
 

O NASCIMENTO DE D. SEBASTIÃO  

André de Resende tratou mais do que uma vez o nascimento do 

rei D. Sebastião em prosa1 e verso. Afinal foi este o momento de 

maior felicidade que o desequilibrado soberano proporcionou ao seu 

povo. 

O trecho aqui transcrito é o começo de um poema em 125 

hexâmetros dactílicos, escrito quando D. Sebastião foi solenemente 

proclamado rei no ano de 1568, aos catorze anos de idade. 
 

AD SEBASTIANVM LVSITANIAE REGEM 

SERENISSIMVM, OB REGNI ACCEPTVM REGIMEN 

 Sceptra bono auspicio cape, rex auguste, tuique 

 ponderibus regni iam nunc assuesce ferendis. 

 Satque superque datum tutoribus. Incipe fortes 

 pubertate humeros submittere tute, minores 

 nec regno praetexe annos. Nihil indole tanta 

 indignum facies, tua cum praetexta, senili 

 cum grauitate, togae laudem superarit honestae. 

 Non solis matura uenit sapientia canis, 

 et sua primoris uirtus diuina iuuentae 

 munera partitur. Sapiunt quibus inditus aurae 

 plenior aetheriae uigor, aut sublimius adflat 

 ingenium magnas ad res mens prouida mundi. 

 Haec tibi quam prono placidi clementia caeli 

 numine contulerit, probat admirabilis ortus, 

 et nox illa pio fletu uigilata tuorum, 

 usque ad Matutae properantia sidera nobis 

 felicem radiare diem natalis herilis. 

_________________ 

1 Uma versão em prosa latina pode ler-se no meu livro Estudos sobre  
o século XVI, Lisboa, INCM, 2ª edição aumentada, 1983, p. 360-361. O 
capítulo a que este trecho pertence só se encontra na segunda edição deste 
livro.  
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 Tam diuo comitata bono lux fulgida, nostras 

 quae lacrimas luctumque metumque extersit, et orbi 

 mussanti occiduo Lusi quis regna uetusti 

 sumeret, ac rerum trepidis, per gaudia uera 

 sollicitam exemit curam, periturane rapto 

 cum genitore tuo, et decus amissura tiarae.  

  

Este trecho que começa com um frio jogo etimológico entre o 

verbo praetexere (pretextar) e toga praetexta, símbolo da idade viril, 

termina num tom emocional muito diferente. Com efeito, a evocação 

da madrugada de Janeiro em que D. Sebastião nasceu, cheia de luz e 

de esperanças, em breve tomou conta da inspiração poética de 

Resende. 

Infelizmente as profecias dos poetas só correspondem segura-

mente à realidade, quando são feitas post euentum. E no caso de       

D. Sebastião, contra todas as previsões brilhantes da adulação cortesã, 

o seu reinado foi breve e terminou com a perda da independência de 

Portugal. 
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