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1576 – O ENCONTRO DE GUADALUPE 

 
 
Em fins de Junho de 1576, o jovem rei D. Sebastião estava determinado a passar a África para 
fazer frente ao que considerava ser a ameaça otomana em Marrocos. Já em fase de preparativos 
para a expedição militar que terminaria com a infausta batalha de Alcácer Quibir, o monarca 
português 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, Isabel Clara Eugénia, 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. Filipe II 
chegaria a Guadalupe em 20 de Dezembro e o monarca português dois dias mais tarde. O 
encontro seria assinalado por uma marcante solenidade, reflectida na dimensão dos dois 
séquitos reais e na proeminência das personalidades que os integravam. 
 
O encontro pessoal de D. Sebastião com seu tio Filipe II ocorreu fora do mosteiro, de onde o 
monarca espanhol saíra para o receber. Quando ficaram frente-a-frente, abraçaram-se 
demoradamente e com efusivas demonstrações de contentamento. Filipe II tomou a iniciativa 
de tratar o sobrinho por majestade (em vez de alteza, como era, então, uso na corte 
portuguesa), procurando, desse modo, honrá-lo o mais que era possível.  
 
As conversações entre os dois monarcas tiveram lugar no dia seguinte, 23 de Dezembro, na 
cela do prior do mosteiro, entre as 5 e as 7 da tarde. Prosseguiram, em 24, nos aposentos do rei 
de Espanha, durante cerca de cinco horas, e uma terceira reunião teve lugar, em 25, desta vez 
só com a presença dos dois monarcas. Depois, verificou-se uma pausa nas conversações até 28, 
dia em que Filipe II se deslocou aos aposentos do sobrinho, onde, provavelmente a sós, 
retomaram o diálogo sobre os temas que haviam motivado a viagem do rei português. No dia 
30, domingo, D. Sebastião deslocou-se aos aposentos do tio, acompanhado pelo duque de 
Aveiro e pelo conde de Portalegre e Sortelha. Com Filipe II estavam o duque de Alba, o prior 
D. António e o marquês de Aguilar. A derradeira entrevista dos dois monarcas teve lugar em 1 
de Janeiro de 1577, nos aposentos de Filipe II. No dia 2, a comitiva portuguesa deu início ao 
regresso, tendo os dois reis cavalgado lado a lado durante algum tempo, até ao ponto em que, 
abraçando-se, se despediram. Não voltariam a encontrar-se. 
 
Não existindo qualquer registo dos assuntos tratados, os historiadores dos dois países foram 
deduzindo as suas linhas gerais a partir dos desenvolvimentos que se seguiriam, no âmbito das 
duas cortes. Por tal motivo, essas variadas deduções não coincidem em muitos aspectos, sendo, 
naturalmente, mais convergentes no tocante aos eventos que ocorreram em público. Assim, o 
patente nervosismo do rei português, durante a maior parte do tempo em que esteve visível, 
acrescido de algumas atitudes de extrema arrogância, permitem deduzir que cedo pressentiu 
que os resultados da expedição a Guadalupe iam ficar muito aquém do que haviam sido as suas 
expectativas. De facto, desde o início das conversações, tanto Filipe II como os seus 
conselheiros militares entendiam ser temerária a intenção do rei português. Um dos biógrafos 
de D. Sebastião haveria de registar estes comportamentos com uma descrição particularmente 
reveladora: 
 

En la reunión que tuvo lugar el día 25 entre don Sebastián y el duque de Alba la 

contrariedad fue manifiesta, hasta casi perder las formas. No solo chocaban sus 

criterios contra el muro infranqueable de don Felipe – reposado, impasible, frío –, sino 

que, además, el duque de Alba se permitía desautorizar sus valoraciones y criterios, 

insistiendo en lo difícil e incierto de la jornada africana, asegurando su inviabilidad 
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táctica. En este encuentro con el duque debió de surgir aquella ingeniosa pregunta, tan 

repetida pelos biógrafos, que don Sebastián se permitió hacerle, cansado sin duda de 

escuchar tantos juicios adversos: 

 

– ¿De qué color es el miedo? 

 

A lo que el encanecido general, con aplomo y serenidad, respondió sin inmutarse: 

 

– Del color de la prudencia.
1
 

 
Esta resposta era a de um experimentado comandante de tropas, pertencente a um dos exércitos 
mais actualizados do seu tempo. Se a opinião do duque reflectia a dramática antevisão de uma 
batalha, do ponto de vista político e estratégico também eram fundas as divergências 
percebidas pelo monarca espanhol. Filipe II – que não via a ameaça otomana com a dimensão 
que lhe sugeria o sobrinho – alerta D. Sebastião para a impreparação dos portugueses face à 
campanha que se propunham levar a cabo. O próprio duque de Alba, que tinha em conta que os 
soldados portugueses, havia mais de um século, não sabiam o que era uma batalha campal, o 
aconselha à contratação de 15.000 soldados profissionais, para garantia do êxito da empresa. 
Quanto ao rei espanhol, procurando dar provas de alguma boa vontade, avança com a promessa 
do auxílio de 50 galés e de um corpo de 5.000 homens2, compromisso que não viria a observar. 
Quanto à questão do enlace real, usando sempre de todas as cautelas, achava que o mesmo se 
deveria adiar para depois do regresso da campanha africana. 
 
Na última noite passada em Guadalupe, Filipe II despediu-se de D. Sebastião, abraçando-o 
afectuosamente, como se fosse o encerramento do encontro entre os dois monarcas, dado que o 
rei português manifestara a intenção de partir na madrugada seguinte, 2 de Janeiro. De acordo 
com a narrativa de Queiroz Velloso, “entrou o monarca português nos seus aposentos, num 
estado de febril exaltação. A ofensa do tio, não se despedindo dele à hora da partida, só podia 
lavar-se com sangue; e em altas vozes, espada na mão, correndo o quarto a largas passadas, 
jurava que mal entrasse em terra portuguesa, mandaria desafiá-lo. Senta-se a um bufete e 
escreve a carta de desafio; depois dá ordem para que o chamem às quatro horas, em vez das 
seis que havia marcado. Cristóvão de Távora e Luís da Silva estavam atónitos, suspensos; e 
logo que o rei se deitou, correu aquele a procurar Cristóvão de Moura, seu primo coirmão. A 
gravidade do caso obrigou-o a despertar Filipe II para lhe contar tudo. Ordenou o soberano 
espanhol que avisassem imediatamente a corte; e, às três e meia, batia à porta onde dormia o 
sobrinho, despertando-o com estas palavras, que o deixaram envergonhado e confuso: Es 

mucho dormir para quien ha de caminar. Ouvem a missa de alva. Em seguida, despedem-se 
com as mesmas afectuosas demonstrações da chegada. O que o rei católico não disse, quando 
D. Sebastião se afastava, foi a célebre frase, forjada pelos cronistas: Vaya en hora buena, que 

se venciere, buen yerno [genro] tendremos; y si fuera vencido, buen reyno nos vendrá.”3 
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