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Resumo: Nos anos 20 do século passado, Gomes Teixeira escrevia acerca
de um suposto conselho de Pedro Nunes à Rainha D. Catarina, regente
do Reino, em vésperas da coroação de D. Sebastião, no sentido de adiar a
cerimónia em pelo menos três dias, alegando motivos astrológicos [1].
A fonte de Gomes Teixeira é o Conde de Sabugosa (1919), que por sua
vez cita o Padre José Pereira Bayão (1737) [2]. Não se conhecem referências
ao episódio anteriores a esta data, apesar de existir na Biblioteca Nacional
uma pasta recheada de documentos sobre lendas e mitos sobre D. Sebastião.
Será o episódio uma lenda, como afirma Gomes Teixeira, ou triste realidade,
como diz o Padre Bayão?
Chegou aos nossos dias uma carta astrológica do nascimento de D. Sebastião, da autoria de João Baptista Lavanha [3], mas nada semelhante
relativamente à sua coroação.
Nesta sessão iremos discutir a possibilidade de Pedro Nunes ter de facto
analisado a carta astrológica da coroação de D. Sebastião, hipótese que
Gomes Teixeira deixa em aberto. Poderá a análise das efemérides para o
momento da coroação de D. Sebastião à luz dos tratados da época decidir a
favor do Padre Bayão ou de Gomes Teixeira?
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