajuntau para isso muita 
prata de castiçaes, alampadas, peviteiros, e caçoilas, que pediu 
por emprestimo a outras egrejas, mosteiros, e irmandades: e co
mo o thesouro era de muitos, tioham direito todos · para virem 
buscar e levar as suas peças. Entre os qu.e vieram, acabado a 
festa, foi um ladrão cadimo com dois maráos que allugou na R~
beira, por dois vintens cada um, ~ duas canastras, mais grandes 
que pequenas: e entrando muito confiado, como se fôra mordomo
mór de toda a festa, poz a capa e o chapéo sobre um caixão, 
assegurando primeiro a ausencia dos que lhe podiam pôr embar
gos: abaixou diante de Deus, e de todo o mundo, as melhores 
4uas alampadas; e tirando dos altares· os castiçaes que bastaram 
para encher as canastras, poz tudo ás costas dos mariolas, e sa
cudindo as mãos, tomou a capo, e guiou a dança, e escapou por 
sua arte dando com a prata onde nunca mais appareceu, ficando 
mil almas que estavam na egreja, persuadidas que aquelle ho
mem era o legilimo dono, como manifestava a confiança com 
que fez o salto, que não foi em vão. E isto é o que chamo unhas 
confiadas, sem serem confidentes: e destas ba muitas a cada passo, 
e no serviço d'el-rei não faHam; mas falta-me a mim. coragem 
para mostrat' aqui o que recolhem, como se fôra seu, com tanta 
confiança, como se o cavaram, e o roçaram, ou o herdaram dos -
senhores sens avós. E assim digo, que não me metto com averi- · 
guações, de que, apesar da verdade, posso sair desmentido. Só aos 
aiToitos fizera eu uma pergunta em segredo (cbarno-1he assim, 
por não especificar cargos, de donde se possam colligir pessoas 
com quem não quero pleitos) perguntamos a estes, com que au
ctoridade, ou para que fazem tornar atraz os pagamentos da mi-
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licia, que sua magestade despacha? Ou com que ordem os repar
tem ultra do que resam as ordens verdadeiras? Nada respondem : 
meltem-se no escuro das razões do estado, e é coisa clara, que ac- _ 
crescentam seu estado: e ainda mal, que vemos accrescentados, 
os que para bem houveram de ser diminuídos. Estes são os que 
com grande aífoiteza e confiança, mettem a saco a republica, cu
jos sacos vasam para encher taleígos, que já medem aos alquei
res: e isso é o .menos, e mais é" o volume immenso de outras dro
gas de que enchem sobrados, que hão mister espeques para sus
tentar o pezo, sem temor da forca, que fôra melhor fabricar-se 
desses pontões. Aponto só o damoo, não trato de quem leva o 
proveito, porque a confiança com que nelle apoiam suas unhas 
as faz impunes. Mas deixando pontos intelligiveis, passemos a ou
tra coisa. 

Ahi não . póde haver maior confiança que a de um cabo, a 
quem tlão cem mil réis para um pagamento de seus soldados; c 
em vez de o fazer logo, para lhes matar a [orne, que os traz mor
tos, vae-se á casa da tafularia, põe o dinheiro na taboa do jogo, 
como se fôra seu, ou .lhe v i era da casa de seu avô torto; e sem 
nenhum direito, que para elle tenha, o lança a quatro mãos, e 
o perde com ambas, sem lhe ficar nellas mais que o taleigo va
zio, e o focinho cheio de paixão, com que satisfaz ás partes; de 
sorte que nenhum soldado ousa apparecer diante delle: e é es
tremada traça para não lhe ·puxarem pela divida. Mais confiados 
que estes são outros que ha na casa da lndia, e nas alfandegas, 
que não sei como se chamam seus officiaes, nem o quero saber, 
por não ser obrigado a nomeai-os pot· seu nome : estes teem por 
obrigação vêr todos os fardos, e examinar todas as fazend as que 
veem de fóra, para orçar ao justo os direitos que se hão de pagar 
a sua magestade; e elles por quatro patacas examinam as coisas 
tão superficialmente, que deixam passar por estimação de anil o 
pacote que vem cheio de baasares; e contam por cascaveis o bar
ril que vem recheado de coraes e alambres. Que fardos de telas 
finas, e brocados de tres altos corram praças de bocachim, e ca
lhamaço, não o crerá senão quem o viu. Bailas de meia de seda 
fnzem figura de resmas de papel. E é facil deslumbrar os olhos 
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de todos os Argos, a quem está epc0mmendada a vigia disto, 
com um par de :peças r<~splandecentes de vidres de Veneza, cris
taes de Genova. E para que. não se diga que -não viram tudo, 
mandam abrir costaes, que já vem marcados, e preparudes para 
o effeito, os quaes trazem na primeira superficie, o que vai me
nos; mas o amago é do mais precioso. Já se viu caixão e quar
tola que trazia na boca chocálhos, e no fundo peças de oiro e 
prata. E se algum ministro fiel requerer que se examine tudo, 
respondem que não seja desconfiado: e com duas gracetas pas
sam desgraças, que não conto. Declaro sobre tudo isto, que já 
esta moeda não corre, como em tempo da Castella; porque está 
seu dono em casa, que a vigia, e faz a todos que não sejam tão 
confiados como o Carvalho. · 

Não sei se ponha aqui uma confiança admiravel, que não po
dia crêr até que a vi. Bem é que saiba sua magestade tudo, para 
que o emende com seu real zelo, e para isso digo. E é qüe to
das as dividas que el-rei ·nosso senhor manda pagar, ou esmolas 
que manda fazer por via da fazenda, acham todos os despachos 
correntes até o thesouro, onde topam com ordem secreta, que a 
todos diz, que satisfará como tiver dinheiro; e consta por o·utras 
vias, que o tem aos montes para ou tr.os prestirnos; mas para isto 
de dividas e esmolas, não ha tirar-lhe um real das unhas: e oc
casionarn com isto a se cuidar que a tal ordem baixou de cima : 
e é ponto que nem um turco o presumirá de sua magestade, 
mas é confia nça de ministros, que devem de presumir que ~não 
virá a saber sua rnagestade, que deve sentir muito lanços q,ue 
teem mais de aleivosia, que de zelo. C.om as palavras vos dizem 
que sim, e com as obras que não. Doutrina é, que Christo re- ' 
prehendeu muitas vezes severameBte aos phariseus; e assim se 
deve estranhar entre christãos. E eu não acabo de dar no alvo, 
a que tira esta confiança, quando tira aos pobres o que seu dono· 
lhes manda dar. Dizerem que é zelo da faz~nda real, que não 
querem se esperdice, ainda _pecca mais de confiada esta respesta; 
que não deve o criado ter mais amor á fazenda, que seu senhor; 
além de que seria estolida confiança tomar sobre si os encargos 
de tantas restituições, de que o senhor fica livre, só com mandar 
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que se paguem. E em conclusão levem todos d'aqui esta verdade 
que não empobre_ce, o que se dá por esmola, nem faz falta, o que 
se paga por divida. Vejam lá nã@ enriqueçam estas demoras a ou
trem : e este é o tope, em que vem esbarrar todo o discurso que 
se póde formar nesta materia : e nem isto é bem que se creia de 
gente honr~do. 

Neste cnpitulo entram de molde mulhet·es que ha em Lisboa; 
as quaes vivem de despir meninos, assim como os acima dito de 
despir pobres: tahto que acham alguma creança na rua, sem que 
olhe para ella, fazem-lhe quatro affagos, como se foram suas amas, 
levam-na nos braços, recolhem-se na primeira loja, e a titulo de 
lhe darem o peito, ou pensarem, lhe despem toda a roupa; em 
tão boa hora que lhe deixem a camisa. Se acerta alguem de as 
vêr, dão tudo por bem feito, ajudand@-aS por domesticas, como 
mostra a lhaneza e confiança, com que lhe mettem a papa na bocp_: 
e feita a preza, fazem-se na velta do çaragaço a buscar outra ; 
e tirae lá carta de excommunhão, para vol-a restitttirem no dia 
do juiso. 

Uma mulher h0uve tão confiada nesta corte, que contentando
lhe uma cruz de oiro e p~draria, que estava por ornato de uma 
festa no altar de certa egreja, esperou que seus donos se ausen
tassem,_ e posta no meio da egreja, porque não podia chegar perto 
com o con~urso, levantau a voz dizendo : alcancem-me cá aquella 
cruz, e venha de mão em mão, por me fazerem mercê. Todos 
julgaram que seria sua, pois com tanta confiança a demandava; 
e de mão em mão veio, até chegar ás da harpia, que deu ao pé 
com ella, sem ajuda de Simão Cyrineo, porque lhe custou menos 
a achar que a ·santa Helena. Tambem ha murtos que furtam, 
confiados em que Deus perdoa tudo; mas já Santo Agostinho os 
desenganou a todos, que não se perdoa o peccado, sem se resti
.tuir o mal levad@. E n'este mundo, oa no outro, hão de pagar pela 
bolsa ou pela pelle. 

• 
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CJ&.PITIJLO LXIII. 
. 

Dos que t"artam com unhas pJ.•oveitosas. 
.. 

Graças a Deus; que foi servido de nes deparar umas unhas 
boas entre tantãs ruins. Mas dirá alguem, que nenhumas ha que 
não sejam proveitosas para seu dono, no que agarram, Não fallo 
dessas, que asso7J damnosas !iãO até a seu senhor, pois muitas ve. 
zes dão cem elle na ferca. Trato das que são proveitosas para am
bas as partes, s.em risco ~e damnos: e explical-as~hei log0 cem um 
exemplo. No C:rato, vil!'a bem conhecida neste reino, pelo seu 
grande priorado de Malta, houve um cavallo, não ha muitos ao
nos, cujas unhas eram de tal q,ualidade, que todos os cravos que 
nellas entravam, depois de saírem tortos com a ferradura, ser
viam de arizoes a· seu- dono, com que pescava infinito dinheiro, 
povque fa·zia delles aneis, que postos em qualquer dedo da mão, 
eram remedio presentissimo para gota artetica. Toda a virtude 
lhes 'vinha das unhas do ginete; e assim não será coisa nova 
acharem-sé unhas proveitosas para ambas as partes: tiravam de 
si dinheiro, os que levavam os cravos; para remediarem a outrem, 
e remediavam-se todos.. 

Taes serão €Hi que no góverno de um reino, e no mene0 de · 
suas fabricas e em prezas, tirarem de u~a parte para remediarem 
outra, e será o mesmo que acudir a tudo. Desfalece a lndia com 
·accidentes mortaes, peiores que de gota coral e artetica, que mal 
será acudir-lhe o Bruzil com alguma substancia,. que a alente, 
ainda que seja por modo de empreslimo: nem correrá nisso o 
ditado, que não é bom descol>rir um santo para cobrir outro, 
pois tudo respeita e serve o mesmo corpo dehaixo de uma coroa. 
Padece o Brazil falta de mantimentos, não vejo razão que tolha 
acudirem-lhe as alfandegas do reine> e de outras conquistas, s.up
princlo-lhe os gastos e soccorros até que se melhore. o mesmo 
tligo de Angola, 1\'l.ina de S. Jorge, Moçambique1 e outras pra
ças. :Bom se panlFia o corpo humano, se a mão esquerda não aju
dílsse a direita, e a direita a es·quer~a, e urn pé ao outro. Are-

34 
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publica é corpo mystico, e as suas colonias e conquistas, mem
bros della; e assim se devem ajudar reservando e reparando suas 
fortunas e conveoiencias. Superstição é, e não axioma político de 
estados, negarem-se auxílios os que vivem juntos na mesma com
munidade: e aqni corre certíssimo o proverbio, que uma mão 
lava a outra. Um rei empresta ao outro, e tira de seu cabedal 
sorcorros com que ajuda o visinho; quanto mais o deve fazer 
um rei a si mesmo, e a seus vassallos, que são partes integran
tes da sua coroa. A contribuição das decimas neste reino é muito 
grande, pois chega a milhão e meio: é verdade que os dão os
povos para os frontei-ras, e é o mesmo que par'a se defenderem 
dos inimigos que nos infestam por mais de cem leguas de terra, 
que correm do Algarve até Traz-os-Montes. E o outro lado que 
fica dcscuberto por outro tanto districto de mar, parec~ que O' 

não consideraram, e que ha mister muitos maiores gastos de ar
madas e mun.ções, que guarneçam as costas; e que as forças reaes
acoclem a mil soccorros de além-mar, de donde estão outros tan
tos portuguezes como ha no reino, pouco menos, pedindo cantil
nuamente auxilias, e que não é bem lh'es neguemes. Não vêem. 
olbos cegos o que se ga·sta em embaixadas e conveniencias de 
pazes com outras nações, que, ainda que não nos ajudem, é bem 
que os componhamos, . para que nã-o nos descomponham. Em que 
apertos nos veríamos, se França e Catalu-nha, não divertissem o 
castelhano no tempo ep1 que estavamos menos apercehidos? Es
tas correspondencias não se alcançam sem gastos; estes de nós
hão de sair, como do coiro as correias: que mal- é logo que se 
tomem estas decimas com unhas tão proveitosas, q.uando vemos 
que os outros cabedaes nüo bastam para seus meneios proprios 'l 

Não posso deixar de p•icar aqui' em um escrupulo de algun& 
zelotes que teem para si, que se faz thesouro, e que é jã tão 
grande que ba mister espeques: e a gra·ça é que grunhem sobre 
1sso. Provera a Deus que assim fora, e que a:rruinassem já com 
o peso a_s casas que o recolhem, qu.e devem ser encantadas, pois 
as não vemos: mas para me consolar quero crer que assim é, e 
uss im o fio da grandíssima providencia d'el-rei nosso senhor, que 
sabe muito bem, que foi costume celebre dos mais accordados rei& 

f) 
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terem erarios puhlicos para as guerras repentinas: c nós não es
tamos fóra de as termos maiores que as que vemos: e para uma 
occasião de honra costumavam os pr~dentes reservar cabedal que 
lhes tire o pé do lodo, ainda que tirem da boca dos filhos o di
nheiro que enthesouram. Tudo vem a ser unhas proveitosas. 

Neste passo se enviam a mim, o~ que teem pensões de jurós e 
tenças na alfandega, na casa da lndia, ou nos sete casas, almo-' 
xarifados, etc. , e me fazem o mesmo argumento dizendo-: e se é 
bom e licito tirar de uma parte para remediar outra, como ha 
de haver no mundo, que não se nos paguem da casa da India as 
tenças e os juros aos que os temos na a\fandega, quando nesta 
faltam os rendimentos para satisfazer a todos? Ao mesmo per
gunto, quando tem duas herdades, uma dizima a Deus, sem ne-
nhuma pensão, e outra carregada de foros, ou juros; se esta ficou 
esteril um anno sem os poder pagar~ porque os não satisfazem da 
outra, que deu muitos frutos? Respondem, que a outra ·é livre. 
Pois tambem a casa da India no nosso caso e'Stá livre dos encar
gos da alfandega. Acudo a outra instancia, que donas costumam 
por, e é, que do mesmo modo que a herdade que este anno não 
pagou foros, nem juros, porque não deu frutos, fica desobr.igada 
a pagar os encargos do tal anno no anno seguinte, aínda que dê 
frutos em dobro; assim a alfandega fica desobrigada para sem
pre do amw que não teve rendimentos, ainda que em outrõ te
nha grande cópia de'lles. Maior duvida pMe fazer, qumHlo el-rei 
toma todos os rendimentos deste anno para acudir a aiguina ne
cessidade urgente (chamam a isto tomar os quarteis) se será obri
gado a refazer esta tomadia no anno seguinte, qaando a alfandega 
estiver mais pingue, e elle mais desafogado? Responde-se a. isto, 
que as unhas proveitosas são muito privilegiadas, quando empre
gam no bem commutn as prezas que fazem em bens propríos, 
ainda que obrigados a outras partes da mesma communidade : e 
nisto se distingue o domínio alto dos reis do domínio particular 
dos vassallos; que estes são obrigados a refazer o qwe gastaram 
de partes em usos proprios, e os reis não, no caso que o gastam 
em hem de todos: assim o ensinam os doubores theologos: e isto 
basta. -
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CA.Pi'J.'IJLO LXIll. ,. 

Pos que .rurt~m com unbas de pralt~. 

Em Sevilha, cnbeço de Andaluzia, e prornon.torio rnaximo de 
todos ~os commercios de Hes·panha, entrou o diabo no corpo de 
l)m castelhano, e i:levia de ser muito. licenciado, ,ou pelo menos 
gramde bach'arel; porque' com todos nrgumen·tava e de tudo dava 
ra-zão: e entre as coisas nohuvcis que se _deixou dize~r, foi úma 
a mais íldmiravel de todas, que já elle teria posto de ré n fé de 
Christo, em brulhndo o genero húmano, e se leria feito senhor do 
mundo absoluto, se Deus lhe não probibirn tres coisas: a pri..,. 
meira bulir na sagrado escrip'tura; seguo<ila falsificar cartorios: 
terceira dar dinheiro. Çom a PI'imeiru dizia que desfaria nossa 
santa fé, pervertendo e mudundo nas impressões e em todos seus 
volumes os sentidos da escriptura sagrado. Gom a segunda, que 
confundirja os .homens variando-lhes as provas de suas deman
das, e falsifieam}o..,.lhes as sentenças. Com a terceira, que levariil 
o mundo tod0 a traz de si, dando-lhe dinheiro, prata e oiro, 
que elle sabe muito bem aonde está. E não ha duvida qu~ dis
cursou a proposito, e que fallou verdade, c0m ser pae da men
tira; porque se Deus com sua admiravel justiça o não aferrolhara, 
da maneira que nenhuma destas tres coisas póde executar, já 
teria concluido com o genero humano e com o mundo universo, 
que Deus p0r sua infinita misericordia assim conserva. Só a ul
tima coisa de dar dinheiro, que lhe concedera, com ser a me
nos nociva, e lia só hastara·, para se faze.r o dem0.nio senh01;· do 
mundo, porque isto ~ue aqui chamamos unhas de prata, são as 
mais poderosas garras que ha para arrastar e levar tudo a traz 
d.e si. Nüo poden<ilo Alexandre Magno render uma cidade, por 
ínexpugnavel e inaccessivel, perguotoú se poderia lá chegar, ou 
subir uma aó'lemola cai'regada de dinheiro? Ta·nto que esba bateu 
á porta, Jogo se lhe abriu, e deu entrada a todo o exercito de 
A-lexandre, que com taes unhas empolgou nella. 

Famoso invento foi o do dinheiro, pois com elle se alcança 

o 
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tu da, e não ha coisa que se lhe não renda : do mais . incorrupto 
juiz alcança sentença; da mais arriscada dama ti-ra favores; no 
mais i1nvencivel gigante obra rui nas; do mais numeroso exercito 
alcança victoria; nos mais inexpugnaveis mürós rompe h:rechas; 
arromba portas de diamantes nielhor que pet.ardos; aÚ~za torres, 
quebra homenagens, tudo se lhe sujeit!l, nada. lhe resiste! As fa
hulas antigas dizem que Plutão ÍnYenteu a dinheiro, e que foi 
tambem inventot' da sepultura, e Deus do inferno: nem podiam 
deixar de dar taes nomeadas, a quem se soube fazer senho.r do 
dinheiro, que tudo rende, como a sepultura e morte; que tudo 
violento, como o ' Ínfer.no.. Os' Lidios foram os prid1eiros que fize
ram moeda de oiro: Jano foi o primeiro que formou ·moedas de 
cobre; e porque foi o inventor das coroas, pontes, e n·avios, lhe 
esculpiram tudo isto nas suas moe~âs ;. porque o .ill•inheiro dã pas-

' . sagem, como ponte,. para as ma1ores c0roos, e nàvega vento em 
poupa aos mais dilatados imperios. Hermodice, múlher de My
das, rei dos phr,ygios, foi a primeira GJue há teu moeda de prata : 
e estas são as unhas de prata, que propõe este capitulo, que do 
dinheiro fazem garras para pilharem mais dinheiro; como o pes
cador, que com um caramujo que lança no anzol, apanha gran~ 
des barbos. Pescadores h a de anzol, e pescad0res h a de redes ': 
até os que pescam com redes, usam de isca e cevadoiros, · com 
que engodom o peixe: e os pescadores de que aqui tracEamos, 
não teem melheF .engodo que o do dinheiro; se souberem usar 
bem delle, pescurão quanto quizerem, e enredarão o mundo todo. 

Bem usou do dinheiro um mercador em Africa para pescar 
eincoenta mil cruzados, que lhe iam pela agua abaixo. Arribóu. 
com tempestade a um porto ' de Marrocos, torimram-lhe. os moi
rosa náu por perdida em lei de contrabando, tractou de 'a Fec'u
perar por justiça ; mas não achou quem Ih 'a fizesse·, p.erq.ue é dt'oga 
que não se dú bem naquelles paizes. Tinha ainda de seu quatr.o 
ou cinco mil cruzados~ ql!e escapou, em joias e boa moeda: fal
]ou com o rei, offereceu-lhe tres mil por uma leYe mercê que 
lhe pediu, c elle lhe concedeu facilmente_-que déssem um pas
seio ambos a cavallo pelas ruas, e praças da sua ·corté, (aliando 
sós amigavelmente. ·Feita a. mercê, dado o pàssei0, e ·pagó's .}s 



ARTE DE FURTAR. 

tres mil cruzados, tudo foi o mesmo: mas muito differente d 

que se seguiu; porque conceberam todos· os moiros opinião que 
aquelle homem era grande pessoa, e muito privado e valido do 
seu rei : todos o visitaram logo por fal'; mandavam-lhe presen
tes e donati,vos de grande porte, imaginando que por aqueHa via 
abriam porta a suas pretenções: e elles abriram-na para a res
tauração do mercador,, ·que assim se ia refazendo; em tanto que 
até os juizes qu'e tinham condemnado a náu, lh'a absolveram: e 
assim pescou com unhas de prata de tres mil cruzados, que soube 
dar, mais de cincoenta mil, que iam perdidos. E por esta arte 
pescam muitos ladrões no dia de hoje, até o que não é seu, com 
grande destreza. 

Ap0rtou á ilha da Madeira uma náu de carga: saltaram em 
terra os passageüos a fazer viniagas, e entre elles um cleFigo que 
eu vi (grande pirata havia de ser, pelo tear que armou para fa
zer seu negoci0 melhor que todos) : visitou Q. bispo no primeiro 
l~gar, e a quantos pobres achou no pateo, fez esmola de tostão, 
e ús mulheres de manto a-pataca: e em quanto fallou com o . 
bispo, sairam esfas campainhas pela cidade, dando uma alvorada 
do clerigo, que bastava para o canonizarem em Roma: uns lhe 
chama;vam o clerigo santo, outros o abbade rico, outros o peru
leiro; em tanto que cresceu a cobiça nos mercadores da terra, 
e se picaram a fazerem negocio com elle. Este servo de Deus, 
depois· de dar obediencia, e· beijar a mão ao bispo, lhe pedia fosse 
servido de lhe mandar dizer duas mil missas, e que daria avan
taj.ada e~mG!a por ellas, para que Deus lhe désse bom successo 
em um em1prego de mais de cem mil cruzaqos, com que nave
gava. A segunda visita qtUe fez depois do bispo, f0i aos prezos da 
cadêa, dando a ca·da um seu tostão de esmola: e quando d'aqtti 
foi dar volba â ci-dade, jã a achou disposta pam lhe Ílarem ao Gado 
tudo quanto sua boca ped.ia: embarcou quanto quiz, e que logo 
mandava vir doi,s barris de patacas, para dar plenaria satisfac.ão 
a tudo. rAté nos padres da C@mpanhia. mamou trinta c1~uzados, a 
t·itulo de emprestimo, para levar a bordo os emptegos que via, 
e que lllavia de da:r uma peça boa para a sacristia. Armava o 
mendic.ante a dar á yela no dia em que tiinha promettido o paga~ 
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mento das patacas ;-e sem duvida saíra com n preza da grossa 
pilhagem que tinha feito 1 com dez ou doze mil réis que dispen
lleu á custa .alheia, se o ·bispo não presentira a tramoia por in
dícios que teve, e se não se picãra o tempo em fórma que obri~ 
gou a náu a dilatar a jornada. Não conto o que d'aqui por diante 
se seguiu, porque o dito basta, em fórma de que ·intendamos, 
que h a unhas de _prata, que com dispendios pequenos avançam 

·grandes lucros: o ponto está na temrera, e nas disposições dos 
meio·s para assegurar os lanços. E vem a ser isto um jogo de 
ganha perde, perder para ganhar, como os que jogam com car
tas e dados falsos, que na principio se deixam perder lanços de 
menos invite para engodar o competidor, e enterreirar uma mão, 
eom que lhe varram todo o cabedal. 

Vejo alguns mandar presentes e donativos a qu_em lhes não 
pertence; e sei que são de condição, que nem a sua mãe darão 
uma vez de vinho, quanto mais frasqueiras, com que cantaram os 
anjos, a quem nunca t~ataram! Dão cargas de fructa, taboleiros 
de doces, joias de preço, sacos de dinheiro: e fico atordoado, e"a
minando de d'onde lhe vem a Pe9ro fallar gallego? Irmão, se. 
tu nunca enLraste em barco, nem metteste o pé em meio alqueire 
com este homem, como te dispendes com elle? Isto tem myste
rio: e buscada a raiz, é ganancia grande, que solicita com dis
pendios leves: a.doça a passagem, para haver o que pretende, des
pachos de officios, commendas, egrejas, títulos, etc, para os quoes 
até a propria consciencia o acha i'nhabil: mas como dadivas que-

, hram penedos, acba que por este caminho torcerá a justiça, e 
vem a ser um genero d·e labrocinio de· mã casta, porque ás ve
zes cheira a simonia, e é bydropizia da ambição. Acaoo este ca
pitulo com outras unhas de prata, muito mars cortezes qu.e estas. 

Na côrte de Madrid se achou um tratante de in·dias com grande 
quantidade de esmer;aldas lavradas, sem lhes achar gasto, nem 
saída para se desfazer dellas. Poz duas escolhidas em um par de 
arrecadas, e fez dellas p·resente á rainha Dona Margarida, que 
as · estimou muito, porque tudo o dado de graça leva comsigo· 
agrado, e graça natural: e como as rainhas são o espelho de to
das as senhoras de sen reino, em eytas vendo a estima q,ue a ma-



ARTE DE FtTll.'fAR. 

gesta de fazia das esmeraldas; cresceu nellas a estimação, e•logo o 
desgjo, qu·e o mercador estava esperando, para as levantar de preço; 
e se tivj:lra um milhão dellas, todas as gastára, talhando-lhes o 
valor, que em nenhum tempo viram. É irmão gemeo deste silô
cesso outro· simil·hante, que outro mercador fabricou na mesma 
côrte, rara dar expediente a vinte peças de panno fino,· que não 
tinha gnstg por razão da côr: offereceu a el-r~i um vestido delle 
muito bem guarneciqo, e obnado ao costume, pedindo-lhe por 
mercê fosse servid·o traz.el~o se quer oito dias: e não eram bem 
quatro andados; quande já o merca<ilor não tidha na leja de.todo 
o panno, nem um só retalho, e se mil peças tivera, tantas gas
tára. E estas são a·s verdadei•ras unhas de prata, que com pouca 
perda della empolgam granriles ganancias, tirando por arte a 
substarícia do vulgo ignorante, que se leva de vãs apparencias. 

I 

U&.PITIJLO LXT. 

Dos qn~e tnrtàm ()Om nnbas de não sei como 
lhe cba:mam. 

Os rhet0ricos dão nomes ás coisas, tirando-lh'os de suas pra
priedades e der i v ações; e assim o temos nós ela do a tod•as as unhas 
desta Afte: e indo já FIO fim della, se me offerecem algumas taes 
que não sei que nome lhes ponha, porque sé lhes olho para os 
effeitos, acho-as nescias; se paro a derivação, acho-as sem prin
cipias, nem fim util. ·E chamar-lhes parvoas, é descortezia; cha
mar-lhes sem principio . nem .ffim, é faz.el-as eternas, conbra o 
que pretendemos, que é ex:tinguil-as,: Ora em fim, a D~us e á 
ventura cham0-lhe tolas, s sáia o que sair. E passa assim na 
verdade, que bem .co~1sideradas, achará neHos até um cego qua
tro tolices marcadas. Primeira, furtar só para fazer mal ao pro
ximo, sem utilidade propria. Segunda, furtar o que hão deres
tituir .. Tepceiro, furtar para outrem. Quarta 1 furtar o que lhes 
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hão de demandar ê fazer pagar, em que lhe pez. Quanto á pri-
meira; furtar só paro fazer mal ao proximo, sem nenhuma utili
dade para si, não ha duvida, que é tolice grande ; como o que· 
bota no mar, ou enl.t·ega AOS piratas a fazenda alheia, ou põe 
em fogo a seara de seu visi,nho, só por se vingar de uma paixão 
que teve contra elle : e se o tal é christuo, cresce nelle a tolice, 
pela obrigação que sabe lhe accresce de refazer o damno que deu: 
d"onde se segue que a si fez todo o mal, e não ao proximo, pois 
é obrigado a lll'o recompensar por inteiro. E ha homens nesta 
parte tão cegos, que por darem um desgosto a seu inimigo, não 
reparam no que por isso sobre si tomam. Houve um rei antiga
mente neste mundo, que sabendo de dois vassallos seus, que eram 
grandes inimigos entre si, mandou f:hamar ao mais apaixonado, 
e disse-lhe : Quero-vos fazer uma mercê, e ha de ser a que vós 
me pedirdes, com advertencia que a hei de fazer dobrada a fu
lano, de quem sei sois grande inimigo. Beijou a mão ao rei pelo 
favor, e pediu logo por mercê que lhe mandasse arrancar um 
olho; porque assim seria obrigado a arrancar dois ao outro, para 
que ficasse cego, ainda que elle ficasse torto. E bem cego estava, 
quando procurava damno alheio sem proveito proprio. 

Quanto á segunda: furtar o que hão de restituit·. Melhor dis
sera: o que não bão de restituir, pqrque raro é o ladrão queres
titua; mas fallamos da obriga\i)ão que lhes corre, se é que são 
christãos, e troctam de se salvar. E bem devem àe saber o que 
dizem os doutores, que não se perdoa o peccado, a quem, po
dendo, não restitue o mal levado. Todos dizem quando se confes
sam, que hão de res~ituir, como tiverem por onde. Pois nosso 
irmão, · se vós o haveis de restituir, para que o furt~stes? Res
pondem, que sabe melhor o furtado, que o comprado: e não 
ponderam que o amargor da restituição é maior que a doçura 
do furto; e por isso dissemos que é grande tolice furtar o .que 
se ba de restituir. Furtaram tres officiaes mancommunados nove 
mil cruwdos á fazenda ele sua magestade; repar~lram-nos entre 
si, e navegaram com o cabedal, um para a India, outro para 

, Angola, e para o Brazil outro; e depois de chatinarem valente- · 
mente, tomou-os por lá a hora da .morte. Tratou cada um por 

35 
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sua parte de se pôr bem com Deus pelos sacramentos da peni
tencia, que é o ultiri?o valbacoito dos peccadores; e chegando ao 
set imo mandamento, picavam a conscienciíl de cada um os tres 
mil cruzados que lhe couberam, e declaravam como tinham de 
obrigação, que o furto ao todo fôra de novem i!, repartidos igual
,mente por tres companheiros, e achavam-se todos com cabedaes, 
que tinham adquirido, bastantes para restituir tudo. Dizia o con
fessor da lndia ao seu penitente, que era obrigado a restituir os 
·nove mil cruzados por inteiro, visto não lhe constar se seus com
panheiros tinham dado satisfação á sua parte. O confessor de An
gola e do Brazil diziam o mesmo aos seus moribundos, que se 
achavam novos na nova obrigaçilo que se lhes impunha, e argu
mentavam: se eu não logrei mais que tres mil, como hei de res
tituir nove mil? l\fas a resposta estava á mão, e clara; porque 
fostes causa do damno por inteiro, com a ajuda que déstes a vossos 
companheiros; consta-vos do furto, e não vos consta da restitui
ção, e assim sois obrigado a vos descarregar do que é certo, e 
não vos póde valer a descarga que é incerta. E is _aqui outra to
lice maior, furtar o que se ha de restituir dobrado, e tresuo
brado, conforme o numero dos companheiros, que entraram ao 
escote. A lguos neste ponto fazem-se mancos por não remar : di
zem que não teem posses para restituir, é que não são obrigados, 
senilo quando os favorecer fortuna mais pingue; que primeiro está 
a obrigação de se sustentarem a si, e a sua casa, para que não 
pereçam: e nós 'Vemos que poderão aguarentar mil superfluida
des, e estreitar os gastos, e pouparem para dar o seu a seu dono. 
La se avenham: só lhes lembro que hão de viver mais no ou
tro mundo, que neste, e que tudo cá lhes ha de ficar, testimu-
nhando ser justa sua condemnaçâo. ' 

Quanto á terceira tolice: furtar para outrem, digo que é maior 
que a primeira, e segunda; porque não ha duvida, que é insa
nia muito grande empenhar-se um homem, pelo que não ha de 
lograr. Os reis devem pagar a quem os serve, e pagam-lhe com 
01;dénados e mercês: chega o tempo de cobrarem, passam-lhe os 
reis portarias e alvarás, com que se descarregam: vão com es-:;_ 
tes papeis os ncredores, aos vereadores e thesoureiros, para que 
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entreguem o que nelles se contém ; e fecham-sc~á banda como 
ouriços cacheiros, em que não ha mais que espinhos de respos
tas picantes, e bem devem saber que a retenpão do que se deve 
é verdadeiro furto: e tomárn perguntnr-lbes, para quem furtam 
isto que não pagnm? Não faltará quem cuide que para si; e se 
não fôr para si, será para o rei, que já se desobrigou com man-

. dar que se pngue; e assim veem a ser ladrões, que furtam para 
outrem, e é o que chamamos grande tolice: e a graça é que se 
ficam rindo com estas retenções, como se foram chistes, e habi
lidades, em que nem a Caetano, nem Cova-Rubias teem por si : 
e eu sei que as marcam os mesmos por muito grande ignorancia. 
Por maior tive a de certos cavalheiros em Santarem, que metle
ram na cabeça a um mancebo vagamuodo, que se fingisse filho 
de um homem nobre e rico, para o herdar. Foi o caso, que este 
homem teve um filho unico, que lhe fugiu de nove annos, e ha
via mais de vinte que não sabia delle: appareceu neste tempo 
naquella villa um pobretão que representava a mesma idade: 
amigos ou inimigos do homem de bem, o ensaiaram como haviêl 
de dizer que era seu filho, e lhe ensinaram historias e circum
stancias, para se dar a· conhecer, e que os allegasse por lestimu
nhas: o . pae supposto negava-o de filho fortemente; e dava por 
razão, que não se lhe alvoraçava o sangue quando o viu. O man
cebo demandava-o diante do juiz ordinariamente para alfmentos 
em vida, em qua-nto o não herdava por morte: as historias que 
contava, e testimunhos que dava, contestaram de maneira q~e 

deu o juiz sentença pelo mancebo, e condemnou o ''elho a lhe 
dar alimentos, declarando-o por seu filho. Caso raro, e nunca 
visto, nem imaginado! Que no mesmo dia appareceu em Santa
rem o filho yerdadeiro, que todos conheceram logo, c o velho 
dizia : este sim, que se me alvoroçou o sangue quando o yj, O 
outro desappareceu Jogo, e eu perguntava aos embaixadot•es, se 
advertiam, que era furto os alimentos que faziam dar com seu 
testimunho a quem os não merecia? E que negociavam para ou
trem, e não para si o fructo da demanda, que iniquamente ven
ciam? Não deviam de ignoral-o, ainçla que se mostravam nisso 
granclcs ignora~tes e tolos. 
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Alguns cuidam que tem desculpa, quando furtam para darem 
remedio a seus filhos; mas crêam que não escapam da mésma 
nota, porque seus filhos não os hão de tirar do inferno quando 
lá forem, pelo que para elles mal e sujamente adquiriam. Em 
certo Jogar deste reino tinha um alfayate tres filhas sem dote 
para lhes dar estado: accordou de as casar com tres obreiros, e 
para ajuntar remedio para todos, deu comsigo e com elles no 
Algarve, fingindo-se conde vomitado das ondas, que escapára 
com aquelles criados de um naufragio; tinha presença e labi~ 
para persuadir tudo ; que vinha de I ndias, e perdera mais de 
meio milhão em barras de oiro e pinhas de prata, que até as 
panellas da sua casinha eram do mesmo, e que se vja como 
Job posto de lodo. E com estas e outras imposturas, persuadia 
ás camaras e cabidos, nobreza e povos, por onde passava, que 
o ajudassem contra sua fortuna : todos se compadeciam, e para 
os mover mais, mostrava em pergaminhos sua grande prosapia, 
e os famosos cargos que servira. O menos que lhe davam até nos 
Jogares pequenos e humildes, eram os dez e os vinte cruzados, 
que nas vi lias grandes e cidades ricas, passava sempre o donativo 
de vinte mil réis, e ás vezes de quarenta. E depois de correrem 
assim o reino quasi todo pela posta, achou-se o senhor conde de 
Siganos no fim da jornada com mais de tres mil cruzados, grau
geadas por esta arte, com que armou tres dotes para as tres fi
lhas, como se foram tres condessas : e elle ficou tão alfayate como 
d'antes, sem lograr de tantos furtos, mais que o pezar de os vêr 
mal logrados nas unhas de seus genros, que se bem o ajudaram, 
mal Ih 'o agradeceram. E não diz mais a historia. 

Quanto á quarta: furtar o que vos hão de demandar, e fazer 
pagar, em que vos pez, é a maior tolice de todas, como se viu no 
que succedeu ao Carvalho, na semana em que componho este ca
pitulo. Era guarda da alfandega de Lisboa, e guardava as fazen
das alheias muito bem, porque as punha em sua casa, como se 
foram suas: foi demandado por isso; e porque não deu boa razão 
de si ás partes, o puzeram por ~portas repartido: pretendeu le
vantar cabeça á custa alheia, e Jevantaram -lh'a dos hombros á sua 
custa. Setecentos casos pudéra conlar para apoio desta tolice; 
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livro-rn~ com um deste particular e de todo este capitulo. Em 
Angola tinha el-reí nosso senhor não ha muitos annos um minis
tro (tomara-lhe muitos similhantes) q.ue empregava os direitos reaes 
em escravos, que mandava ao Brazil, com direcção que se ''en
dessem e fizessem do procediJo caixas de açucur pura o reino: 
e assim se augmentasse a fazenda de sua magestade tres vezes ao 
galarim; mas o ministro que respondia ao Brazil, fazia seu lile
gocio melhor-que os alheios. Chegava uma partida de trinta ou 
quarenta negros, ucbava serem mortos dois na viag'em, lançava 
nos livros doze defuntos, e tomava dez para si resuscitados: eram 
os que restavam mancebos e bem dispostos: mandava vir do seu 
engenho dez, ou doze, que linha, velhos ou estropeados, punha-os 
no numero d'el-rei, e tirava outros tantos para si, moços e de bom 
recibo: e vendida a partida assim como succedia, fazia o empliego 
da resulta nos açucares tanlo a seu modo, que sempre as perdas 
eram reaes, e os ganhos proprios. Havia olheiros zelosos que 
viam isto, mas andavam tão intimidados, que nem bo.quejar se 
atreviam, até que o tempo, descobridor de maiores segredos, tra
zia tudo a luz; e para escurecer esta, tinha o sobredito na corte 
outros officiaes a quem respondia com os ganhos; e por isso o 
defel.)diam e conservavam, fazendo-se as barbas com sabonetes 
de açucar, apesar que ficava lida p0r mentira, e talvez como 
tal c.astigada. Mas como a verdade tra~ comsigo a luz, por mais 
que a eclipsem sempre se manifesta: _e provada esta, que será 
bom que se faça ao tal ministro? Deixo isso a seu dono, que 
tem de casa a justiça, e lhe fará pagar pela fazenda e corpo o 
novo e o velho, para que não seja tão tolo, que cuide poderá 
cobr·ir o céu com uma joeira; e que não saiba o que já fica 
dito por boca de um arganaz no capi~ulo XXIV, qu'e quem a 
galinha d'el-rei come mogra, g0rda a paga. 
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Dos que furtam com unhas ••idicnlas. 

Fu.rtar para rir é muito máu modo de zombar; porque ordi
nariamente se converte o riso em pranto, como aconteceu em 
Coimbra a uma corja de estudantes, por signaJ que ernm graves 
e bem nascidos. Deram no galinheiro de Santa Cruz por golhofa, 
depois de cantarem os galos, e fizeram tal desconte nas galinhas, 
perús e ganços, sem compasso, que metteram tudo a saco, sem dei
xarem mais que dois ou tres galos vestidos de luto, arrastrando 
capuzes de baeta, como viuvos. Queixou-se o procurador do con
vento á justiça, tirou-se devassa; e oomo,Linharri contado e'm ban
quetes o que depennaram, foi facíl apànhal-os a todos, e chora
ram as penas que mereciam, e se lhes perdoaram por míserícor
dia, respeitando sua auctoridade e nobreza. Mais ardilosos se por
taram outros taes na mesma praça : souberam que vinha do ce
lebre Lorviio, por o.ccasião de natal, uma valente consooda para 
o bispo: seis mulheres a traziam em outros tantos tabuleiros, 
fraca tropa, ainda que copiosa, para tão alentados combatentes, 
que lhe cortaram o passo, antes de chegarem á cidade; e a\livian
do-as da carga, as fizeram voltar de vasio, enchendo-se de doces 
para a festa, e carregando-se de amargozes para • a quaresma; 
ainda que saíram em paz desta batalha, porque não deram com 
a língua nos dentes, contentando-se com darem a seu salvo com 
os dentes na consoada. Chegou a semana santa, moderou-os a 
consciencia, como costuma; fizeram petição ao bispo, que os per
doasse, sem se assignarem nella: poz-lhes por despacho. A ppa
reçam os supplicantes, e perdoar-lhes-hemos. E foi o mesmo que 
deixar-lhes a restituição ás costas a cada um por i_nteiro, se to
dos juntos a nãq_salisfizeram; e assim ganharam maior peno, que 
o riso que lograram. · 

Em villa Viçosa conheci um fidalgo, ha mais de vinte anno:, 
no serviço da real casa de llragunça, o qual tomou por matenu 
de riso calçar todo o anno, sem pagar nenhum pQr de obra nos 
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çapateiros, que vieram a dar-lhe na tri-lha, levantando-se ás maio
res, com palavra que correu entre todos, que nenhum se fiasse 
delle, nem lhe désse calçado, sem lh'o pagar primeiro. Vendo-se 
o fidalgo posto em cercp, ,e que ninguem lhe queria dar çapatos, 
sem o dinheiro na mão,"lnaodou ao moço que pedisse um só ça
pato á prova; e ,que se lhe contentasse maHdaria buscar o outro 
com o dinheiro de ambos. Isso sim, disse o official, um çapato 
]evará vossê, mas dois não os verá seu amo, sem me pôr nesta 
banca o dinheiro. Como o fidalgo teve um nas unhas, mandou o 
pagem a outro çapateiro com o mesmo recado, e do mesmo modo 
fiou um çapato delle, persuadindo-se, que mandaria buscar o ou
tro com o dinheiro, ou lh'o restituiria, não lhe servindo. Vendo-se 
assim com dois, calçou-os, e foi-se ao paço rir sobre a bistoria; e 
os officiaes ficaram bramindo a nova zombaria, sobre que se fize
ram' boas decimas e sonêtos. 

Tambem para bons despachos teem boa preza estas unhas; por
que uma graceta e dois· chistes movem talvez um ministro, e lam
bem um rei enfadado, mais que discursos serios. O sério do governo 
vexa e cança a natureza, que· aceita e estima o desafogo, que 
Úaz comsigo alegria e riso; e quem sabe mover a este com boa 
tempera, e com boa conjunção, faz bom negocio: tal o fez uma 
dona em Madrid com o conde de Olivares, e com o. rei para. 
seus despachos, por cÕnselho de um experimentado, que lhe 
notou a petiçüo nesta fqrma em tres 

QUARTETOS. 

Soy Dona Ana Gavilanes, 
La de los ojos hundidos, 
Muget· fuy de tres maridos, 
Y todos tres capitanes. 

Morieron en la milícia, 
Sirviendo a su magestad, 
Quede yo de poca edad, 
Y de muy poca codicia. 

Bebo tinto, y como assado, 
Por achaques de dolencia, 
Suplico a vuestra excellencia 
Me perdone este pecado. 
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Deu a mulher a petição no conde duq ue, sem saber o que le~ 
vava nella : festejou-a elle como merecia ; e levou-a logo a el-rei, 
que riu infinito. E man1lou que a des pllcl~ a sse com mais do que 
pedio. Cortes ha em que medram mais bufees com suas graças~ 
que homens sizudos com grandes serviços. 

Acabo este capitulo e todo o Tratado, com um gasto notavel, 
que se faz em Lisboa, para mim digno de lug rimns, e para a pru
dtmcia do mundo muito ridículo: e é, que ha nesta corte uma 
casa, que chamam collegio dos Catechumenos, o qual fundaram os 
reis de Portugal, e dotaram com sua grande piedade de bastante 
renda, para nelle se agazalharem e sustenta rem todos os infleis, 
assim moiros, como judeus ou gen t ios, que vierem de qualquer 
parte €lo mundo pedirem o santo baptjsmo, até serem industria
dos m~s mysterios da fé, e aprenderem todas as orações da santa 
doutrina; e é certo que passam annos, sem haver 'neste cÓIIegio 
um só cate~humeno, o qual tem seu reitor e officiaes, como se 
houvera nelle um grande meneio de sugeitos. E é certíssimo outro
sim, que o reitor tem sessenta mil réis d6l renda, e que não paga 
casas, sem fazer mais, que dar-se a S. Pedro, quando lhe vem 
algum calechumeno, e chorar que não teem que lhe dar a comer, 
nem cama em que durma. O escrivão desta fabrica tem setenta 
mil réis de ordenado, e casas de vinte e _quatro mil, sem tomar a 
penna na mão em t0do o a•nno, mais que pura passar as quita
ções dos recibos do seu estipendio. E o medico tem doze milr.éiB, 
sem tornai· o p'ulso mais que ao diQheiro, quando o recebe; e o 
barbeiro tem quatro mil réis, sem fazer mois que uma sangria na 
holça d'el-rei, quando os arrecada. E estas são as verdadeiras 
unhas ridículas: e a graça melhor de todas é, que o trabalho 
de todas estas maquina~, que consiste em catheq\}izar e bapti
zat os neophitos, fica tudo ás costas dos padres da companhia 
de .S. Roque, sem terem por isso proes, nem precalços mais, 
que os do muito que merecem para com Deus, que lh'o pagará 
no outro mundo. São porém muito dignas de lagrimas as unhas 
que a estas se seguem; porque em havendo c.atechumenos, são 
tudo petições a sua magestade, que lhes man.de dar esmolas para 
os sustentar, e se não que perecem·! yalha-me Jesu Christo, não 
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fôra melhor andar o prinéi:pal diante do accessorio! O principal 
a'l'JUÍ é a edl!léação é ensino dos catechumenos, e o accessorio são 
os ministros que os servem. Pois como ha de haver no mundo, 
que o carro vá díantie clos bois!· Que os servos tenham tudo o ne
cessario de. sobeje, e os servidos não tenham um basaruco, se lh'o 
não derem de esmola ! Sou de parecer que frangat núcleum, qui 
vult nucem. Quem qnizer cóme!·, depenne; porque não se pescam 
tTutas a bragas enxutas. Quero diier, que se extingam os taes of
fic·ios, sem ficar mais que um administrador ecclesiastico com qua
renta mil réis, que é bastante porç.ão, ajudada com sua missa li
vre, e casas de graça, que tem no mesmo collegio; e o mais, que 
passa de cento e cincoenta mil réis1 qne o Iogre.seu legitimo dono, 
que são os · catechumenos. E quando fôr necessario medico ou bar
beiro, pag1,1em-se da mesma p'orção por aquella só vez, que vem 
a ser nada, porque passam anhos, sem serem necessarios taes mi
nistros. Quanto mais·, que bem podem passar, sem fazerem a barba 
tantas vezes. E eu· a tenho feita hastantemente a quantos ladrões 
ha nêste reir1o; e se algum me escapou, perdoe-me, porque não 
foi minha intenção dei-xai-o sem chiisma: mas de vêr como ar
dem as barbas de s!:lus visinhos~ poderá aprender parp botar as 
suas de mblho~ Restava agora cortar as unhas a todos, e tenho 
para isso tres tesouras excellentes de aço fino : a primeira se chama 
Vigia: a segunda, 111i]icia: a terceiro, Degredo. Direi de cada 
uma duas palavras; e a todas as unhas tres desenganos, e dare
mos fim a esta Obra. 

-~-- ------· 

()A.PITIJLÓ LX l/.11. 

Teso~ra pri'meira para coi·tar ' unhas, 
ebanaa'-se --Vigia.-

:B'aldado seria o trabalhd q'ne tomei· em descobrir tantos rn·alesi 
da nossa republica, se os deixasse sem remed io : e o melhor que' 

36-
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ba para achaques de unhas, não ha duvida que é uma: boa te
soura que as corte: e porque são muitas as que aqui se nos ef
ferecem, offereç.o· tres tesouras, que me parece bastarão para as 
cortar todas .. Digo, pois, que a primeira tesoura se chama Vigia; 
porque é gr.ande remedio para escapar de ladrões, vigia1-es bem. 
Ladrão vigiado é conhecido; e em se vendo descuber.to· encolhe· 
as unhas. Esta vigia corre por. conta. dos reis, que devem mandar 
ás suas jusliças que não durmam: muito dormem as justiças de 
Lisboa,. e,. á· sua imitação, as de·todo o reino. Já não ha uma vara 
que ronde de noite, nem quem cace um milhafre; e por isso-as 
unhas andam tão soltas. E porque os reis são os a quem mais
neste mundo se furta, porque teem mais de seu, ou porque não 
se resguardam. p.or. isso tanto como os que teem menos : sej)l-me 
licito dar aqui uma- paluv·ra à el-rei nosso senhor.. 

Senhor, · eu offereci esta obra a vossa magestade, . par-a vêr 
nella os cannos por onde se desbarata sua fazer:~da, e a de seus vas
lmllos :. faça-m·e vossa magestade mercê de a v-êr com ambos os· 
olh~s. porque se os não tiver ambos abertos, .nem a capa lbe es
capará nos hombr-os.lVfais de- mil olhos tinha Argos, segundo con-· 
lam os· poetas, e nem isso bastou para Mer-curio lhe não fur-tar 
uma peça. que trazia n_elles, porque os fechou todos. Dois olhos 
tem vossa mageslade como duas estrellas, e se tivera dois mil,. 
cada um como o. sol, todos teriam' bem que vêr e que vigiar em 
seu imperio, tão grande na extensão; q:ne se mede com a do 
mundo; e lão alto e soberano na grandeza, que · se le.vanta até o 
céu. Das mãos dos reis, disse Nasão, que são muito compridas, 
porque ·abarcam seus reinos, quando bem os governam : mais 
compridas considero as de · vossa magêstade, parque chegam do' 
occidente, onde vive, ao oriente, norte e sul, onde reina e· 
é temido. Taes lhe tomára a vossa magestade os olhos, e taes os· 
tem, quando em todas as partes do mundo que domina, põe 
bons olheiros: e para -estes serem melhores, desejavam mui tos 
prudentes que os i Ilustrasse vossa magestad-e com os titulas e pre-· 
rogativas, que fazem os hom!3ns mais illustres; e ficaria vossa-ma:.. 
gestadc com isso mais illustrado, e o seu imperio mais bem visto, 
e tudo mais venerado·, mais amado e temido. 
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Zste lustre dos olhos e olheiros de vossa magestade, não sei 
se o diga, porque temo dízel-o sem fructo; mas sim direi, por
que me assegura que não será deba'lde, por ser muito facil, e de 
muito proveito, e .nenhum custo. Ponha vossa magestade quatro 
v·ice-reis da sua mão nas quatro partes do mundo: grandeza é, a 
que não chegou Alexandre, nem monarcha al?;um do universo ; 
porque nenhum teve, nem tem nas quatro part.~s do orbe tanto 

• como vossa magestade possue. Na Asia vice-rei temos, e pude-
deramos ter nella tres: o de Goa, que governa a Persia, Arabia, 
Ethiopia, praias de Cambaya, e o Mogor, com a parte da lndia 
que corre .até Moçambique. Outro em Ceilão, do Cabo de Como
r.im para dentro, que govern.a o rei.Qo de Jafanapatão, ilha de 
Manar, costa da Pescaria e Choromandel, eom innumeraveis 
ilhas adjacentes, e reinos circumvisi~hos. Outro em Malaca, ou 
Mar.áu, parQ. Bengall), Pegú, Arracão, 1.\'Jalucas, Japão, China, 
Cochinchina, etc. E tod.os para muitos outros reinos e jmperios, 
que não cabem neste rascunho, e será maís facil ve1-os no mappa, 
que pi~ta}-os aqui. Na Africa podemos ter outro vice-rei em An
gola: na America, outro no Brazil, e outro em ~uropa no reino 
do Algarve. Para grandes officios buscam-se grandes sugei tos, e 
uma e out~a grandeza os obriga a darem boa eonta de si, e do 
que se lhes entrega. Pasmram as na9ões, quando vêem que o mo
narcha de Hespanha tem quatro ou cinco vice-reis; dois ou tres 
na ,Ameríca, e outros tantos em E1,1ropa. Mas na Africa e Asia, 
não lhe é possiv~l, porque l)ão tem nestas duas pílrtes domínio 
capaz de tã-o grande governo. Só vossa magestade o tem em to
das as quatro partes capacíssimo, para ser ·o maior monarcba de 
to~o~; e por is~o assombrará, qt,Ie se leva muito destas nomeadas; 
e a cortezia que se deye a estes títulos, rp.ette veneração, terror, 
e obediencia até nos coraç()es mais rebeldes. 

Sempr.e ouvi dizer que o medo guarda a vinha; e os homens 
t.anto teem de temidos, quanto de veneraqos. Venerados se fazem 
Ós hoq:~ens, a q!Jem vossa magesli!de entrega o cuíd~do de seus 
imperios, com os títulos e poderes que lhes communica; e quando 
estes são maiores, então são elles mais temiçlos: e sen~o temidos 
e respeitados, guardam e vigiam melhor a fazenda de vossa ma-

" 
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gestade. Estes são os olhos com que vossa magestade vencerá os 
Argos, e vencerá aos linces. Onde ha muitos, sempre ha furto; 
porque os ladrões são em toda a pnrte mais que muitos: e como 
as coisas por muitas lhes veem á mão, as unhas não lhes perdoam; 
mas onde ha bons olheiros, não se furta tanto. Seja esta a pri
meira tesoura, que aguarentará muitos furtos, ainda que não di
minua muito os ladrões, porque os que o são por natureza: Na
turam expelltmt {u1·cw. Mas para extinguir estes, ou modera!-os 
de todo, é de gronde importancia a segunda tesom:a, que se cha
ma JliFcia, de que jâ digo .grandes Festimos, 

U"PITIJLO LX WIJBI. 

Tesoura segunda ebama«iia- :Uilicia.-

O Bocal i no nas suas côrtes do Parnas0, on para bolas de A poli o, 
1iz que se amotinaram as republicns do mundo contra Jupiter, 
)Or não lhes dnr instrumentos com qqe podessem alimpar facil
nente a terra, e o mar de ladrões; e que levaram por seus pro
cur.udores esta gueixa. a 1\.pollo; gaca qu,e lh' a resolvesse e reme
diasse. Acham-no dando audienc{a geral no monte Pindo; rece
be-os benigno, e propuzeram-lhe a S.llU embaixada desta mnneira: 
Senhor, como hn de hélver no mundq, que estejam os hortelões 
de melhor condição que nó~ no governo das suas hortns e quin
tas? Deu-lhes Deus instrumentos para as mondnrem, deu-lhes 
a enxada para arrnncarem as hortigas e abrolhos, deu-lhes a foice 
pnra cortarem os si! v a dos, e todas as malezn5 ; e ás republ icns 
nenhum instrumento deu accommodndo, nem sequer u.m anci
nho, pnm as podermos mondar e alimpar de tantos ladrões que 
nos destroem, e de tnntos males que nos causnm sem remeclio ! 
Indignou-se A;pollo chamando-lhes bn.rbaros! Pois não viam a 
maior providencia que Deus tem das republicas, que das hortas; 
porque se ás horfas deu a enxada e a foice para as mondarem 9 
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ás republicas deu o pifano, o .tambor e.q trombeta, para as alim
parem .. Tocae caixas, alistae todos esses de que vos quei4aes, 
pond.e-lhes um pique ás costas, mandae-os á guerra; lá amança
rão, ou acabarão servindo a seu. rcéi e patr.ia, e fica.rá a vossa 
republica livre dessa praga. E vedes ahi a mellwr: foi.ce que ba, 
e a melhor enxada, para mondar e cultiva( as ne,pu.blicas do 
mundo. Disse Apollo e disse bem. 

O mesll)o digo aos procuradores< e governador:es da nossa r~
publica, que se queixam de lwv.er nella tantos lpdrões, que não 
os podem extinguir: ~oquem. caixa, toquem pifano e trombeta ; 
alistem-nos todos para os exerci tos. das fronteiras, pora as arma
das das conquistas; empreguem .suas unhas e garras em nossos 
inimigos, e. ficarão· livres de suas. inv.asões nossas fazendas. Esta 
.é a melhor tesoura que ha pa r;a cortar todqs as unhas. Não sei 

' se notam os críticos o qu13 tenho notado de dl:lz ou do~e ;mnos a 
esta parte, que tantas ha que andamos em gmmra-viva. com nos
sos inimigos, assim por mar, corno po-r terra. Noto que antes 
.disto não nos podiamos vêr livres de ladrões por essas estradas 
de todo o reino, nem podia mos dar pesso, sem que nos sal teas
sem pelas charnecas; não se, faz,ia fei r~ er11 que não fizessem mil 
assaltos, nem havia j~stiça que bastassH pa'ra nos livrar desta 
praga, a !El~l c.essqq de_ tq_dp com ~ g_uer~-~s; e já não vê mos 110 

interior dq reino lâdrões em quadrilhãs, como andavam d'antes ; 
e é porque lhes démos que fazer nas 'fronteiras; lá se cevam nas 
pilhagens do inimigo, com que nos deixam. 

Nem me digam que quem más !Jljlnhas ha, tarde ou nunca 
as perderá, e que ainda fazem das suas, e agora melhor, porque 
andam armados, e a titulo de servirem a e'l-rei se fazefl\ ise,ntos, 
e indomaveis, porque a isto se responde, que não hav.erá tul, se 
anda·rem hem disciplinados. Suo as regras da Q'lilicia muito. ajus
tada~ com .o bem publico; e se os C(}bps (qge sempre são homens 
escolhidos~ as fizerem guardar, como teem de obrigaçãó, tambem 

· os soldados fazem a sua, de andarem compostos, ou pgr medo, oq_ 
por primor. Não sei que t~m o andarem os homens alistados e 
com superiores continuas sobre suas acções, que lhes tornam cada 
hora. cogta dellas para lhes darem o galardão, ho_w ou máu, se, 
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gundo o merecem, que nenhum se atreve a ·lançar o pé além da 
müo, antes lhe serve, assim o premio como o castigo, de contínuos 
estímulos, para serem bons, e tractarem da honra e augmentos . 
lou·vaveis, que por armas se alcançam. 

Esta é a segunda tesoura, que offereço, para cortar de todo as 
unhas aos ladrões que nos inquietam. E se esta ainda não bas.:. 
tar para alimpar de todo a nossa republiea e reino, porque ha 
nelle muitos incapazes da milícia, quaes são siganos, e outros gue 
se parecem com elles nas obras, e se livram da guerra por varios 
princípios, que se deixam conhecer e não aponto; temos outra 
tesoura mui~o efficaz para os _extinguir no reino, sem que esca
pem, assim haja quem a meneie. Esta se chàma Deg·redo, do qual 
se contam e escrevem grandes excellencias; e eu direi so as que 
fazem para 0 nosso íntimto no capitulo que se segue: e neste não 
digo mais da, Milícia, porque tudo o que della ~e pó.de disputar, 
fica apontado nos capítulos 20, 21 e 22 das unhas militares. 

J'&PI'_fl)LO t..XIX. 

~~soura terceira c~amadà- Degre~o.-

Duas coisas ha que facilit!lrão muito os ladrões a furtar : um~ 
é o que sobeja neHes, e a outra o que falta em nós: e parece 
que havia de ser ás aveças; porque na verdade o que falta nelles 
e sobeja em nós, é o que os move a serem ladrões, para prove-

. rem as suas faltas com os nossos sobejos. Comtudo, jsso não é 
_assim, se não que sobeja nelles cobiça para nos roubarem, e fa.lta 
em nós jus.tiças para os emendarem: bem estú, assim é, mas to., 
mara s~ber de dot;~de vem sobejar nelles a cobiça, e f aliar em nós 
a justiça? Eu o direi, a quem estiver attento á historia ou pa-
rabola que se segue. · 

:Puas donas principaes,.e senhoras muito conhecidas nesta corte, 
\'Íeram lls gadelhas s.obre pouco m.ais de nada,. e fizeram uma 
hrig~ m~J~to arriscada no Terreiro dq Paço ; pma se chamava dona 
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justrça e a outra dona Cobiça. A senhora dona Cobiça, não sei 
se por mais moça, se por menos soffrida,; deu uma punhnda em 
um olho á Justiça, tão grande, que lh'o la-nç~ll· fóra ;- e da~do-u 
por morta, tractou de se pôr em · cobro. Acolheu-se para o paçof 
que lhe ficava perto; rná'§ logo lhe disseram seus amigos (que lá 
não lhe faltam) que vis!:a oflde se nl'eltia, que não lhe havia deva
ler o coito; porque qualquer das· pessoas reaes que a encontrasse 
a havia de mandar pôr na· forca, assim por ser homicida e ladra, 
como· por· ser Cobi-ça, que não se permitte no paço. Deu comsigo· 
no Corpo· Santo, cuidando de açhar guarida na compaBhia geral 
da bolça ; mas logo a avisaram, que se arrisca v a a fazerem estan
que de lia para o Brazil ; ãlém de que-poderia cair FlilS unhas dos 
parlamentarios, ou hollandezes, se para lá fosse, que lhe dariam 
máu trato, como· dão _a buda~ Deu comsigo na rua Nova, para se 
esc-onder par essas lojas dos mercadores, que todas são escijras, 
e sem janellas, para ntio v@rmos o que nos vendem. Mas temendo 
q.ue a ven-dessem por baeta, dessa que compram a seis vintens, 
para a· encaixarem a seis tostões, passou de corrida para a rua · 
dos Ourives; e não fez ahi muita detença, porque viu que malo 
se podia encobrir, onde tudo .se põe á porta~ - Acolhamo-nos asa
grado, disse ella, por ultimo remedio; mos em nenhuma egreja a 
quizeram recolher, por ser vedado· nos sagrados canones aos ec
clesiasti-cos to de o trato de cobiça. Tractou de se homisiar em-à~
g~:~m mosteiro, mas todos lhe fecharam as portas·; os religiosos, 
porque não lhes inquietasse as communidad·es-com ambições; e 
as freiras, porque não podia professar entre ellas, por ser casada 
com um· mulato, q:ue se-chama I-nteresse. Por fim ·de contas se 
Fecolheu no castello, onde aturoú pouco, porque não se dá lá 
mez·a neú1-cama aos hospedes ; e fez por .isso tues revoltas, que a 
degradaram para as fronteiras, onde não podeBdo aturar o pão de 
munição, porque é muito mimoso, deu em ladra com tanto desa
foro, que r-oubava a olhos vistos até os pogamentos · ~os soldados, . 
e destruía a fazenda d?eJ-rei por miJ modos, que não se podem· 
contar: -e temendo que a enforcassem os geHeraes por isso, por
que é ponto :que se nãe deve perdoar,. passou-se para Castella,. 
castigando-se a si-mesma com degt·edo V{i) luntario: e porq.ue fu-
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giu sern passaporte, não se atreveu a voltar; e lá se fez natural 
com tanta audacia e éxcesso, que em breve tempo assolou toda 
Hespanha com tributos, para engordar, porque ia muito magra 
deste reino. Enxergaram-se em Caslella os damnos da éobiça, 
não só nos vassallos destruido5 com as fazendas quintadas, e fin
tas que 'lhes poz até Fl.O fumo que sé va0 por esses ares; mas 
tambem na cabeça do rei tirando-lhe della coroas, e quebrando
lhe sceptros á sua visfa. Para se repãrarem de tão grandes dam
nos, deram com a causa delles P.O l\'lundo Novo, onde fez tal es
trago, q_ge só na ilha cle Cuba, que tem quinhentas l'egoas de 
comprido, e duzentas de largo, matou mais de doze milhões de 
i;ndios, para se encher de oiro. O que fez no Perú, no Mexico e 
florida, não é para se referir: dos braços das mães tirava as 
creançus, e fei.tas em quartos as dava a cães, com que andava á 
caça. Queimava vi·vos os cacizes mais opulentos, esfolava reis, de
golava imperado~es, para mais a seu safvo devorar serras de prata, 
e monti3s de oiro, que mandava a Hespanha, para fazer guerra a 
toda Europa, Africa e As ia. Revolto assim o mundo todo, e posto 
em risc~:>s de se perder por esta fera, tractou-se do remedio, e re .... 
solveu-se com maduro conselho, que só a justiça direita lh'o po
dia dar;- mas esta estava torta com um olho menos, que lhe tirou 
a cobiça. PuzeFam-lbe um olho de prata, para a fazerem direita; 
e d'ahi lhe veio trazer semp11e a prata nos olhos e o olho na prata, 
com que ficou mais torta; só no cé'u se achava neste tempo jus
tiça direita; tem-se pedido a Deus por muitas vias que a mande 
á terra, e espera-se que venha cedo, e ha disso já grandes pre
nuncios :· e como ella vier e degradar a cobiça para o infernD, 
ficará tudo quieto. , 

Não sei se me tenho declarado. Quero dizer: que a cobiça é 
mãe de todos os ladrões, e que a justiça se lhe acanha, quando 
não é direita. Haja quem castigue tudo com o ultimo degredo, 
e ficaremos I i vres de tão más pestes. E esta será a melhor te
sourn, que cortará de todo as unhas a tantos harpias, como por 
todas us partes nos cercam. Dirá alguem que a melhor tesoura de 
todns é a forca. Não a tenho pot tal, porque aqui tratamos de 
emendar e nüo de extinguir o mundo; nlém de que não haverá 
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forcas que· bastem para tão grande pendura. Por mais eapaz de 
tanta gente ~entro o degredo; comam7se lã embora uns aos ou· 
tros, isso mesmo lhes servirá de castige, e fic~remos livres del
Ies, até que se melhorem, que é o que se pretende; e os que 
se melhorar.~m, tornem a nos ajl!dar com ~eu exemplo. As ra
zões que. me. mo~·em para não admittir que se d~em facilmente 
castigos de morte, ficam apontados no cap. 49 das unhas aprcs
sada'S', do m.eio por diante, § Em Romq havia. 

U~PITIJLO LXX. 

Desengano ge••ai a todas as unhas, 

Mais unhas ha ; mas as que temos viste neste Tratado, bas
tnm para as conhecermos todas, e para intende_rmos quão per
niciosas e desarrasoadas são. Ab unguibu.s leo, diz o pro,:erbio
pelas unhas se conhece o leãe- e pelas mesmas se conhece o 
ladrão. Cenhecidos assim bem todos os ladrões, suas uQhas e 
ar~es, 'boas tres tesouras vos dei, para lh'as cortardes todas. E 
se essas não bastarem por poucas pava tan~as unhas, ou não vos 
contefltarem por asp·eras, porque nem toda aspereza ser.ve para 
medicamento, tenho tres dcsengano.s efficacissimos para as emen ' 
dar suavemente, fazendo-lhes íntender e abraç\}r a verdade, que 
é o melhor modo que ha de correção. Assim é; e é impossível 
não repudiar a vontade, e que o intendimento lhe mostra no
civo. Peço a todos os que virem este Tratado, que leiam com 
attenção .estes tres pontos: _ 

DES.I,INGA.NO PJ,m;t.~IR,O. 

A cobiça cle riquezas é como fogo, que nunca di~, ·bas!a. 
Quanto mais pasto da!llos ao fogo, ta·nto mais S\3. accen,<ile; ,e 
mais fome . mastl,'a de. mais pasto, accre~centundo-a çorp aqu.ill<i) 
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que ·a pudéra fartar ·e extinguir. Tal é a cobiça e fome que os 
homens teem de riquezas : Crescit amor nummi, quantum ipsa 
pecunia· crescit, disse lú o outro-que cresce a cobiça ao com
passo das riquezas, augmeotando a fome dellas com a posse, que 
só a · poderá satisfazer. E é o primeiro desengano que damos a 

, to!llas a~ unhas que furtàm para fartar sua cobiça e fome que 
lée!l) de riquezas; desenganem-se que trabalham debalde, por
que maior a hão de ter quando mais se encherem, e maiores 
montes ajuntarem; porque é hydropisia, que quanto mais bebe, 
tnnto maior sede tem. 

Esquadrinhando eu o causa deste appetite insaciavel, acho 
que não procede de fome, mas que nasce de fastio, causado do 
enjôo, que a todas . às coisas do mundo é natural causal-o, pela 
corrupção qne tem de casa. E d'ahi vem, que, enfastiados do que 
possuimos, suspirambs por mais, cuidando que no que de novo 
vier, acharemos alguma satisfação: e não é assim quando lá vou, 
porque tudo é do mesmo lote e jaez, e em nada ha a satisfa
ção que buscamos: e por iss0 digo, que se desenganem todas 
as unhas, que cançam e trabalham debalde, andando á caça do 
que nunca lhes ha de satisfazer a sede que as pica. Ora demos
lhe que não seja assim o que assim é, que não achastes fastio 
em nada ; mos que lograstes muita doçura em tudo quanto vos
sas unhas adquiriam, e que a vosso helio prazer com muito 
agrado fostes gostando de tudo, e saboreando-vos em cada coisa : 
dae-me licença para discorrermos por todas, e véreis mais claro 
oinda o desengano. 

DESENGANO SEGUNI10. 

Venham aqui todos os ladrões do mundo; tenha cada um tan
tas mãos como o Briareo Centimano, e · em cada mão outras 
tantas unhas: não fiqúe unha que aqui ilão venha a este exa
me: pesquem, cacem, empolguem e pilhem tudo quanto qui
ierem, oiro, prata, perolas, joias de pedraria mais preciosa, of
f.icios, be_neficios, commendns, morgados, titulos, honras, gran
dezas até nuo mais, e vamos por orªem discutindo tudo. Nas-
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cestes neste mundo nu (que assim nascem todos) abristes os olhos, 
e vistes que com as riquezas medram os poderosos; desejastes 
logo ser um delles, e tractastes de ajuntar as riquezas com que 
os poderosos incham. Esperae; não furtareis para as haverdes, eu 
vol-as dou todas, porque só tractamos aqui por ora fazer a ex
periencia que vou discursando, para cairdes no desengano 
que tracto de vos intimar: e se as tendes jã, porque as adqui
ristes servindo, chatinando e roubando, que tudo vem a ser o 
mesmo, dizei-me agora se vos falta mais alguma coisa ; depois 
de. vos verdes com grande cabedal, que é o que pretendeis? 
Pretendo, responde muito sizudo, uma gineta de capitão-mór, 
para ter que mandar, e ser temido e respeitado de todos, e me
recer servindo a sua magêstade, que me faça maiores mercês. 
Se o não haveis mais, que por uma ginela, dou-vos um bastão; 
e dou-vos que servistes já com gineta, e bastam até vos enfa
dardes, e prasa a Deus não vos enfadeis mais cedo do que con
vem. Ao depois dessa capitania e generalato, tomãra saber o 
que se vos segue para appetecer? Segue-se uma commenda fa
mosa, para ter renda que gastar, e com que viver na côrte, li
vre ·dos perigos da guerra, e das baixas da chatinaria·. Se o uãa 
haveis por mais, dou-vos duas commendas, e que sejam embora 
as mais grossas do mestrado de Christo; e faço-vos fidalgo nos 
livros d'el-rei, para que com honra e proveito fiqueis mais sa
tisfeito. Ao depois de tanta commenda e fidalguia, tomára sa
ber que é o que resia a v. m. Um titulo de conde para maior . 
credito meu, e lustre de minha geração. Titulo de conde? Com 
pouco se contenta. v-. m., senhor commendador, eu Ih' o dou logo 
de marquez : e diga-me por vida sua, senhor marquez, diga
me vossa senhoria, ou ''ossa excellencia (que já se não conten
tam com senhoria) ao depois deste titulo, que é o qúe se lhe se
gue? Segue-se passar uma velhice muito descanç.ada e lustrosa. 
Embora seja assim, ainda que lh'o pudéra negar, porque neste 
mundo não ha velhice descançada nem lust.rosa: Senectus ips" 
est rnorbus. A mesma velhice em si é doenÇa cheia de mil des
alinhos. Essa velhice ha de ler o fim; e ao depois dellc tomára 
saber que é o que se segue a vossa excellencia, meu senhor 
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marquez? Seguir-se-me-ha uma morte muito bem assombrada ; 
porGjue farei um testamento cheio de mandas para-meus paren
tes, e que me façam umas exequias em que se grrstem duzen
tos mil réis, e dois trintarios de missas pela minha almã: Et 
requiescat in pace; que representei meu ·ai to. Bem esbá; mas 
ainda não tem dito tudo vossa excellencia. De maneira, meu se
nhor, que deixa quinhentos cruzados para exequias, e trinta tos
tões para missas! Pois eu tomãra-lhe antes os quinhentos em 
missas, e os trinta em exequias. E as mandas que deixa a seus 
Jlél·rentes, quem lhe disse que nã0 seriam demand·as? E a morte 
bem assombrada, que se promette, quem lb'e passou carta de se
guro para ella? Não sabe que os velhos ·quasi todos morrem 
tontos, e que toda a morte no mundo sempre foi muito feia, e 
mal assombrada? Mas dou-lhe que a tev.e assim como n pinta, 
muito formosa, conflra o que nos mostram seus retrates; e dou
lhe que lhe fizer'am seus parentes as exequias, ainda mais ma
gestosas. Ao depois de tudo isso, que é o que se lhe segue? Que 
é o que resta? Não me responde? Encolhe os hombros? Diz 
que não sabe? Pois es~e ponto, e este ao depo·is, tomára eu que 
o trouxera estudado desde o primeiro despacho da gineta, e 
desâe o primeiro dia em que entl'ou nO. neste mundo, para prova 
de que assim havia de sair delle, sem levar nada de quanto 
ajuntou na vida : e se (!) não sabe, porque nunca cuidou niss0, 
eu lh'o clirei, esteja-me attento. 

Ao depois da morte e das exequias, segue-se ir para baixo ou 
para cima; voar para o céu, ou descer para o inferno. Quem 
serviu o mundo, e se carregou do alheio, esse pezo mesmo o 
leva para o pr0fundo: quem fugiu do mundo, e desprezou tudo 
isso, fica ligeiro para voar ao céu. E este é o ponto mais es
sencia-l, e a maxima do nosso ser, que devemos trazer sempre 
diante dos olhos, para desengano de que tudo dispára em nada: 
c desse nada vesulta um mui to, que são eternas penas, as quaes 
cambiadas corn o gosto que lograstes ou comprastes, necessa
riamente vos haveis de achar enganado, em muito mais da ame
tade do ju~to preço. E para que não duvideis disto, ouvi a S. 
Paulo: Raptores regnwn Dei non possidebunt., Que a ladrões não 
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se deve gloria, senão penas. Mas di reis, o que já disse um grande 
de Castella em Madrid; Eslo del infierno parece-me patránlta; 
y lo del Limbo ninheria; que lo de pu1·gatorio no ay duda, 
que es invencion de clerigos, y frayles, para saca1· dit1ero por 
missas. Não sei como não disse tambem que não bavia gloria, 
nem céu! l\Ias temeu que lb'o mostrassem com o dedo até os 
cegos : e não diria mais um orate, nem Machíayelo, nem Ma
Coma. E já que Yos pondes em termos tão alcantilados, que vem 
a ser, que não ha mais que este mundo, estendei os olhos por 
todo elle, e achareis que tudo é corruptível. Considerae os que 
maiores beos e glorias lograram, Salomões, Alexandres, Cressos, 
1.\'Iidas, Cesares, Pompeos; nein delles, nem de -saus riquezas e 
mandos, achareis rasto, mais que alguns rascunhos de memo·
rias confusas, que f~ram, que acabaram, que disseram seu dilo 
no theatro deste mundo. E se sois tão atheu, _que :nada disto 
vos move para crêr que ha outro mundo melhor, e qu"e se não· 
de've· fazer caso deste, confesso 1Jue este ·desengano para chris
lãos o dava, que o devem crêr: mas para alheu~ será o desen
gano ultimo, que se segue. 

DESENGANO TERCEIRO. 

Supponho que não fallo com aoimaes brutos, mas com ho
mens racionaes, que se iotendem, mas que sejam alheus, que 
não crêm, que ha Deus, nem outra vida. Traétando só desta : 
dou-vos, que ' 'os fez vossa fortuna~ assim como vós quizestes, 
nobre, são, valente, gentil-homem; ou que adquiristes por vos
sas artes e industria tudo quanto o mundo ama e estima, c 
em que põe sua gloria. Tudo vem a ser riquezas, honras, e 
gostos; e nada mais ha neste mundo, nem elle tem mais que 
lhe possaes roubar. Senhor estaes de tudo: dizel-me agor:~, 
quaes são as ' 'ossas riquezas? São Lhes ou r os de ouro, prala, joias, 
peças, enxovaes, propriedades, rendas, etc. Se daes ou gastaes 
isto, como mundano, sois prodigo : se o guardaes como escasso, 
sois avarento; e ambas as coisas são vicio. E se tendes ioten-

·di.rnento, como suppomos, sois obrigado a_ crêr,. que em . vi cios 
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nlio póde haver gloria, nem descanço ; assim o alcançaram, e 
escreveram até os maieres idolatras do -mundo. Pelo meio da 
prodigalidade e avareza, cerre a liberalidade, que dispende e 
g'uarda com a mederação devida, e por isso é virtude ; e per
que o é, não atina com ella quem serve o mund0, que traz 
apregoado guerra cem as vir~udes. E vedes aqui, eomo nas ri
quezas não póde haver para vós a bemaventurança que nos 
fingis. -

Quaes são as vossas honras? São t-ítulos, que vos fazem res
peitados; apparatos de criados e vestidos, que vos fazem vene
rado ; são officios, que vos dão poder para sopear e ficar supe
rior a todos : e se bem considerardes tude, nada disto tendes de 
vós; tudó \'OS vem dos outros, que v.ol-o podem tirar com vos 
negar uma cerlczia .. Bem t11aca é a honra, que depende de uma 
barretada; de pouca estima deve ser o titulo, que se perde com 
um delicto; os apparatos que se desfazem com uma ausencia; 
c as su.perioridades que se malogram com urna desobediencia dos 
subditos: e tudo o que chamaes honra, vem a ser um vidro, 
que com a liviandade de uma mulher se_ quebra, e com o des· 
concerto de qualquer de vossa família se tolda, como o espelho 
com um bafo. E se bem apertardes a· honra, buscando-a em 
vós mesmo, não a haveis de achar, porque toda é de quem a 
dá, e se vol-a negar, ficaes sem ella; e até a que chamaes de 
sangue, não consiste no 11osso, senão em Y,IDSS0S· antepassados, -
e em seus brazões, que vem a ser pergaminhos velhos, roi dos de 
ratos, folhagens e fingimentos mal averiguados. E vêdes ahi 
como não póde haver hemaYenturança em honras; porque a 
bemaventurança ·verdadeira deve ser estav.el, e .as honras .são 
ma,is mudaveis que as grimpas. 

Os deleites nesta vida nos cinco sentidos se cifram todos : 
e os da :vista, com ser dos sentidos o mais nobre, são de 
qualidade, que a noite os rouba; e nisso _ que vemos de dia, 
ainda q,ue nes alegre, vemos que ha mais defeitos para abor
recer, que perfeições para estimar; e até nas mesmas perfei
ções vemos, que não são àe dura, que se murcham como 
rosas, que se extinguem como ·luzes, e que fogem como auro-
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ras: e vem a '!ler tudo um crystal de furta-cores, que a 
um virar de olhos desapparece tudo. Os gostos do ouvido são 
musicas e lisonjas, lisonjas que mentem e enganam; musi
cas, que se compõe de vozes ·; as vozes do ar, o ar sujeito aos 
yentos, porque tudo nesta vida vem a disparar em yento. Os 
do cheiro nascem de fumos e vapores, que em si mesmos se 
exhalam e extenuam, até se consumirem : que coisa mais cor
ruptível que o fumo; que coisa menos duravel que o vapor 
tenue? Os do gosto são doçuras, e sabores de manjares e lico
res? Se os tomaes com demazia matam-vos; se vos abstendes 
delles; já os não lograes, e se os usnes com moderação, conti
nuados enfastiam, dilatados causam fome, e deixados são como 
se não fossem, para desengano que por todas as vias não se 
acha gosto nos mesmos gostos desta vida. Os do tacto, que 
consistem na brandura, no carêo e afago com que a sensuali
dade 'lisongea a natureza, quem os logra confessa que são mo
mentaneos; e ainda que successivos, de tal maneira se al
ternam, que são mais ,as dores, que as suavidades que de seu 
tracto, quando é immoderado, resultam. E em conclusão, todos 
os deleites dos sen~idos . rendem vassallagem ao somno· que os 
sepulta. O somno, imagem da morte, é senhor de todos os gos
tos, para os ter captivos e sepultados; e quem a tal senhor se 
sujeita, bem certo é, que nada tem de· hemaventurança1 nem 
de dita. 

Isto é o que passa nesta Babylonia do mundo, onde tudo 
são confusões e labyrinthos.' Déstes saco ao mundo, para vi ver
des nelle abastado e satisfeito, e em nada achastes a satisfação 
plenaria que buscaveis : seguistes suas leis, que vos ensinaram 
a pretender, buscar, e estimar o que elle estima; e achastes 
em tudo vaidade sem firmeza, amargores sem doçura, inferno 
sem bemaventurança. Que resta logo? Cuidarmos que toda a 
gloria é co~o esta, e que não ha outra, será engano, que até 
.ao lume natural repugna; porque a grandeza, constancia, e for
mosura do céu, nos testimunha e assegura, que ha outra coisa 
melhor que isto que cá vemos, , e que ha- hemaventurança so
l ida e verdadeira. A esta não é possível que se vá pelo cam1-
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nho qpe segue o mundo, pois vemos que nos leva ao contra
rio. Outra lei e .regrll ha de .haver necessariamente, que nos 
guie com verdadE), ~ leve ao descanço firme, e que nos ponha na 
gloria, · que não pa.~ece eclipses. Esta é a lei divina, que se re., 
duz a dois preceitos, ·que são: amàr a Deus so.bre-tocJas as coi
sas, e ao prox.imo como a ti mesmo. Quem ama a De·us, não 
tracta .do mundo, porque lhe é opposto; quem ama ao proximo 
não o offende ; dar a cada um o que é· seu, é um ·ponto em 
qu(;1 tudo s~ cifra; a Deus a gloria, e ao._ pro:ximo o que lhe -
pertence. E quem chegar a esta felicidade, ·logrará n maior bem
aventurança, ainda nestn vida, e livrar-se-ha dos infernós deste 
mundo; que jnfetnos vem a ser todas suas çoisas nas penas, 
molestias, e tr-ihula,ções·, que causam, a.té quando se gozam; e por 
isso com muita prop~ieda.de e razãa lhes chamou Christo espi
nhos. Quem qu.i.zer viver sem estes, vJv-a sem o JJ,}heio, tracte só 
do que lhe pertence, e converter-se-lhe-ha esta vida em gloria, 
e achará nq l')'lund.o o para•iso: e bem , se prova; porque se o 
não ha, em quem segue as leiS dQ fill!ndd, havei-o-ba necessa
rinme~te eifi\ , J!jUBI!l _ _seg.uü ·a ' lei centrarin, que é a de Christo, 
a quo! se resqlve nnguella ~entença sua : Redd·ite ergo, gum sund 
Cmsar;s CmsÇtri, et _qum sunt Dei Deo. Que dêmos n caâa um o 
qJie é· seu; -a D_eus a ho,nra, e ao proxime o que lhe convem. 
D'ondy se segue, que quem nãq tomar o a·Jheio s~rã bemavén
turado. 

CONCL:USÃO J\l;Nf4.J., , ~ RE.3J~TE DO DESENGANO VERDADEIRO. 

Te_ye um religiosG : santo uma visão, .etn que lhe appareceu 
umn matrOf;l9, .flluitq formosa, com uma tocha aceza em uma 
mã<>;. ~ uma .qua,rta de agua na outra. Perguntou-lhe o servo de 
D.eus; guem er,a? Resp!)nde!J: Sou a lei ~e Christo. E que tem 
que yêr é9m a ,lei de Ç~risto esses .dois elementos, fogo e agua, 
q,Qe Úazeis nas mãos? ~Cem este fego tF~~t€1 de abrazar o céu até 
o. dçsfaz\'lr,; e cell) çsta ag.ua quer:o apng!lr Q inferrto até o ~anni-

. qt~ilar: e d~pois de. Q,~.o~ haver céy · q_u.e esper~, ne:m infernó .que 
tef!la, ain?a· h~ qe .guaFàar a _lei d,e ChJis.to; pbiGJUe .só com a 
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guãrqnr acho que terei gloria, e ficarei livre de penas. Assim 
passa, que até neste mundo tem gloria e descanço, e se livra rle 
penas e affiicções, quetn guarda a lei de Christo, que dá o seu a 
seu dono; e quem o riega, quem o d·efrauda, quem o rouba, não 
achará o que busca, se é que busca descanço ; mas achará affiic
ção de espírito, cansaço de corpo; tormento para a alma, e viverá 
em inferno. _ 

Que fazes, homem, á vista de verdades tão claras ? Abre os olhos, 
vê em que te occupas, tractá do eterno e celestial, deixa o tem
poral, e terreno; porque te affirmo, o que é cerlo, que um mi
lhão de arrobas de glorias temporaes não faz meia onça de bem
aventurança eterna: esta custa muito pouco a haver, porque se 
a)CJ!nÇa vivendo no ciescanço da lei de Christo; e aquellas custam 
muito a achar, porque se buscam com o suor e trabalhos, que 
comsigo -trazem as leis do mundo. Deixa de ser ladrão; e terás o 
quE! has mister j porque terás a Deus; que para si te creou, e não 
para servires o mundo falso e enganador, que não tem que te dar 
mais, que dores disfarçadas com apparericias de mimos ; suas glo
rias são relampagos, que, se por uma parte luzem, por outra dis
pâi:'am raios. Suas luzes são de candêa, que com um assopro se 
apagam. Seus àll'agos são rapozas de Samsão astutas, que no cabo 
levâm fogo quE! abruza. Sua fórmosura é á dos pomos de Penta
poli; por fóra doirados, e por dentro corrupção e fumo; em que 
poem seu termo todas as coisas do mundo, que não teem ou-
tro fim. · 

E eu ponho aqui remate á este tratado, que ihtltuiei Arie de 
Furtar; porque descobre todas as traças dos ladrões, para vos acau
telar dellas: aqui vos ponho patente este espelho, que chamo de 
enganos, para que nelle vejaes os vos_sos, e vos emendeis conhe
cendo :ma deformidade; Este é o Lheatro das verdades; se as co
nhecerdes e séguirdes, representareis melhôr figura no deste 
m~ndo. Mostrador é de horas minguadas, para que fugindo-as 
acheis uma boa, em que vos salveis. Tambem é gasâa géral; que; 
se hem se occupou até aqlil em abrir, tneihot saberá fechar: 
chave é que fecha e abre ; se usardes bem della, fechareis para 
não perder, e abrireis para ganhar. yerdadeiramente é chavl:l 

38 



280 ARTE DE FURTAR. 

mestra, que ·vos ensinará a verdadeira árte oom que se .abrem 
.os thesouros do céu, os ~uaes lograreis, quando menos usurpar
eles os da terra. Em quanto estudaes esta A~·te, vos fico compondo 
outra mais liberal, que se intitula: Arte de adquit·ir gloria ver
dadeira. · 

Fll\'I. ) .. 
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