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Resumo 

Após a Restauração (1640-1668), movimento que pôs fim aos sessenta anos de 

governo filipino em Portugal, os Braganças precisavam garantir sua legitimidade 

como casa régia no plano internacional. Este reconhecimento significaria a aceitação 

de sua independência enquanto entidade política no âmbito externo, ao mesmo tempo 

em que promoveria a necessária ajuda militar numa disputa travada contra um 

inimigo mais poderoso. Com o Congresso de Vestefália (1644-1648), a via 

diplomática poderia ainda promover o fim da contenda ibérica através da inclusão de 

Portugal no tratado de paz geral. Contudo, a oposição de Felipe IV mostrou-se 

ferrenha, seja na aceitação dos pretensos embaixadores brigantinos à mesa de 

negociações, como na libertação de D. Duarte de Bragança (1605-1649), irmão de D. 

João IV e seu prisioneiro no castelo de Milão. No presente trabalho, buscaremos 

percorrer as correspondências dos embaixadores portugueses, espanhóis e franceses 

com seus respectivos governos em torno do caso do príncipe cativo e identificar as 

flutuações em seu tratamento ao longo desses quatro anos, percebendo assim os 

significados políticos do assunto no meio internacional. Desse modo, nosso objetivo 

será perceber em que medida esses investimentos refletiam as tensões políticas 

promovidas pelas guerras da Restauração e dos Trinta Anos (1618-1648). 
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1
 Bolseiro da Fundação CAPES, Ministério de Educação do Brasil, Brasília – DF 70040-020 (processo 

nº 0937-12-6). Sob orientação da professora doutora Mafalda Soares da Cunha (Universidade de 

Évora) desenvolve a tese intitulada Legitimidades em confronto nas monarquias ibéricas. O caso de D. 

Duarte de Bragança (1641-1652). 
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Numa carta datada de 4 de novembro de 1645, D. Fradique Enríquez, castelão 

da fortaleza de Milão, defendia-se junto ao rei Felipe IV da notícia segundo a qual 

não estaria guardando com a devida diligência o irmão do duque de Bragança, preso 

desde finais de agosto de 1642 no mesmo castelo.
2
 

Após a Restauração, D. Duarte de Bragança, que desde 1635 lutava na Guerra 

dos Trinta Anos a serviço do Sacro Império, foi acusado pelo próprio rei Católico de 

ser “o principal motor das alterações que há em Portugal”.
3
 Para o monarca espanhol, 

D. Duarte não apenas havia contribuído para o movimento de 1 de dezembro de 1640, 

como estava buscando ajuda militar para manter seu irmão no poder.
4
 De fato, sua 

experiência bélica e estreito parentesco com o líder do movimento colocavam-no 

numa posição delicada. Contudo, nenhum dado concreto oferecia uma prova cabal 

que justificasse seu encarceramento, a não ser “a pública voz e fama”
5
 que, segundo o 

conde-duque de Olivares, faziam dele “não somente cúmplice, mas autor”
6

 da 

rebelião lusitana. 

O caso ganharia ares ainda mais controversos quando o imperador Fernando 

III, depois de consentir em sua prisão, permitiu sua transferência às mãos espanholas. 

Segundo a propaganda brigantina, ele teria recebido para isso quarenta mil cruzados, 

vendendo o príncipe português a seus inimigos como se de um escravo se tratasse. A 

essa atitude claramente imoral, somavam-se as acusações de rompimento da fé 

pública e de desrespeito ao direito de hospitalidade e às liberdades imperiais. 

Para além da polêmica inerente ao caso, que lhe dava um poder simbólico 

fulcral na contenda ibérica, o governo filipino sabia quão a fuga do prisioneiro 

poderia favorecer a causa do duque rebelde. Por seu prestígio social e por sua 

experiência militar, D. Duarte poderia remediar a falta inquietante de generais 

capacitados para conduzir as tropas lusas. 

Nesse sentido, o governo madrileno sempre buscou orientar para que a maior 

vigilância possível fosse dispensada ao prisioneiro. Esta apreensão tornou-se crítica 

                                                        
2
 Archivo General de Simancas (AGS), Estado (E), Milão, Legajo (Leg.) 3361, nº 9, D. Fradique 

Enríquez a Felipe IV, Castelo de Milão, 04/11/1645. Cabe ressaltar que nesta comunicação todas as 

citações em espanhol foram traduzidas para o português. 
3
 AGS, E, Milão, Leg. 3453, nº 187, Felipe IV a seus ministros espanhóis na Itália, Madrid, 

15/12/1640. 
4
 Idem. 

5
 AGS, E, Flandres, Leg. 3860, nº 2, Conselho de Estado, Madrid, 02/04/1641. 

6
 Idem. 



3 |Gustavo Kelly de Almeida, O polêmico caso da prisão de D. Duarte de Bragança no Portugal Restaurado 

 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

principalmente entre os anos 1645 e 1646, quando no plano italiano e internacional a 

situação da Espanha encontrava-se alarmante. 

Em meados de 1645, a descoberta de um suposto plano para libertar D. Duarte 

através da administração de venenos aos guardas do castelo veio abalar ainda mais os 

receios de Felipe IV quanto à segurança do preso. Embora tenham sido descobertos 

outros projectos para promover a fuga de D. Duarte, este plano em especial pretendia 

facilitar às tropas francesas o acesso ao interior do castelo. Naqueles tempos em que o 

príncipe Tomás de Saboia, então aliado de França, ganhava cada vez mais terreno no 

Milanesado, a conquista do posto de defesa espanhol mais importante do norte da 

península itálica significaria um golpe fatal nos interesses de Filipe IV no Estado.
7
 

Desse modo, enquanto responsável pela custódia de D. Duarte e pela 

conservação do castelo Sforzesco, não seria de estranhar que D. Fradique Enríquez se 

sentisse seriamente pressionado. Se por um lado reconhecia a necessidade de 

aumentar o número dos postos de guarda para melhorar a organização da defesa do 

bastião,
8
 ele buscava assegurar ao soberano que no tocante à vigilância do prisioneiro, 

a fuga era algo praticamente impossível de acontecer. Sublinhava o castelão:  

 

“os que tiverem notícia destes fossos, muralhas, corpos de guarda, rondas, 

contrarrondas, dois sentinelas de vista contínuos, e que estes e os soldados 

que lhe fazem guarda, se mudam [a] cada dia e que nunca concorrem os 

mesmo em uma guarda, nem sabem quando lhes toca, dificilmente se 

persuadiriam a que possa fugir de noite, nem de dia; tanto mais, que (...) a 

pessoa de Dom Duarte e sua gordura e pouca agilidade, não lhe 

facilitariam o saltar uma cerca, quanto mais arrojar-se por tantas muralhas 

e tão altas, como tem que passar.”
9
 

 

A tensão a que o governador do castelo estava submetido ainda era acrescida 

pelos danos que a instrumentalização do caso de D. Duarte gerava para a reputação 

internacional de Espanha. Na mesma carta, o castelão observava:  

 

                                                        
7
 Para uma análise mais detalhada sobre as implicações do caso de D. Duarte na disputa franco-

espanhola no norte italiano, ver: ALMEIDA, Gustavo Kelly de, «Entre a verdade e o embuste. O 

arriscado plano de um misterioso espião.», 7 Mares - Revista dos Pós-Graduandos em História 

Moderna da Universidade Federal Fluminense, Dossiê «Os conturbados anos 1640 na Europa e no 

Ultramar», no prelo, ISSN: 2316-6592. 
8
 AGS, E, Milão, Leg. 3361, nº 10, D. Fradique Enríquez ao marquês de Velada (governador de Milão), 

Castelo de Milão, 31/10/1645; Idem, nº 14, D. Fradique Enríquez a Felipe IV, Castelo de Milão, 

05/12/1645. 
9
 Ibidem, nº 9, D. Fradique Enríquez a Felipe IV, Castelo de Milão, 04/11/1645. 
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“como os êmulos da piedade de Vossa Majestade não se hão descuidado 

de espalhar pelo mundo, contra toda verdade, que com rigor e mau 

tratamento lhe [D. Duarte] tem preso, pintando-lhe apertado com correntes 

e com ferros, me pareceu conveniente conceder-lhe todos os alívios e bons 

tratamentos, que cabem em uma prisão, sem que nenhum deles possa ser 

meio para sua fuga, nem fazer falta para o cuidado e vigilância, que se tem 

em guardar-lhe.”
 10

 

 

A imagem de D. Duarte acorrentado era escrita e pintada pela propaganda 

lusitana como um exemplo vivo da alegada tirania espanhola que havia dominado o 

reino nos últimos sessenta anos. Esta difamação feita pelos portugueses ganhou ainda 

mais força, pois conseguiu alcançar o Congresso de Vestefália (1644-1648) - palco 

por excelência das negociações internacionais que visavam recuperar o equilíbrio 

entre as potências europeias, imersas há décadas num conflito de grande escala. 

Embora os enviados de D. João IV não tenham sido reconhecidos pelos 

Habsburgos como legítimos representantes de um rei soberano, isso não os impediu 

de tentar influenciar os acordos. Como membros das delegações aliadas, atuavam nos 

bastidores para que suas reivindicações fossem ouvidas.
11

 Desse modo, o caso do 

irmão do monarca lusitano não poderia ser esquecido. Na verdade, esteve entre os 

principais temas do Portugal Restaurado e muito incomodaria os plenipotenciários 

espanhóis, uma vez que França e Suécia se valeriam do caso para enfraquecerem 

ainda mais os Habsburgos no tabuleiro político. Assim, a defesa da causa portuguesa 

e, por conseguinte, a libertação de D. Duarte, seria tudo menos ingênua. 

Como vimos, Fradique Enríquez estava ciente da carga simbólica da figura de 

D. Duarte e procurava assegurar ao rei que a segurança do preso era estreita, porém 

respeitosa. Entretanto, ficou cada vez mais difícil fazer frente às acusações de que o 

prisioneiro estava sendo maltratado. Sobretudo após a abertura de um processo 

jurídico iniciado em finais de novembro de 1645, quando teria tido um acesso de raiva 

contra o tenente do castelo, ao ser avisado da mudança de seu confessor. Nas palavras 

do tenente, o cativo: 

 

“depois ter estado suspenso com demonstrações de sentimento notável[,] 

arqueando as sobrancelhas, olhando para o céu, e dando pontapés que 

afundavam o aposento, disse que se estivesse em Argel, estaria melhor 

tratado, que pelo menos lá lhe consentiriam ter um confessor a seu gosto, e 

                                                        
10

 Ibidem. 
11

 CARDIM, Pedro, «Os ‘rebeldes de Portugal’ no congresso de Münster (1644-48)», in Penélope, 

1998, pp. 101-128, nº. 19-20. 
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que seu pai havia estado dois anos em Berberia[,] tratado como em sua 

casa[,] repetindo isso duas vezes, mas que estes trabalhos, e outros 

maiores tinham de consolo a causa porque os padecia[,] que era pelo rei 

seu irmão, por sua casa, e por sua pátria, e que se tivesse cem mil vidas[,] 

as perderia de bom grado por tais causas, e que se não tínhamos outras 

armas com que fazer guerra ao rei seu irmão[,] o dava por bem 

empregado.”
12 

 

Ademais, segundo testemunhos de alguns de seus guardas, D. Duarte teria 

posteriormente brindado à saúde de seu irmão e ofendido a Filipe IV.
13

 Todas estas 

informações seriam juridicamente formalizadas e enviadas para Madrid em 24 de 

novembro. Na missiva, Fradique Enríquez sublinhava que embora acreditasse que “D. 

Duarte tinha no coração o que agora saiu à boca”, jamais havia falado antes nestes 

termos, o que o obrigara a reportar ao rei o episódio.
14

 

A partir de então, as acusações de maus-tratos cometidos contra D. Duarte 

ganhariam grande fôlego no Congresso. O próprio, através das cartas secretas 

regularmente trocadas com Francisco Taquet - enviado de D. João IV a Veneza –, 

teria um importante papel na divulgação desta imagem. Em contacto velado com uma 

extensa rede diplomática, esforçou-se em mobilizar os aliados franceses e suecos 

neste sentido. Acreditava que a verdadeira intenção dos espanhóis era formalizar sua 

culpa para então poderem matá-lo, já que seu caso estaria ecoando nas negociações de 

paz.
15

 

Se não podemos, contudo, afirmar que a relação direta que o príncipe fazia 

entre Münster e o castelo de Milão possuía algum fundamento, é inegável que os 

inimigos dos Habsburgos espanhóis transformariam o processo num alvo simbólico, 

chegando inúmeras vezes a ameaçarem o rompimento do tratado da paz geral caso os 

maus-tratos ao prisioneiro continuassem.
16

 Configurava-se, assim, mais um elemento 

                                                        
12

 AGS, E, Milão, Leg. 3361, nº 13, D. Fradique Enríquez a Felipe IV, Castelo de Milão, 19/11/1645. 
13

 Idem. 
14

 Idem, nº 12, D. Fradique Enríquez a Felipe IV, Castelo de Milão, 24/11/1645. 
15

 A título de exemplo: Biblioteca Pública de Évora (BPE), Códice (Cód.) 106,2,11, f. 291, Francisco 

Taquet ao conde da Vidigueira, Veneza, 02/12/1645; Idem, f. 287, Francisco Taquet ao conde da 

Vidigueira, Veneza, 16/12/1645; Biblioteca da Ajuda (BA), Correspondência diplomática de Luís 

Pereira de Castro, v. 3, Códice (Cód.) 49-X-24, Francisco Taquet a Luís Pereira de Castro, Veneza, 

08/12/1645, ff. 44-44v. 
16

 A título de exemplo: Acta Pacis Westphalicae (APW), Serie IIB, Band 5, Die franzosischen 

korrespondenzen, 1647, Münster, Aschendorffsche Verlag GmbH & Co. KG, 2002, p. 730, Duque de 

Longueville a Brienne (Secretário de Estado), Münster, 04/03/1647. Para a influência da diplomacia 

portuguesa sobre a francesa nesta direção, ver por exemplo: BA, Correspondência diplomática de Luís 

Pereira de Castro, v. 3, Cód. 49-X-24, ff. 74-75v, Francisco Taquet a Luís Pereira de Castro, Veneza, 

13/07/1646. 
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de pressão, que era antes instrumental do que propriamente sinal de uma verdadeira 

preocupação com o destino do infante português. 

Já em meados de dezembro, as reprimendas francesas fariam com que o conde 

de Peñaranda, plenipotenciário espanhol em Munster, escrevesse de forma urgente a 

Milão para que se pudesse fazer uma relação da forma como se encontrava preso D. 

Duarte. Sabe-se que em pouco tempo o documento já estaria redatado, sendo enviado 

rapidamente de volta ao Congresso.
17

 O esforço por parte dos espanhóis em não 

deixar as investidas inimigas sem resposta contrastava com a negligência que até 

então marcara o caso do prisioneiro no plano do debate público. Ficou cada vez mais 

evidente que tentar diminuir a importância do polêmico tema só fortalecia as 

exclamações em contrário no palco vestefaliano. 

Por este motivo, o assunto seria largamente analisado pelo governo filipino no 

ano seguinte. Após uma consulta do Conselho de Estado de 10 de março de 1646, o 

rei entendia que o rompante de D. Duarte evidenciava sua culpa - vindo a confirmar 

seu julgamento quanto ao prisioneiro -, e que portanto ele não deveria ser tratado 

como inocente, nem poderia desculpar-se do delito cometido. Assim, concordava com 

o duque de Villahermosa de que se formasse uma Junta para avaliação do caso.
18

 

Pouco tempo depois, a Junta de Estado formada pelo conde de Monterrey e 

pelo marquês de Leganés reconhecia que “D. Duarte era prisioneiro de grandíssimo 

embaraço”,
19

 vistas as tentativas de libertação e a ameaça que provocara contra o 

Estado de Milão. Além disso, “dificultava os tratados da Paz do Império com as 

instâncias que fazem franceses e suecos em suas propostas para que seja solto.”
20

 

Desse modo, Felipe IV deveria remeter o caso em seguida a uma Junta particular para 

que, com muito segredo, dissesse seu parecer e os transmitisse novamente aos 

ministros do Conselho de Estado. Por fim, caberia ao monarca tomar a resolução que 

considerasse mais correta. E fosse qual fosse o meio escolhido, este deveria ser 

executado “com cuidado e pouco ruído, removendo os inconvenientes e cuidados que 

obrigara o estado presente daquela prisão.”
21

 

                                                        
17

 Idem, f. 51, Francisco Taquet a Luís Pereira de Castro, Veneza, 19/12/1645; Biblioteca Apostólica 

Vaticana (BAV), Mss. Chigiani, Q III.73, ff. 83-84v, Relatione del Governatore di Milano soprai 

trattamenti fatti a d. odoardo di Portugallo. Gen. 1646, Marquês de Velada ao conde de Peñaranda, 

Vigevano, 17/01/1646. 
18

 Ibidem, nº 8, Conselho de Estado, Madrid, 10/03/1646. 
19

 AGS, E, Flandres, Leg. 2065, nº 145, Junta de Estado, Madrid, 20/03/1646. 
20

 Idem. 
21

 Ibidem. 
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Reproduzindo a apreciação da Junta particular, o Conselho de Estado 

concordava que, sendo a matéria de tal qual qualidade, era necessário que “se fizesse 

dela grande apreço por sua importância, pelas consequências e à satisfação pública, 

sem deixar ação aos príncipes protetores para que pudessem pretender a liberdade de 

um vassalo delinquente no maior crime.”
22

 Dessa maneira, dever-se-ia continuar o 

processo, enviando uma comissão particular ao senador D. Juan Arias (conservador 

da justiça do castelo), a D. Gerônimo Quixada (grão-chanceler de Milão) e a outro 

ministro milanês para que, formando uma junta de juízes, tomassem a confissão de D. 

Duarte. Uma vez concluída esta etapa, deveriam então remeter novamente o processo 

a Madrid, anexando uma relação secreta onde constariam seus pareceres, sem 

entretanto conferirem sentença alguma ao réu. Ademais, era preciso desde logo 

estreitar a prisão, acrescentando o Conselho de Estado que fossem mudados os 

criados de D. Duarte (mesmo que não fossem portugueses) e que os juízes em Milão 

levassem a cabo as diligências jurídicas que considerassem necessárias.
23

  

Poucos dias depois, Filipe IV chancelaria estas declarações
24

 que, apesar de 

incisivas, demonstravam cautela. Embora a culpa do réu já estivesse evidente aos 

olhos de Espanha, era necessário responder à comunidade internacional com base em 

fundamentos jurídicos. Votos mais radicais como o do marquês de Villafranca, para 

quem D. Duarte deveria ser logo julgado pelo Conselho de Castela e devidamente 

punido, não seriam ouvidos. Como pudemos observar, havia na corte de Madrid a 

clara noção de que o caso do irmão de D. João IV era delicado. Através da 

continuação do processo jurídico, buscava-se elaborar uma resposta à altura. 

A disputa, portanto, passou a realizar-se tendo ambos os lados o mesmo ponto 

de partida. Se a existência do processo evidenciava o mau tratamento do prisioneiro, a 

ordem para a feitura de uma memória jurídica sobre o mesmo tinha por objetivo 

conferir uma justificativa bem fundamentada do crime cometido pelo réu. 

Esta sensibilidade do governo filipino quanto ao tema era também um reflexo 

da atual situação do reino nos planos político e militar. Em uma reunião da Junta de 

Estado, datada de 8 de janeiro de 1646, o sombrio ambiente por que passava a 

monarquia hispânica era evidente. A tônica dos votos dos ministros era de que a paz 

fosse alcançada a qualquer preço. Isto porque além da periclitante situação bélica e 

                                                        
22

 AGS, E, Portugal, Leg. 2614, nº 100, Conselho de Estado, Madrid, 12/04/1646; Idem, Junta 

particular, Madrid, 27/03/1646. 
23

 Idem. 
24

 AGS, E, Milão, Leg. 3362, nº 12, D. Fradique Enríquez a Felipe IV, Castelo de Milão, 01/07/1646. 
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financeira, havia um receio muito grande de que o imperador fizesse uma paz em 

separado com França, Suécia e os príncipes protestantes “alemães”, sem a inclusão de 

Espanha.
25

 Como apontava, por exemplo, o conde de Monterrey, se houvesse um 

acordo entre a França e o Sacro Império, excluindo-se a Espanha, esta teria que lidar 

contra toda a força da primeira nos Países Baixos, no Estado de Milão e nas demais 

partes da monarquia.
26

 

Somava-se a esta conjuntura, o novo vigor com que franceses e suecos 

reivindicavam a inclusão de Portugal no tratado e as tentativas dos mediadores que, 

desde inícios de 1645, buscavam resolver com mais fibra este imbróglio.
27

 A 

influência que a diplomacia lusitana conseguiu exercer sobre Alvise Contarini, 

mediador veneziano, foi fundamental neste sentido. Não por acaso, em julho de 1645, 

Francisco Taquet orientava o pretenso embaixador português Luís Pereira de Castro a 

entregar a Contarini o livro pró-brigantino intitulado Historia del Regno di 

Portogallo, de autoria de João Batista Birago, personagem com a qual o mediador 

possuía estreitas relações de amizade.
28

 

Embora os discursos dos plenipotenciários espanhóis sempre tenham sido 

marcados pela intransigência a qualquer aspecto relativo à soberania do reino 

português, no cenário interno, a moderação, pelo menos durante o ano de 1646, 

reinaria nas advertências dos ministros filipinos. Na mencionada Junta de Estado de 8 

de janeiro, Felipe IV chegou a aceitar perdoar o duque de Bragança e mesmo conferir-

lhe um título de grão-duque ou grão-príncipe, cedendo-lhe possessões territoriais nas 

Índias Orientais, na Ilha Terceira ou nas Filipinas, contanto que voltasse à antiga 

condição de vassalo e saísse da península ibérica. A medida, porém, só deveria ser 

tomada em última instância, caso a questão portuguesa se tornasse de fato um 

impeditivo para a paz.
29

 Mesmo que não tenha chegado a ultrapassar as portas da 

reunião, esta inusitada posição permite-nos perceber o quão distante os espanhóis 

estavam dispostos a chegar naqueles conturbados tempos. 

                                                        
25

 FUENSANTA DEL VALLE, marqués de la; SANCHO RAYON, D. José & ZABALBURU, D. 

Francisco de (orgs.), Colección de documentos inéditos para la historia de España (CODOIN), 

Madrid, Miguel Ginesta, 1884, v. 82, pp. 244-269, Junta de Estado, Madrid, 08/01/1646. 
26

 Idem, p. 249. 
27

 CARDIM, op. cit., pp. 110-112. 
28
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Enquanto no plano político os representantes de Felipe IV esforçavam-se por 

manter a todo custo a reputação internacional ante às intempéries que os abatiam e, no 

jurídico, não chegavam à conclusão todos os trâmites do processo, o caso de D. 

Duarte conseguiu ensaiar uma resolução. Em 26 de setembro de 1646, respondendo às 

proposições dos franceses, o conselheiro espanhol Brun tentava deslocar o problema 

do príncipe para depois dos acordos de paz. No ponto 15, em que os franceses 

buscavam garantir a liberdade dos prisioneiros e a promessa de que não seriam 

maltratados, Brun acentuava que:  

 

“Dom Duarte de Bragança não é prisioneiro de Guerra[,] senão um vassalo 

do Rei de Espanha sobre quem ninguém pode pretender direito ou senão 

Sua Majestade, todavia feita a Paz poderá a Rainha cristianíssima e o Rei 

seu filho interpor-se na forma que melhor lhe pareça com Sua Majestade 

Católica sobre os interesses de D. Duarte / enquanto aos outros 

prisioneiros de Guerra[,] de parte a outra[,] se está de acordo.”
30

 

 

Menos de 1 mês depois, seu discurso ainda apresentava um caráter altivo, 

porém mais engajado, a curto prazo, na solução da matéria. Propunha o conselheiro: 

 

“que Don Duarte se deposite em mãos do Império ou do Rei de França 

com ser o depositário, que não voltará a Portugal, nem assistirá a aqueles 

povos, nem tampouco a seu irmão, direta, nem indiretamente, e se se julga 

por mais a propósito se poderá meter em um Artigo à parte e secreto, para 

não manchar o tratado com o nome de D. Duarte.”
 31

 

 

Para além de reconhecer o valor simbólico e militar do prisioneiro, a passagem 

demonstra-nos que o governo espanhol passou a buscar resolver a questão mantendo-

a fora do tratado, e em segredo, procurando diminuir os danos que esta causava à sua 

imagem. O próprio Felipe IV, dias depois, concordaria com o Conselho de Estado de 

que o ponto não poderia aventurar a paz. Caso chegasse a este extremo, que a 

liberdade de D. Duarte fosse de maneira que o mesmo estabelecesse algum modo de 

agradecimento, em que a “decência” do rei fosse conservada.
32

 

De fato, algum compromisso em separado e secreto veio a ocorrer, pois em 

inícios de 1647, o duque de Longueville, plenipotenciário francês em Münster, 

                                                        
30
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 al fin de cada uno, Münster, 27/09/1646. 

31
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protestava que, se em prejuízo do que fora acordado, os espanhóis continuassem 

maltratando o prisioneiro, movendo um processo contra ele com vistas a sua morte, a 

situação entre os dois reinos tornar-se-ia irreconciliável.
33

 

Entretanto, o caso de D. Duarte e, numa escala mais ampla, a definição do 

futuro de Portugal na Vestefália sofreriam reveses nos anos 1647-1648, com o avanço 

e conclusão do acordo de paz entre as Províncias Unidas e a Espanha, o que permitiria 

a esta recobrar novo fôlego.
34

 Por outro lado, a continuidade do embate franco-

espanhol após o fim do Congresso manteve o interesse de Luís XIV em explorar a 

situação do príncipe, chegando finalmente a assinar com Portugal um tratado em que 

se comprometia a não fazer as pazes com os espanhóis sem que D. Duarte fosse posto 

em liberdade. Todavia, este acordo veio tarde demais, pois justamente no dia 

seguinte, 3 de setembro de 1649, o infante faleceria no castelo de Milão.
35

 A 

proximidade das datas tornou o fato ainda mais polêmico, fortalecendo os rumores de 

que teria sido envenenado.
36

 Do início ao fim, e ainda além, a prisão do irmão do 

rebelde Bragança não deixaria de ser explorada pelos inimigos de Espanha como uma 

potente arma política no jogo internacional. 
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