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Por quanto (como he notorio) o Reyno de Portu[g]al faltou à obe[d]iencia, que me devia, no anno 

de mil feifentos e quarenta, por havelo tumultuado alguns fediciofos e ma (†) õtentes, em 

companhia de Dom João Duque de Bargança,  vaffalo que por fua Cafa, e por sua peffoa, a mi, e a 

meus gloriofos Progen[nitor]es fe recõhecia (†) de mayores beneficios, que outro algum de aquella 

Coroa. E naõ contentes com haver turbado a paz da fua patria, e faltar à obrigaçaõ natural, com que 

naceraõ de reconhecerme a mi, e a meus fuceffores por feus Reys, e fenhores legitimos para fuftetar 

fua rebeliaõ, empenhando a todo hum Reyno, que fe achava fem noticia de feus fins, e a quem 

enganaraõ com inventados pretextos de feu mayor bem, e quietaçaõ, os tumultuaraõ, e puferaõ en 

armas contrami defpachando diferentes Embaixadores aos mayores Principes de Europa, emulos da 

minha Monarchia, pedindo lhes feu favor e ajuda para dilatar ao menos o merecido caftigo de feu 

delicto. E paffando a encorrer em mayores exceffos, e demoftraçoes de fua rebeldia publicaraõ 

diferentes manifeftos, para perfudiar ao mundo, q tinha alguns fundametos feu erro, fazendo de fua 

paixaõ particular, empeho vniuerfal de todo o Reyno, a fim de que o que podia acabarfe com o 

caftigo de poucos fediciofos, foffe temido de todos os vaffallos de aquella Coroa. E ainda que muy 

aos principios fe vio, q naõ faltavaõ nella vaffallos afectos a minha obediencia, poes muytos 

intentaraõ libertar fua patria daquella tirannia, e outros com louvavel exeplo a deixaraõ, com sumo 

rifco de fuas peffoas, paffandofe à minha obediencia, por naõ confentir naquella traiçaõ naõ 

baftaraõ tantos exemplares para abrir lhes os olhos, e reduci los; antes com elles fe obftinaraõ maes, 

infamando com titulo de desleaes, aos q perderaõ, e arrifcaraõ as vidas por naõ incorrer nefta nota. 

Mas como minha real clemencia (ainda que a offenfa era taõ notoria) me encaminhou fempre ao 

[perd]aõ de tantos, e taõ graves delictos, procurei defde logo, q toda hua naçaõ naõ pagaffe a culpa 

de taõ poucos, como foraõ ao principio os defcontentes, e conjurados, e que huñs vaffallos, a quem 

fem[p]re [a]mei como a filhos, naõ chegaffem ao vltimo defpenhadeiro, nem experimentaffe as 

mi[f]erias continuadas de huã guerra que naõ pode ter ajufte, que o arrependimeto, dando tempo a 

que aquelle Reyno com a experiencia de tantos males, como de[f]de o primeiro dia, q faltou à 

minha obediencia foy experimetando, recohefesse feu erro, e invocaffe minha real benignidade. 

Entre tan[t]o ainda que em todo o difcurso de mey Reynado, fiz par[ti]cular eftimação da naçaõ 



Portuguefa, como o moftraõ as muitas ocupações, em que 
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foraõ empregados feus filhos fora de aquella Coroa, em cu[j]a direcção experim[e]ntou o meu Real 

ferviço muytos acertos; com tudo (†) puz particular [sitiadado]*  em ocupar os mayores poftos da 

minha Monarchia que fe ashavão em minha obeciencia porq não (†)deffe o mudo, o podia 

deminuirfe meu amor com os Portuguefes nem perder huns, pelo que outros obravão, ainda que me 

achei bem recompenfado com o zelo, e lealdade com que todos me fervirão. E havendo continuado 

por alguns annos aquella [tirania]*, fem que permitiffemos muytos embaraços de minhas (†)  q 

voltaffe os olhos a Portugal para libertar a meus vaffalos do cativeiro que fe vião oprimidos, já que 

não fe vio moleftado aquelle Reyno com minhas armas, padeceo iguaes calamidades às que fe 

experimentaõ com a guerra, porque em todo effe tepo fe virão os Portuguefes governados de 

miniftros tiranos, os tributos e impofiçoes [hão]* fido as mayores, que tem vifto outro Reyno; as 

levas, e gaftos para huã guerra fomete defenfiva iguaes aos que feriaõ neceffarios para a maes viva 

guerra, e conformes a elles os rigores, e as opreffoes com os povos, e o que He maes para laftimar, 

fe vê aquelle Reyno cafi fem [Prelados]*, e com poucas efperanças de os ter tão brevemete sedo 

certo, que aquelle povo ( [com tão]* repetidas experiecias de feus males) fomente o conferua em 

[fua]* obftinaçaõ o temor que de feu merecido caftigo, que nefte engano o tem metido os Rebeldes 

para o confervar, e ifto procuraõ fe lhes perfuad[a] por todos os caminhos, devendo os Portuguefes 

perfuadir fe a [tornar]* o do arrependimento , com as repetidas demoftraçoes, que outros vaffallos 

experimentaraõ de minha Real clemencia. Mas não baftando eftas confideraçoes, nem a fufpençaõ 

de minhas armas, com que dei tempo a que aquelles vaffallos tornaffem melhor confelho e não 

efperaffem a vltima ruy na fua, e de fua patria, fendo meu principal fim moftrar lhes que so pretedo 

evitar fua deftruiçaõo, que teria precifa, obftinadamente perfeveraffem a fe experimentar a licença 

das armas (†) rigor de fuas leys com vaffallos inobedientes efperando os (†) que hoje tiranizaõ o 

governo, se refolveffem a pedirme [perdão] de feus erros, ou que meus vaffallos oprimidos 

facudiffem o jugo, que lhes te pofto os amutinados; não baftaraõ tantas e repetidas demoftraçoes de 

minha clemência, nem o co[n]tinuado amor, q em todos os tempos fe experimentou em (†) com 

aquelles vaffallos, antes abufando delles e de tão fingulares benefícios, e não neceftitando de tomar 

as armas para fua defenfa poes era notório ao mundo,e elles o não ignoravaõ, que eu havia 

[mandado] fufpender o progreffo das minhas [entrarão]*  (†)fte prefente [que]* com exercito em 

Caftella, e fe atreverão a [fitiar]* a Badajoz, placa de armas de Eftremadura. E vendo  
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eu que feu atrevimento necefitava (com publica demonftraçaõ) de caftigo, porque naõ fomente em 



meus reynos, mas ainda [entre] os inimigos de [minha] Monarchia, foi eftranhada efta resoluçaõ, 

terminei mãdar a aquella parte a Dom Luys Mendez de Haro Marques del Carpio, Conde Duque de 

Olivares, Graõ Chancilher das Indias, Gentilomem da minha Camara, e meu Cavalherizo mayor, 

naõ fo [com] intento de fazer leva[nt]ar o fitio de Badajoz, mas com ordem de q [pullando] adiante, 

entraf[f]em aquelle Reyno, e manifeftaffe aos que quifeffem feguir minha (†) quam prompta tem 

minha clemencia, e minhas armas para feu amparo. Nem pude fazer mayor demoftraçaõ de amor 

com os Portuguefes, poes fendo conveniente, que eu me empenhaffe na pacificaçaõ e caftigo de huã 

rebeldia, refolfi mandar a peffoa maes graduada, maes favorecida, e honrada de minha maõ, e maes 

chegada a mi, para que como maes inteirada de minha jufta intençaõ, pudeffe manifeftar a aquelle 

Reyno, que naõ he outra, que a de perdoar minhas ofenfas, e confervalo em paz, e quietação, e no 

mefmo governo e ley que teve fempre. E havendo fahido defta Corte, baftou que fizeffe frente de 

bãdeiras alguãs leguas defviado da fua linha, para que o enemigo levantaffe hum fitio, em que avia 

feito tão confideravel empenho. E [p]affando* minhas Reaes armas en feguimento de aquella gente 

amutinada, e fugitiva, fizeraõ entrada em todos os povos comarcaõs, rendendo caftellos, e 

entran[d]o lugares, que experimentaraõ maes minha clemencia, que o vltimo [rigor]* das armas, ate 

que fe poz meu exercito fobre a praça de Elvas, a capital, que hoye tem aquelle Reyno, e em cuja 

confervaçaõ funda fua mayor confiança aquella tirannia; e fio na mifericordia de Deos, que 

attendendo à iufticaçaõ de minha caufa, fera fervido de que eu configa o fim defta empreffa, de que 

dependera em gran parte a reducção daquelle Reyno, e a quietaçaõ demeus vaffallos. Mas porque 

naõ fique por minha parte coufa alguã que naõ tenha por fim o mayor bem do Reyno Portugal por 

fazer hum agradavel facrificio a Deos, que tanto nos deixou encarregado o perdao das offenfas, e 

não (†) a minha grandeza, e feguridade de minha real conciencia dezejando reftituir naquelle Reyno 

a juftiça, e quietaçaõ, e cosolar aos povos, e Comunidade, que fe achaõ afligidas com a tirannia dos 

amuti[na]dos, defagravar aos bons e liberta los da opreffaõ q padecem, [e] para que tenha lugar a 

jufta obediencia, que fe me deve ( que he ley natural, efcrita em os animos de todos) refolvi publicar 

o prefente efcrito, com que faço manifefto, e notorio a todas as peffoas daquelle Reyno, de qualquer 

calidade, e condiçaõ que feiaõ, e a todas as Cidades, Vilas, e lugares da fua Coroa, que haver metido 

nelle minhas reaes armas naõ fe encaminhava a violar foros, alterar coftumes, d(†)rogar privilégios, 

revocar inmunidades, nem fazer outra alguã innovaçaõ em perjuizo  
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daquelle R[ey]no, fe naõ de o porem eftado, que poffão feus f[ub]ditos cofervar em paz, juftiça e 

profperidade, e libertar aos meus [bons] e fieis vaffallos da [fer]vidaõ, em q os [tem]* a prefente 

tirannia. Em (†) entrou naquelle Reyno o dito Dom Luyz Mendez de Haro com [t]oda a minha 

Plenipot[enc]ia neceffaria nefte cafo, a quem poderaõ acudir todos os bons [fieis] vaffallos que 



quifere por fe em liberdade, [e valer]* de minha real clemência a todos os quaes premiarei como 

Rey, e ampararei como pay, pondo em efquecimento todas as offenfas cometidas e perpetradas 

contra minha Real foberania efperando, que [lebra(†)]* os Portuguefes de fua antigua fidelidade, 

feguiraõ as bandeiras de feu Principe fenhor natural, antes que expor fe a tãtos rifcos, e taõ fevera[s] 

penas, como as leys tem ftabelecidas contra os rebeldes, e fe os povos, e vaffallos do dicto Reyno 

occorreria* a minha clemencia, e quifere conhecerme por feu Rey, e fenhor natural os receberei, e 

admitirei da mefma maneira, q me [receberão] e juraraõ à principio: naõ lebrandome iamaes de 

algum dos meys, com q me haõ pofto no eftafo  prefente, provocadome a que vfe do poder q tenho, 

e do rigor, e feveridade, que juftamente poffo e devo vfar: os quaes, fe dentro do termo que lhes 

finalar o dicto D. Luis Mendez de Haro, naõ vierem a valer fe de minha real clemencia naõ gozaraõ 

defta merce, antes feraõ punidos, e caftigafos conforme a  [di]*reito com todo o rigor de juftiça 

como rebeldes a feu verdadeiro Rey a naõ fe configa, que aquelle Reyno fe reduza à minha real 

obediencia,  como deve, fe naõ antes fe refolva a paffar por todo o rigor das armas, ponho a Deos 

por teftemunha, e faço ao mundo manifefto q meu dezejo, e intençaõ naõ foy, nem he acrefcentar 

Reynos, e fenhorios, vfurpandõ, ou tiranizando os que a outros pertencerem por direito, e legitima 

fuceffaõ; fenaõ antes naõ perder, nem confentir, que me ufurpem, ou tiranizem os q pertencem à 

minha Coroa, por natureza, juftiça, e direito. E por eftar fatisfeito, que o q obraõ minhas armas he 

com rezaõ, e juftiça, e que procedo nifto com inteira fatisfaçaõ e fegurança de minha real 

conciencia, todos os dannos publicos, violencias, mortes, e fangue que fe me derramar por caufa da 

refiftencia, ficaraõ cõtas e cargo dos que de feito, e contra direito a fazem, como rebeldes a feu Rey, 

e natural Senhor. Dada em Madrid a quatro de Novebro de 1658 annos. EV EL REY. D. Fernando 

de Fonfeca Ruiz de Contreras. 

 


