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RUMO A ALCÁCER QUIBIR 

 
 

Criado no culto do heroísmo e do carácter quase divino da pessoa real, D. Sebastião 
cedo se convence de que lhe estará destinado o papel de salvador do mundo cristão, ameaçado 
por mouros e turcos. A obsessão da luta contra os inimigos da fé encontra um pretexto à altura 
da sua vontade quando, em 1576, o trono de Marrocos é conquistado por Muley Maluco, um 
mouro apoiado pelos turcos. A partir desse momento, persuadido de que se reforçara a ameaça 
contra as praças portuguesas de Marrocos, contra a navegação que regressava do Oriente e 
mesmo contra o território da Península Ibérica, decide-se a mover guerra ao novo soberano 
marroquino com todos os meios que pode reunir. Todavia, apesar do notável esforço de 
reorganização militar conduzido a partir de 1570 (Ordenações Sebásticas), os meios que D. 
Sebastião consegue reunir são poucos e de qualidade duvidosa. 
 Por essa altura, a experiência militar portuguesa era notável em acções de carácter 
anfíbio, cercos e assaltos a cidades e fortalezas e defesa de posições fortificadas. Todavia, 
desde a batalha de Toro, exactamente um século antes, que o exército português não 
participava numa batalha campal, onde importava saber manobrar com a cavalaria e a 
infantaria e lograr combinar, adequadamente, o emprego da artilharia. A arte da guerra, com a 
cultura clássica e os progressos renascentistas, evoluíra substancialmente nas últimas décadas. 
Embora a doutrina militar portuguesa tivesse acompanhado a evolução em curso, escasseava a 
experiência que só a prática dos campos de batalha confere. A Espanha, pelo contrário, devido 
aos seus interesses no Norte da Europa, desenvolvera, pelo traquejo das campanhas militares, 
um dos mais avançados e poderosos exércitos daquele tempo, onde pontificaram gloriosos 
chefes como Gonçalo de Córdova e o Duque de Alba. 
 Em fins de Junho de 1576, já em fase de preparativos para a expedição a Marrocos, D. 
Sebastião envia Pero de Alcáçova à corte de Filipe II com a tripla missão de obter apoio para a 
empresa de África, pedir a mão da filha mais velha do rei castelhano e, por último, concertar 
uma conferência entre os dois monarcas. Com a colaboração de Cristóvão de Moura, fidalgo 
português já então ao serviço de Filipe II, ajusta-se o encontro para o Mosteiro de Guadalupe, 
próximo de Cáceres, para meados do mês de Dezembro. Na presença do duque de Alba e de 
Cristóvão de Moura, o rei espanhol manifesta-se convencido de que não é iminente o perigo 
colocado por Muley Maluco. Prudentemente, alerta D. Sebastião para a impreparação dos 
portugueses face à campanha que se propunham levar a cabo. O próprio duque de Alba, que 
não confiava no valor dos nossos soldados, o aconselha à contratação de 15.000 soldados 
profissionais, para garantia do êxito da empresa. 

De Guadalupe, D. Sebastião trás, também, a promessa da mão da infanta Isabel Clara 
Eugénia, filha de Filipe II e de Isabel de Valois.1 Promessa a ser tornada pública, no entanto, 
apenas após o regresso da expedição a Marrocos – não fosse acontecer algum percalço, terá 
pensado o rei de Espanha... 

Em carta de 18 de Março de 1578, Filipe II tenta, uma vez mais, dissuadir D. Sebastião 
da projectada campanha: 

 
Siempre pensé que los advertimientos y recuerdos que con tanta voluntad he dado à V. 

M.d sobre este particular [a sua ida a África] habían de tener mas lugar del que veo que han 
tenido cerca de V. M.d lo cual me hiciera retirar de pasar adelante en este genero de oficio, 
si no me forzara à ello el grande amor que tengo a V. M.d y mi obligación de que estas dos 
cosas, y lo que veo que le cumple, me fuerzan à tornar a pedir y suplicar muy 
encaresidamente à V. M.d no quiera intentar por agora una jornada de tan manifestos 

                                                 
1 Algumas fontes espanholas não confirmam a aquiescência de Filipe II especificamente no respeitante à infanta 
D. Isabel, preferindo referir, apenas, “uma das filhas”, a designar oportunamente. 
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inconvenientes, y de tantas y tan conocidas dificultades; pero si todavía hubiere de ser, à lo 
menos se deve contentar V. M.d de hacerla por sus ministros, considerando lo que importa 
su persona al universal beneficio de la cristiandad y al particular de los estados que Dios le 

encomendó, y lo que esto le obliga no teniendo sucesión.2 
 
Em Abril, Filipe II envia a Lisboa D. João de la Cerda, duque de Medinacelli, para, 

numa última tentativa, dissuadir D. Sebastião de fazer a guerra contra Muley Maluco. 
Argumenta o enviado do rei espanhol que, sendo aquele aliado dos turcos, a ofensiva 
portuguesa em Marrocos poderia fazer fracassar a negociação de uma trégua de três anos que o 
monarca castelhano tinha, então, em curso, visando a paz no Mediterrâneo Central. Todavia, o 
duque de Medinacelli ouve do rei português palavras obstinadas de quem já não aceita mais 
sugestões de prudência. 

Foram, por conseguinte, infrutíferas todas as recomendações em contrário feitas, interna 
e externamente, ao jovem rei. Da parte portuguesa, não foi viável reunir mais do que uns 9.000 
homens dos terços de Lisboa, Santarém, Alentejo e Algarve, aos quais se juntaram as tropas do 
duque de Bragança e alguns contingentes estrangeiros. Desta amálgama heterogénea de cerca 
de 20.000 homens, não mais de «3.000 castelhanos eram soldados experientes e disciplinados. 
Dos portugueses, a cavalaria e o terço dos aventureiros, constituídos por fidalgos e antigos 
soldados da Índia, eram os únicos corpos aguerridos e capazes de uma acção impetuosa, 
conquanto indisciplinados, arrogantes e inexperientes dos modernos processos de fazer a 
guerra».3 

 
 Uma vez chegado a África – e contrariando os conselhos dos capitães experimentados – 
o exército de D. Sebastião afasta-se da costa e marcha ao encontro das forças do rei de 
Marrocos, encontro esse que viria a verificar-se próximo de Alcácer Quibir. A 4 de Agosto de 
1578, trava-se a batalha entre os dois exércitos. A superioridade numérica dos marroquinos, 
conjugada com a inabilidade do comando português, cedo encaminha a acção para um 
completo desastre das forças cristãs. Metade dos soldados de D. Sebastião perecem com ele no 
campo de batalha, incluindo, pelo menos, 203 fidalgos.4 Os restantes são aprisionados, e, de 
acordo com os costumes de então, vão proporcionar lucrativos resgates ao rei de Marrocos. 
 Pelos padrões de hoje, poderíamos ser levados a pensar que a notícia da derrota militar 
e da morte do rei deixara o país em estado de choque. Era isso que se poderia legitimamente 
esperar se o apresto da empresa tivesse sido levado a cabo num ambiente de grande patriotismo 
e mobilização moral. Mas – dando razão a Camões quando o poeta falava da pátria metida no 

gosto da cobiça e na rudeza duma austera, apagada e vil tristeza – não foi esse o cenário em 
que o povo viveu os preparativos da expedição. Frei Manuel dos Santos, a propósito da 
campanha africana de D. Sebastião, relata na sua História Sebástica, com elucidativa crueza, a 
forma como as camadas mais baixas da população se confrontaram com as necessidades do 
recrutamento e a elas se procuraram furtar: 
 

 Mandou também El-Rei seus coronéis e capitães a fazer gente e tomá-la pela força, quer 
casados, quer solteiros... No tomar e fazer da gente não houve quem não prognosticasse 
logo o que podia ser de tal jornada, pois era feita a gente da maneira que ouvireis, vista 
pelos meus olhos e de todos, que foi assim por todo o Reino, em especial nesta cidade, 
tomando os pobretes casados com mulher e filhos, levando-os forçadamente à guerra; 
deixando os solteiros e os criados de qualquer que tinham aderências ou que peitar; 
chegando a tanto que vinte, dez, cinco cruzados escusavam a cada pessoa; chegando a 

                                                 
2 Documentos inéditos para la historia de España, t. XXXIX, p. 533, citado por JOSÉ QUEIROZ VELLOSO, D. 

Sebastião, pp. 268-269. 
3 CARLOS SELVAGEM, Portugal Militar, p. 337. 
4 JOSÉ QUEIROZ VELLOSO, A perda da independência, p. 8. 
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escusá-los a dois cruzados, enchendo-se capitães e oficiais de dinheiro. E os pobretes que 
não tinham iam como cordeiros, levando-os a sacrificar, deixando a terra cheia de vadios. 
Foi isto tão dissolutamente feito que não houve ninguém que não adivinhasse de antes o 
castigo que em tal jornada Deus havia de dar pelo clamor de tantos pobretes e pobretas, 
que ficavam sem marido e sem quem lhes remediasse o comer para seus filhinhos. E havia 
cerca disto coisas que contá-las é espanto. Eu vi escusarem alguns a dois cruzados; e as 
coitadas das mulheres, pelos não terem, irem vender os mantos e as saias e ficavam-se 

nuas: e outras coisas que não conto, de que pudera dar largas provas...5 
 
 Com este tipo de atmosfera anímica, já não resulta tão surpreendente que, após o 
desastre, falecesse de todo a determinação para outros combates. Não admira, também, que a 
impressiva recordação do Desejado tomasse a forma de um sonho colectivo de contornos 
messiânicos, no qual a imaginação do povo dava o jovem rei como vivo e prestes a regressar, 
em glória, para salvação da nação moribunda.  
 
 
David Martelo – 2005  

                                                 
5 FREI MANUEL DOS SANTOS, História Sebástica, pp. 364-365. 


