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Os funerais de D. Sebastião 
 
 
Desde que, em 24 de Agosto de 1578, após a chegada da armada que transportara a 
expedição portuguesa a Marrocos, foi anunciada pela corte a morte do rei D. Sebastião, na 
infausta batalha de Alcácer Quibir, não pararam de circular boatos que desmentiam o teor da 
versão oficial. Desde o simples desaparecimento do monarca até à hipótese de ter vindo na 
armada, disfarçado, mas estando escondido por vergonha da derrota, foram-se gerando 
hipóteses que, no seu conjunto, configuravam uma crença popular que faria de um futuro 
regresso do rei uma forma de esperança que não tardou a reflectir-se no cenário político que 
se seguiu. 
 

 
 
Ainda antes de se tornar rei de Portugal, Filipe II de Espanha interessou-se pela recuperação 
dos restos mortais de D. Sebastião. Para o efeito, lançou mão dos serviços do genovês Andrés 
Gaspar Corso, seu agente na corte de Muley Ahmed. O cardeal-rei, D. Henrique, desenvolveu 
esforços no mesmo sentido, oferecendo sessenta mil cruzados pelos despojos. Muley Ahmed 
logo manifestou interesse em que a entrega do corpo fosse feita a Filipe II. Por fim, os restos 
mortais do rei português, depois de exumados em Alcácer Quibir, perante cinco fidalgos 
portugueses, seguiram para Ceuta. Além de quatro dos cinco fidalgos, incorporou-se no 
cortejo fúnebre o antigo embaixador espanhol em Lisboa, Juan de Silva, que havia sido ferido 
na batalha. O auto de entrega dos restos mortais de D. Sebastião regista a data de 4 de 
Dezembro de 1578 e foi assinado por D. Dionísio Pereira, governador da praça de Ceuta, e, 
ainda, por D. Rodrigo de Meneses e frei Roque do Espírito Santo. 
 
O corpo de D. Sebastião ficou sepultado na capela de Santiago da igreja da Trindade, sendo 
pouco depois trasladado para a capela-mor da Sé local. 
 
Esta solução – fosse qual fosse a orientação política que a sustentou – em nada contribuiu 
para desfazer a crença de que o rei poderia estar vivo. Filipe II, ao subir ao trono de Portugal 
como Filipe I, não tardou a aperceber-se de que o fenómeno do sebastianismo punha em 
causa a sua legitimidade como sucessor dos monarcas de Avis, pelo que julgou oportuno e 
eficaz fazer a exumação do corpo em Ceuta e a sua subsequente trasladação para Lisboa, o 
que se concretizou no final de 1582. Primeiramente, seguiu de Ceuta para Faro, em galeras da 
Sicília. Depois, por terra, desde o Algarve até à capital do reino, com o máximo de pompa e 
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visibilidade. O cortejo fúnebre chegou a Évora em 9 de Dezembro, sendo recebido com 
grande gala pelo arcebispo D. Teotónio de Bragança. A comitiva seguiu para Lisboa, onde, em 
21 de Dezembro, Filipe I e a corte, de luto carregado, assistiram às derradeiras cerimónias 
fúnebres, sendo o corpo depositado numa das capelas laterais do Mosteiro dos Jerónimos. 
 
Quem visitar os Jerónimos e se aproximar do túmulo de D. Sebastião, lavrado por ordem de 
D. Pedro II, terá a oportunidade de ler o dístico elegíaco do respectivo epitáfio, composto por 
D. Luís de Meneses, 3.º conde da Ericeira, ou por um anónimo frade jerónimo, que reza o 
seguinte: 
 

CONDITVR HOC TVMULO, SI VERA EST FAMA, SEBASTVS 
QVEM TVLIT IN LIBICIS MORS PROPERATA PLAGIS 

NEC DICAS FALLI REGEM QVI VIVERI CREDIT 
PRO LEGE EXTINTO MORS QVASI VITA FVIT 

 
 

Este túmulo encerra – se é verdadeira a fama – Sebastião 
Ceifado pela morte nos areais de África 

Não se diga que se engana quem acredita que o rei está vivo: 

Se morreu pelo Divino, foi-lhe a morte segunda vida
1 

 
Constitui o epitáfio uma peça claramente indutora de uma dúvida que interessava manter em 
suspenso. 
 
O que fica relatado neste resumo do atribulado destino dos restos mortais de D. Sebastião, se 
viesse a público de uma forma muito visível, iria chocar uma parte significativa dos 
Portugueses. Uns diriam: D. Sebastião nos Jerónimos? Nunca tal ouvi! Outros iriam mais 
longe: então ele não foi dado como desaparecido? 
 
Faz algum sentido que Filipe I tenha fabricado todo este enredo para resolver definitivamente 
a questão da sua legitimidade? Parece que ninguém poderá negar esta hipótese. Assim 
sendo, é do interesse nacional saber se as ossadas que se encontram no Jerónimos são de D. 
Sebastião? 
 
Se NÃO, quem de direito explique porquê. 
 
Se SIM, tenha-se em consideração que um teste de ADN resolveria facilmente a questão. 
 
Assim o sugeriu (creio que terá sido a primeira vez) Antonio Villacorta Baños-Garcia, na sua 
obra Don Sebastián Rey de Portugal, publicada em 2001, quando referiu (p. 300): 
 
«...la ciencia hoy día podría corroborar si los restos de don Sebastián, en su sepulcro de los 
Jerónimos de Lisboa, y los de doña Juana de Austria, en el convento de las Descalzas de 
Madrid, corresponden a madre e hijo. Nada hay que temer de la veracidad histórica. Este 
procedimiento se puso en práctica en Francia recientemente para confirmar la autenticidad 
de los restos del rey Luis XVII.» 
 

                                                 
1
 ALMEIDA, Justino, O epitáfio de D. Sebastião nos Jerónimos, Colóquio “O Sebastianismo. Política, doutrina e 

mito (sécs. XVI-XIX)”, Lisboa, Edições Colibri, 2004. 
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Em 2007, esta solução foi reproposta por uma parelha de historiadores – Carlos d'Abreu 
(Guarda) e Emílio Rivas Calvo (Salamanca, Espanha).  
 
Carlos d'Abreu conta que, durante o processo de investigação, realizada em colaboração com 
o investigador espanhol, encontrou no Archivo General de Simancas (Espanha) documentos 
relacionados com a entrega do corpo do monarca português. 
 
«A primeira reacção que tive - assinalou - foi que, eventualmente, os documentos não fossem 
verdadeiros», mas a sua autenticidade foi garantida pelos serviços do arquivo. 
 
Carlos d’Abreu não hesita em concluir que os historiadores que se têm debruçado sobre o 
estudo de D. Sebastião têm sido «negligentes, porque não se esforçaram por dissipar essas 
dúvidas que ainda hoje persistem. Dá a sensação que houve uma estratégia, montada por 
parte não sei de quem, no sentido de sonegar a informação contida nestes documentos que, 
por serem conhecidos por alguns historiadores, mesmo que poucos, não são por isso 
inéditos.» (Público, 11/04/2007) 
 
O que é que ganhamos com a ocultação da verdade? 
 

David Martelo 

  12-01-2016 

 


