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GRANDE BATALHA
DE LER IDA, ENTRE O EXERCITO
dclRey Chriftianifsimo, governado pello Mari-

chal de la iviotlia, & o de Caftella,que ha a
cargo dos .Marquefes de Terraeufa,de Lc-

ganez, & outras cabeças,em terya
feira 7.de Outubro de 164.2.

Em a qual os CaRellmnosforao confining:dos le-.
,vantaro cerco,depois de haveremperdido tres mil

hornës,entre mortos,afogados,C5'prifioneiros,

E5' entre elles 3 00. Caoallaros das
Ordens de Herpanha.

11/
AO baftava aos Caftelhanos deixarem aos France-
fes tornar Perpinhaó,faltava que cm vezirexecu-
tar as ordens, que elRey de Callella Iherhauia da-
do , de fe fazerem fenhorcs de Lerida em o Rcyno -
de Aragaó,quando deviaõ dar a batalha,elles o fi-
zeffem tam mal,quefoffctn conftrangidos a levan-
tar ocerco dc diante da dita Cidade dc Lerida, cm •

que perdeffem a batalha, Sc nella a flor de fua ge-
te, o que paffon na maneira fcguinte.

Sendo advertido o Marichal de la Motha aos zo.do paffado, que os ini
migos,governalos pellos Marquees de Tcrracura,dc.' Ynojofa,& &Mot
tara,craõ avançados tè o lagar,que chamaõ do Plat,que he cirio piano, ou
campo de Terragona, ao pè damontanha,C1 fe diz do Col, on pefeoço de
Cabra,c6 difignio de pillar por ella direito a Lerida, onde o Marques d!:.,
Lcgancz fedcuia de ajuntar cO ellcs,para todos juntamente Cercarem efta
p a O Manchil có pile avifo enviou luas ordes a todas litas trop.as,para
o vire bufcar cO diligcncia a S.Comba,bnde clic onde ellas che.:
<rario todas a manlid dos z. Em o qual dia fabZdo de certo,q os inimigos

4	 pai-



2fiay lo o Col,clic Ire foy cõ feu crorcite, r,dt'll 0 Rcqug.)ft:ten-

co a aventaiem . do pollo pra a con lerv ac,.ão do pais , & chegou a elle no
metirto ctiaHas dez Floras da manhã. .

• E labcodo aqui,q us inimigos hauião pofto fogo ao lugar de Scrreal,'
tomou hdeiquadrdo do rcgimeto do Terrel,para ir a reconheccllos:oqual

apertou tão rijo cd os inianigos,4 fez -a r 5. prifioneiros, dos quaes foube 4 •

tocla fua av Z7,ãouarda era já paffada,& eftavão cm batalha ale de ha grande
 -

ribeira,a qual não podia° paffar fern fe desfilarem. 0 4 obrigou ao Ma-

richal de la Motha a fazer affcntar feu exercito cm o (Alto lugar dc RO-

quefort:mas elle deo logo volta a hum alto muy chegado aos initmigo;,pe

ra dcllc reconhecer pera onde marehavião,ou afientavao campo.
Conhecendo o primeiro,fe partio ao outro dia 3 .do Mes ao apdtar do

dia có 5 oo.cauallos,8c catos tritos motqueteiros, & fe by direito a Ser.
real:onde achando tambem alg-ds inimigos dos mais vagarofos,todos elles
fordo mortos,em prefos:dali f foi té a ribeira,onde obrigou aos inimigos

a largarem hum paflo,que guardavão,fazendooS retirar atè feu exercito:o

tefto do dia fe paffou em etcaramuças , cm as quaes os noffos fizerão 3 0.

prifioneiros, & mat .‘irão outros tantos , fern haver de noffa parte mais que
fete Cavalleiros mortos, & feridos,8c entre elles o fcnhor de Mons ferido

dc hum tiro de caravina em haa mão,& outro prifioneiro.
Aos 2.4.. duas horas ante manhadendo noffo General advertido por fees

batidores de eftrada,& cfpias,4 os inimigos havião caminhado toda a noi

te,& continuavão cd . fua marcha direito a Lerida: fez o Melillo por Cer-

vera,peillos ir cofteãdo,& enviou o fenhor de Chambon Capitão do re-

(Yimento de Merinvilla có 5-o.eavallos pera os coftcar tab6de Mais perto,
cõ ordenrtodavia de fe não empenhar cd elles por nenhã modo: mas de o

avifar a mend°. Enviou tambe hü Capitão de feu regimento cd 5 0. mof-

queteiros ao Cattalo de Gebeca,pertecente ao Duque de Cardona, a fim

de defcobrir defte pollo eminente,o 4 os inimigos fizeffem no plano.Os
qvaes continuando fua marcha,a outro dia fizerão os rroffos outro tãto,

encarninhandofe a Belpux , hi gar,4 cfta em o planode,Vrgel,Inia legua

caminho dos inimigos,o qual era hú pofto proprio pera cdferm o plano,

& acudir a Lerida,aonde mandou tdbem hã regimen) de infanteriaFrdee

fa,&- ct . mofqueteirosCatalaes,cd o dinheiro neceffario pera pagar a guar

niça&-fazer as obeas neceffarias pera furcetar o cerco,e oaf° q fe dilataffe.
Aos 16.o noffo dito General tendo avifo,4 os inimigos pairavad cd to

da flu avIguarda Junto do o de Lesborges tomou tabein ern conti-
nente o reg dcimento de. Alcz,te foy ate G ébeca: donde haVendo reconhe
cido os itaimig,os,mandOu ao Barão de Alez,4 fe metefre cd feu regimeto.
em hill embofeada . & executou O. dito Baraó Leas ordes cd tanto velar, e

prudecia,que de,baratou a Ce cav1leiro,4 lcvavão lií grande numero de
boys,& de carneira pera feu cxercitb:do gnat gado elle fe fez tate,bem fe .

nhor,

nhor,com as carretas juntamante da bagage do Mar¡Oms de Terkacua, eil
pa fraud o por ali fordo tambem tornadasdos noffe.s.

Aos 2 To- fenhOr de Cambon ihe enviou 4.prionciros ,que fi carão de-
I o .Caualleiros,q elle desbaratára na parte addde elle o havia mandado: &
os inimigos enfadados , & cançados pellos continuos alarmas dos noflos,
que os obrigavão a marchar lempre em batalha , fe deixarão ficar todo a-
quelle dia em Lesborges.- -

Aos 23 .dtias horas antemanhã partirlo os inimigos de feus pollos, mas
tam fechados,que a nuffa Cavalleria, que tinha ordem de os feguir, es não
pode defcdcertar, ne impedir a 4 não chegafse a tiro de canhão deLerida.

'Aos29.defde 4 amanheceo, o Mari chal de la.Motha fez marchar toda
fita Cavalléria,pera ir a reconhecer os inimigos,aos quaes-ella achou tã bi
ordenados',& compoftos -, que fe refolveo a fazer paffar a tea infantcria a,
ponte a Balaguer ., 'peraos acometer pella outra parte, cobrindo a mar-
cha Lila :nranteria cd aflua Cavai leria; & enviou no mel mo tapo ao fe-
nhor de SergnièraS,:i advertir ó Governador de Lerida da refoluçdo, 4 ha-
via tornado de o focorier. Entretanto os inimigos havendofe feito fenho
res de hd. lagar Chamado - Villenbuet, el fica a tiro de motquete de Lerida,-
pera o bloquear,he -a faber,Cercar, o Marichal dela Motha fabendo então,
q o Marques de .Leganci vinha pella parte de Fraguas cd Outro corpo de
exercito.confideravel,pera bl6quear tabein a mefma praça da parte dc Ara
0°, fe refolveo a fe adiantar ao dito Marques de Leganez, pera o cdbater
a fita chegada.A die fun paffou a ribeira pella ponte de Balaguer;& have
do encontrado algilas tropas avlçadas do mefino Marques,os.desbaratou,
matando- ,o- u aprifionarRio a'quatos encontrou:porclfordo may poucos os
4efcap'arao,& elles furão tocar alarma ao Marques: o qual fabondo a vin

a do dito Marichal de la Mothade retirou a Fraguas.
0 4 fendo fabido polio dito Marichal,em vez de -o figuir,fe refolveo em

vir direito a Lerida,pera liurar a cidade do bloco dos inimigos,& chego
a ella cd feu exercito em batalha aos doze do ruez atarde.

0 Marques de Terractifa vedo tab= a contramarcha do Marichal de
Ia Motha ; ajuntOu corn grande diligencia todas fuas tropas, que eflavdo
etpalhadas em d.• icerfos quarteis,pera o cerco da cidade,&fez de noite Iiia
retirada pera a todo dé Ség_,re.ionde tinha hfia pdte de barcos,&hil quartel
feito cd trincheiras,por4 havião ali eftado ja alguns dias,

Sua intenead era retirarle •.feCretatne.nte, mas o Marichal de la Ifotha,
4 havia dado fitas ordes a todas feas tropas ,pera eftard pros, & .apare-
lhadas pera inveftir os inimigos hda hora antemanhã, fabedo pella meya
noite de Como o deTerracufa levãtava o capo,deo tato de fu Dito em os i-
nimigos com faa - Cavalleria,que lhes prendeu duzentos .nela retirada.

Em ella occafiad o Bardo de Alez fez maravilhas cd feu regimeto,porl,
desbaratou de todo a ioo,cauallos,& leuou 3-c .prifionciros ao:-M.ariehal-
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de la Motha: o qual por confrvar a Lerida, tornou a afrentar feu catnp6;
ern 6 poft°11e havia5 deixado Os inimigos.

Aos 4.enviort o dito Marichal ao Conde cias Rochas Baritaut cõoo.
cavallos da parte de Ayetonna,O6 ordem,que folle o mais perto quo pudef
fe de Fraguas,pera trabalhar por tomar também o Comboy dos Vivres
todas as noites vinha aos inimigos & pera faber-novas certas do quo fa-
zia o Marqués de Leganéz. 0 Conde fendo entre Lerida,& Ayetonna,.
encontrou so .Cavalleiros dos inimigos,os quaes desfez,& prendeo aoCa
pita6,& r5,Cavalleiros;o que feito,fè retirou,vendofe clefcriberto por al-
giís,ainda que poucos dos ditos inimigos,que efcapra6.

Aos 5. pella manful o Marichal foi com algfra Cavalleria á villa do cam-
empregou o reflante do dia 6 ver os caminhos por onde el-

les podia5 vir bufcallo,.& em eleger os pollos mais aventajados , em caf4
clue fofre cometido. A noite feguinte teve avifo,que o Marquez de Lega
nez marchava com feu exercito pera ir ajuntarfe com os outros, & por hit
caminho tam defviaclo delle,que lho nab' podia impedir.

Aos 6. na.-6 fez mais que dar as ordens neceffarias A cidade, pera o exer
cito, em calo de peleja.

AoS 7.indo o nofro Generalaver a continencia dos inimigos, a penas
havia5 chegado A lua derradeira guarda, quando feus batidores tie eftrada.
lhe vieraõ dizer como os iiiimigos marchava6 em baralha direito pera el-
le:pello 4,elle os foi a reconhecer ern peffoa, & entretãto mandou ord6 a.
todas luas tropas ,q fe pi-del-re' em armaravé(k) fui previkaCidado ta boa
ordé a todos,q noffo exercito fói nü inflate pollo cm batallia,C ospoft-os

elle tinha efcolhidO ; & affi ordenou As guardas o 4 avid() de fazer fédo-
avdçadas,ein fita retirada.Tornacio ao corpo de feu exercito,..4 elle encar-
regou.ao CO'de de Roffilhó .pufeffe em batalha (obre as eminencias, que
lheparecerdo mais avétajadano 4 o Conde fez có tata dilig,e_ncir, a artj.
lheria,& tudo o demais eleveaparelhadoqarelhado muito tépo antes  os inimigos..
clicg.-Iffern:& fill de feus correaores,4foy prelo no mefino tépo,affirmou..
ti-ipMarquez de Leganez-avia junto coin os demais o feu exercito,porque
elleera o Governador de tudo ,45:: que todos juntamente vinho a pelejar
corn o noffo com grades forças .0 que fervio de animar mais aos noffar.

O Marichal de la Motha nefta ocafido deo-toda Ma direita,pera q a go
Ternaffe, ao fenhor deTerrel Marichal de cdpo,& aoCóde
richal de batalha,cleflava de guarda,toda a infateria da avãg,uxda, éj" fabia&
marchar em melhor ord6 do 4 fazia o exercito inimigo i.o qual ocupou as:
eminencias,4 nOs não pudemos guardar , mas nellas os moleffavamuito a
noua artilheria,atè . que elles fizerdo tarnbem a fira.plataforma.
A nora avãguarda era ci5pofla della maneira: -a ala direita dos regiinGtos

de Cavidieria de Bo itlac,8c de Aubaya,fuftentados por S.Sirmio,&gover-
aai0 ?elk) dito fenhor de Attbaya ia efquerda,do regimeto de Terrelifii,-

tkcvt-

ftentado .por o das Rochai,& Bully de Veras,g-overnado pelloConde da5
Rochas,& por a infanteria,dos regimentos dcla Motha, Tonnias,Rebi!,
Vandi,Poictou,Lionnoes,& Cinq-Marcs.

A batalha começou pellas io.horas da manhã, & os q' primeiroirtvftir
fordo toda a Nobreza de Caftella,& os cavalleiros de liras ordéS firfté.ta-
d ‘n por mais de mil courasas,& . coo .infates, dos regitnétos-doPrinei,pe
& do Códt Duq,os quaes pelejarão cõ tal refolução,& força..tai. fuperio-
res c noffas por mais refiflécia, 4 lhes fez-a noffa Cavalleria da ala di-
reita 'ern a qual quebrarao hú braço ao fenhor de Terrel,ella foy entrada,e
os inimigos chegarão té a erninécia. A. efquadra foi acometida cm o,rnef
mo tepo com o mefmo vigora onde o Conde das Rochas foi morto em o
primeiro encontro;mas o Marichal de la Motha achadofe aqui a fez .fulté:
tar pello regiméto de Alez,corn tato valor,& coragé,4 os inimigos fordo'
alPeraméte rechaçados. Em o qual répo a noffa infanteria foi-inveftidaipe
lo grácle corpo de Cavalleria,porem ella pelejou coin tãt-a-refolução ,;que
por mais que os inimigos trabalharão, os noffos efquadroés ostivcrãoiE

-pre rnao,& fizerdo grande mortandade nos inimigos.
0Marichal de la Motha védo a nofla ala direita defordenada,lhe enviou

clousefquadroés de Magaloti,pera a fuftétar,em qua° fazia chegar feu re:

Oink() de Cavalleria,qcóftava.de 6.efquadroés os vacs elle fez dar

bre a parte direita da Infanteria, tarn vigurofamente ,4 os inimigos fora

rechaçad s at o grullo de feu exercito,& 'fe não fora hiia eminencia,que-
acMra-çi fa voravel -a lua retirada,totalmentè feria° deftruidos & clef bar-
tai los:aqui lhe gainhamos hCra peça de artilheria.

Dawn a batalha porfiadaméte até noite;c6 a entrada da quaros
gms fe retirirão cõ muito filécio,ficado ribs fenhores do capo, -& deixadO..

nelle todos os feus mortos,os quaes fe acharão E numero de maisde z5co.-
entrelles 400.peffoas de códiçdo,.algfis dos quaes fora° Dom Frãcifeo •

Sens Veador general da Cavalleria de Caftella,D.Redrig,o de Herrera Co.

miffario general da dita.Cavalleria,D.Alonfo de Leinos,o TenenteT.,ene-.

ral de Ña artilheria4o-o.officiaes,300.Cavalleiros das orclés de S-.Tiago,.
dé Alatara,de Calatrava,& dc Chrifto,cujos eftadartes tod6s forao tOma.

dos,os quaes não fail' a apanha ,fendo qui,do elRey de Caftella eft. per,.

foalméte em feus excrcitos:o 4 rnanifefta be o gride eftremo,a q:fuas cow
jaseftio ao prefente reduzidas:ficarão tabear prifioneiros t600.infates,e.-,
fe afocrArão 7.O5 	 fazé ao todo perto do 5.000. Dos feridos nio
Ike ainda corn certeza o numero. Suas carretas lhes fcrvirló pera osle;--
var,porque.elles os quiferdo falvar aivc.s que as muniçoés,porque-todis

Orão fora corn zoovirnofquetes-.
A caufa de tap grade mortddadc for haver prohibido Marichal

Motha,por c,fpaçade4.boras,ndo fazerem a al gum pri froneiroipor

embataçar aca,s.iloiros folckdos cora fua guarda.



Gan/11'0lb aqui os nofros aos inimigos 6.Cornetas, 4.eftdclartes3dos

limes forão env iad,)s a clRey Clous Cornetas ,& hum eftãciarte: os demais

ficácão nas cidades do pais,pera contentamento & fatisfaç'do dos povos,

• tide o hão pedldo,,'N: o Iviarichal de la Motha lho conceden, pera lhes per-

petuar a memoria clefta grande vidoria que as armas. de França tiuerio

Elas de, Caftella.
Os 'que perdemos fordo clem do Conde das Rochas

0 flaw( de Bouletiera Ajuda de capo:	 Os feridos. faó.

• -Osfe,nhoY es, de Por Capitão da regi- O sgor deTrrrel, aqui . Fii;rarão loi's braço

memo de Terre! ; de Beaufort : 11- Ofenhor de Soulannos Ajuda de cãpo,a

gartenentv do Mefiri de Cipo do re	 ?cm quebravaõhãa coixa;

0 (:nhor de atfkapbrian,irmaõ do C-4;
etas Roc ,1.1.4f.

fènhor de Chá,on,que governava o re
simetno de Bub, de Vera.

0 fenbur de Brrmard.
Eofinhor deCoudret,Clpirãesdoregira

to ,	 todos os °giros . opiaes de Ca-
va//cria.

Os fathom de Catellier:de Travail,
Perignande Iume1,6- de Buf4uat ro
luntarios, os gag es aca"panhard fem

pre d pef?oa do Mar/chal delaMotha.
arfolores de Soulannes,atubigny, de

Saronienu,Ajuidas de Campo,
fiatalhdo,Sc infanteria Catalan manifeftou aqui tiCi o zelo d E.-7i'; 3

dc1Rcy nefla oCcafião, & pelejando valerofamente rechaçou os mimi
có grande corage,à imitação de D. Iofeph Margarita, .4- o governava,&
moftrou galhardamente animofo,& afeiçoado ao ferviço de Frdça. •

O Marilchal de laNlotha ,deftribuindo,&repartindo.pellos feus os,
vorcs,4 havião mi_>recido,alcaçou tdbem efta aprovação univerfal de feu
exercito (tito mais infaliel quãto mais fe tem verificado pello ceffo)

neninla coufa deixou de quatas hã fabio,& valente General , p6de fazer
por coniclho,& obras;& as ultimas novas'elaquelle pais dizem,c1 caiit-i-
mivando elle lua viStoria . perfig,nio os inimigos , por efpago de clous
dias ,& os tem laçado aiè Mayas,tres leguas de Ayetnima.

augmentou muito o louvor della vistoria he, c1 o exercito do Mar-
ques . dc Terracuia era muito mais numerofo que o noffo:poreitie,fe-c6pn
IIlO de doze ;n i infantes,& i8no.cavallos :o de Leganez de finco mil in
fames, & 24.00..cavallos,entre os quaes havido 7. pera Soo. fidalgos,i,--
Cavalleiros das orci!s>4 fordo os que derão o primeiro affilto,em.o qual
morrer5o muitos clAles,•& outros ficarão mortalmEte feridos:& fe virão
morreclo dar as ultimas provas de feu valor, porcl eftando efpirado daaa
ctitiladas,& eftocaclas aos de noffa Cavalleriac aos cavallos, que os pifa.
vIci cos pès,paffando,& tornando a paffar por cima &Iles.

O qual numero de inimigos paffiva- de dezafete mil infantes, 5200
contraos quaes o Maria:al de la Motha não opos mais	 3600.

caraIlos,& fete mil infantes France fes,& mil. CatalaEs.
Os grande:,-, dc Caftella,que fe achArdo em cflahatallia faCi entre outros

o Marquès de Leganez,que governava todo o exereito:o In lareinès deTer
racufa,o Condellavelde Caflella,o Conde de Inferiguin, o Bardo de, Sca-
bac,o Marquès dc Ayetonna,o arclutf .i de Ynoiofa-, o qual foi bé ferido.

.b que manifefla may clasamente,que eitas fac-i as ultimas,4- niais
rufas

• mento de Cavalleria do Marie/tal
de la M..oih;

:- 0 fenhor Labato-Capitão regimento
TCh114115.

O il/fajoy eloregini'éto•deRufilhon;?
- Tres , on :quarto Lugartenentes de Ca-

r a IleYi4;
Oxtros tantos de Cornetas ,ou Naricha-

• es dos alopimentos.
g,03 o. oJsiaes maü de infinteria;
1 5 0.  Cavalleizos,ou foidados. •

Os que mais fe'affinaliarão nefta

	

na	 olia,forão
•0 finbor de Yerre!; 	 •

0 Conde de Rojfilhon- Marichal de Ba.
tail;

0 finijor Atbaya, que governava a
Cavalleria;

Os fenhorei de: Vgnolla,Daujarque,&
D gq.Wella,Capitails deleit..reginato.

0 Bara6 dc Æez, Afeji re tie campo do

re,Oimento - de Giffion.
0 p;:boi, Baith47.5r Capitáo do reginiii-

to dodite .Barão de ..dlet, & todos as
offíciaesdefix regimento:

- 0 fenhor M4rin-, 4:governava•o re-
gimento z.e . 5 .S.MaO , 6- todos os offi-
Ciaes do di-to regmzento.•

0 fetihri. de- Chambaut , que governava
o reoianenzo de Tare!. • •

0:fenhor de S.Vicente Capitão,Os

0 fenhor de „Travel ioltintario ,- ferido

de his tiro-de piflola em o joelho. •

O fenhor Duqueila ...filho do fenhor de

Ambaya,
t_dnz.e,oto vinte effciaesmais,

Algiís 300 Idados de pi,6'ele cavallo,
rrifioneiros.

O Barão dePujols Capitã deCaralleria,

E ofenbor deNerõ Capitão do regimito

de infanteria do Marichat ele ta

occafido . & tiverão grão parte
principalmente.

mais officia es do duo regimento.

0 finhor 4e S.Germa-O,4 gorernara o de

Cavalleria do Mayicbal laMotha.
0 fenhor de Beaufort.

fin/sor de Avieriva.
0 fenhor da Roquet:.
0 fenhor de Gaviac.
0 fenhor de Biffy.
O fin/sor de Montase/san. .
0 finhor de Rabat, e GauvillaCapitaés.
0 fenhor de Ruys.,r,ugartenente.
Fose gioet Corneta do M efe re 4e c7qo,

todos os dem414 offic;aes - ¿cf ecorpo.

O Caralleiro Dijimieux,que goyernara
o regiment.. de Maoalati.

O Bani6Defprez,.
Ps fenboro; de Bifiy,& de 41or;deverg-

. ne,Capitaes do dito regimento.

i:npvaterio,	 particuLermm'e os re-
- gwolemos de la AI otha , ale Lnnins,

Rebé,Vandi,Pedlou, Lyonnoes ,
c:nq Marc.

Os fenhores de Chafi-Jier,Bet M:ffrie
de Capo,cle Moneo/eches, j governava
o regimento de la Motha,de Bays .que
governava o de Lynnoes, de Cil:,-perott,
q governava Reve,Pedelmas , que
vernara ode Tonnins,de Vovetta Capi
tde's dos regimentos de.S.Sim,25,6"Ma
Tic/sal General da Cavalleria
& todos os demais officiaes.
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rofasfórgas,que Caftclia pode *mat contra França:eftando cl -Rey deCa
ftelki daly my perto. E fperafe brevemente a deftruição dc todo o filaiS
exercito,&; niflo trabalha o Marichal de la Motha: dcrãolhc hfia mofque-
rah muitamilagrofa,porque entrou a bala pella manga do jubão,8( fahio
file por debaixo do braço, fem o ferir. Apar delle mardrão a dons Ajudas
de campo,com hum de feus gentilhoinJ.s , 8c a feu Capitão da guarda lhe
matarão dc 4baixo dons cavallos. O dito Marichal matou por lua mão
hum Comiffario gérai do exercito do inimiga& donsCapitaás das c fqua
dras dos Cavalleiros das orde's de Hefpanha,de acima fiz mençiío. O fe-
rthdr de Gauvilla fez prifioneiro nefta ocafião a D. Fernando dc Toledo,
primo c6 irmão do Duque de Cardonna, que fe diz fer do fangue Real.

Os que confiderão o efeito delta vktoria , 2 achão búa das mais nota-
veis vidorias,(1 há muito tempo fe vira6 emHefpanha:porq o credito

Coroa,que ha 4..aa s.aiinos ,qu e não adfpira amais que A Monarquia
univerfal,& não fe contentando c6 defender feus aliados,cria,que lhescra
permitido tornar fern caftigo o dos vifinhos , fe acha Muy quebrado &
lita reputação grandemente diminuida pella prefii das melhores praças
tinha em Rai-11110n; entam nary podendo reparar efta afronta , fendo
toMando algüi praça da bbediencia del Rey , fe aigua lhe era ficil, era a
de fuas inefinai terras,como he Lerida cm Aragão : & affi fe vá hoje por
efte iiiceffaque osCattelhanos naCi °Monte todas fuis forças juntfs, &
.viita de feu Rcy,na6 o pudera) fiicr, nem impedir na6 foffem delbarata-
dos nella;,por quern nelag n: cm mais que des.

E o que verdadeiramente lhes he mars infoportavel, he acharemfe por
luas frequentes perdas con ti nuamente expof tos ao rifo daquclles , em os
quae5 elle; exercitava6,na6 ha. inuito,todos os maos tratamcntos imagina
veis. Como 'acontece° tambena depois deita viaoria,alcançada ANifta dos

, moradores da cidade de LeHda,os quaci, & todos oiCatala(7s publi
ca6,que o> Eftandartes deltas ordens, que aqui fora6 ganhados pollos not:,
fos aos Caftelhanos,fa5 hum prefagio verdadeiro da mina de Caftella , &
que 145 já defemparados de Deos,que elles crem fer o Autor de tudo. ME
05 MO rador.c.; po l. fe-alegrarem -corn os noffos foldados, & fazerlhes
Sella & gafalho fizera) logo fair de fens muros gra5 numeró de carnei-
ros, & outro gado,que ellesmatava5 em lembrança dc tam profpera, &
nacmoravel vitoria.

EM LISBOA.	 Cent: tOCLIS (bi hamfa4 necefariz,& privi/co Real.
Na Officina de Lourenço de Anvcres. Auno I64.2.

Taxas elta Relaç.::io em quatro reis.Lisboa 12.de Dezcin
bro16 .1 -,-r -- •	 coelbo.	 timbeiro.

0_2( z, 4.4 loc.	 c . èi'-,- Q...
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