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Titulo: Manifesto de Filipe IV, rei de Espanha, chamando os 
portugueses à obediencia, e protestando contra todos os danos 
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Conteúdo: Manifesto de Felipe IV de Espanha destinado aos portugueses, 

no qual o antigo monarca de Portugal e Espanha se refere ao 
fim da União Ibérica (1640) devido à rebeldia e à falta da 
obrigação natural ao rei por parte de alguns sediciosos e 
descontentes vassalos portugueses associados a D. João, 
Duque de Bragança. Ainda nesta carta, o rei afirma que, por 
meio de sua clemência e de seu amor por Portugal, pretende 
evitar a destruição da região pelos tiranos que a governava, 
concedendo o perdão aos vassalos que se arrependessem dos 
erros cometidos. Devendo perdoar, consolar e libertar os 
portugueses afligidos servidão e opressão ocasionada pela 
tirania, Felipe IV também ressalta a ida de seu nomeado Dom 
Luiz de Mendes Haro ao Reino de Portugal para acudir a todos 
os vassalos que quisessem colocar-se em liberdade e 
submeter-se à sua clemência. Aqueles que a isso se 
contrariassem, seriam punidos e castigados como rebeldes que 
agiam em oposição a seu natural soberano/senhor, sendo todos 
os danos públicos, mortes e derramamento de sangue 
justificados pela resistência contra os direitos reais.   
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