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.

A nação portuguesa é um produto
da sua História: isto dá à História
de Portugal um valor eminente.
Geograficamente, este pequeno
reino é uma parcela da Península
Ibérica, sem limites naturais que
permitam distingui-lo do maior
território da Península, a vizinha
Espanha.
Os portugueses descendem da
mesma origem que os espanhóis e
a sua língua é parecida com o
castelhano.
A sua História primitiva confunde-se
com a do resto da Península e, não
fossem dois grandes homens, D.
Afonso Henriques, o primeiro rei de
Portugal, e D. João I, o fundador da
Dinastia de Avis, Portugal não
ocuparia hoje um lugar entre as



nações independentes da Europa.
O primeiro monarca fez dos seus
domínios um reino semelhante aos
de Leão, Castela e Aragão; o
segundo deu o impulso às
explorações marítimas, que
conferiram ao reino uma
individualidade e uma existência
nacional de que justamente se
orgulha.
Quando Filipe II anexou Portugal,
em 1580, foi, pelo menos, um
século atrasado para se poder ter
operado a fusão de portugueses e
espanhóis. Já então haviam vivido
Vasco da Gama, Afonso de
Albuquerque e outros grandes
capitães e exploradores, que
ensinaram à Europa o caminho
marítimo para a Índia; e a língua
portuguesa tinha-se transformado
em uma grande língua literária, com



o génio de Camões e de Sá de
Miranda.
Cônscia da sua história nacional, a
nação portuguesa separou-se outra
vez da Espanha em 1640 e, com o
apoio das nações da Europa,
conservou a sua existência
independente durante o século XVIII.
Houve algumas probabilidades de
uma união com a Espanha, no
começo do século XIX, quando,
após a conclusão da Guerra
Peninsular contra Napoleão, certos
estadistas chamaram a atenção
para a anomalia de a Península
Ibérica ficar dividida em dois reinos
distintos; em breve surgiu, porém,
uma geração de grandes
historiadores e poetas,
rememorando ao povo os dias do
fastígio português e as glórias do
passado, de modo que se tornou



impossível aos portugueses de
então perderem a consciência da
sua individualidade nacional.



Capítulo I
História primitiva

A nação portuguesa é um produto da sua História: isto dá à
História de Portugal um valor eminente. Geograficamente, este
pequeno reino é uma parcela da Península Ibérica, sem limites
naturais que permitam distingui-lo do maior território da Península, a
vizinha Espanha.

Os portugueses descendem da mesma origem que os espanhóis
e a sua língua é parecida com o castelhano. A sua História primitiva
confunde-se com a do resto da Península e, não fossem dois
grandes homens, D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e
D. João I, o fundador da Dinastia de Avis, Portugal não ocuparia
hoje um lugar entre as nações independentes da Europa. O primeiro
monarca fez dos seus domínios um reino semelhante aos de Leão,
Castela e Aragão; o segundo deu o impulso às explorações
marítimas, que conferiram ao reino uma individualidade e uma
existência nacional de que justamente se orgulha.

Quando Filipe II anexou Portugal, em 1580, foi, pelo menos, um
século atrasado para se poder ter operado a fusão de portugueses e
espanhóis. Já então haviam vivido Vasco da Gama, Afonso de
Albuquerque e outros grandes capitães e exploradores, que
ensinaram à Europa o caminho marítimo para a Índia; e a língua
portuguesa tinha-se transformado em uma grande língua literária,
com o génio de Camões e de Sá de Miranda.

Cônscia da sua história nacional, a nação portuguesa separou-se
outra vez da Espanha em 1640 e, com o apoio das nações da
Europa, conservou a sua existência independente durante o século
XVIII. Houve algumas probabilidades de uma união com a Espanha,
no começo do século XIX, quando, após a conclusão da Guerra
Peninsular contra Napoleão, certos estadistas chamaram a atenção
para a anomalia de a Península Ibérica ficar dividida em dois reinos



distintos; em breve surgiu, porém, uma geração de grandes
historiadores e poetas, rememorando ao povo os dias do fastígio
português e as glórias do passado, de modo que se tornou
impossível aos portugueses de então perderem a consciência da
sua individualidade nacional.

Mas a História de Portugal, além de possuir um interesse
particular, mostrando-nos como uma pequena parte da Península
Ibérica manteve uma existência à parte, apresenta também um
pronunciado caráter dramático, especialmente durante a época em
que Portugal esteve à frente das nações da Europa. O
extraordinário vigor revelado pelos habitantes deste cantinho da
Europa, na última metade do século XV e na primeira metade do
século XVI, é, em todos os sentidos, notabilíssimo. Não só foram os
navegadores portugueses os primeiros que tentearam a costa oeste
da África, nuns pequenos barcos em que marinheiros modernos
dificilmente estimariam atravessar o canal da Mancha, mas até
ousaram dobrar o cabo da Boa Esperança e navegar através do
oceano Índico até à Índia e Ceilão. Daí aventuraram-se a tornear o
promontório de Singapura e estabeleceram-se em Macau, de onde
exploraram as costas da China e do Japão. Seguindo outro rumo,
para oeste, atravessaram o Atlântico, descobrindo e colonizando o
Brasil. Lisboa tornou-se o entreposto e o centro de distribuição dos
produtos do Oriente e atingiu um grau de riqueza e luxo sem rival
desde os tempos da Roma Antiga.

A história dos conquistadores portugueses na Índia, durante os
primeiros cem anos que se seguem à descoberta do caminho
marítimo pelo cabo da Boa Esperança, é um grande romance. A
vastidão dos seus planos, a grandeza das suas façanhas e a
nobreza de caráter dos seus grandes capitães combinam-se para
constituir os elementos de uma narração de interesse inexcedível.
E, quando nos lembrarmos de que os soldados e marinheiros destes
grandes descobridores e conquistadores eram habitantes da nação
mais pequena da Europa, o seu êxito parece-nos ainda mais



extraordinário e o interesse na história da nação que educou os
heróis portugueses mais absorvente.

Como sucede invariavelmente durante o período heroico na
história das nações, a literatura e as artes floresceram a um tempo
mercê do brilho que lhes comunicaram as proezas militares e
navais; e como um Spenser e um Shakespeare ilustram o reinado
de Isabel em Inglaterra, de par com um Drake e um Raleigh, assim
também a época de Vasco da Gama e Albuquerque em Portugal
pôde gloriar-se com a existência de Gil Vicente, Sá de Miranda e
Camões. Além disso, a queda abrupta de Portugal, precipitada do
alto do seu período heroico de grandeza e riqueza para um lugar
mínimo entre as nações, é tão cheia de grandes ensinamentos
como a história da sua elevação.

Da mesma forma que a cavalaria, estimulada por uma incessante
luta com os mouros e pela aspiração a grandes feitos, incitados pela
liberdade e bom governo de reis dignos, produziu uma raça de
heróis, assim o desenvolvimento do luxo e o absolutismo, servidos
pela estreiteza de vistas de uma dinastia de fanáticos, fizeram
Portugal perder o lugar eminente que os seus heróis lhe haviam
conquistado. Dá isto margem a grandes ponderações e matéria para
eloquente lição, porque o elevado valor da História está
precisamente em nos ensinar tais verdades: verdades que são
eternas ao passo que as nações nascem e morrem.

A história primitiva da região que tomou o nome de Portugal, do
condado que formou o núcleo do futuro reino, é idêntica à do resto
da Península Ibérica, merecendo, contudo, uma ligeira nota por
causa de uma tão antiga como errónea opinião, imortalizada pelo
título do famoso poema de Camões, e que ainda não pôde ser
expurgada completamente das ideias modernas. Portugal, assim
como o resto da Península, foi originariamente habitado por homens
das idades pré-históricas e os vestígios desses antigos habitantes,
seus utensílios e armas encontram-se frequentemente.

Esta população pré-histórica, da qual muitos querem ver
reminiscências nos bascos das vertentes dos Pirenéus, foi



conquistada pela primeira onda da grande raça ariana que se
espalhou por toda a Europa. Essa primeira onda, a dos celtas, ter-
se-ia fundido com os iberos ou bascos primitivos, originando essa
fusão as cinco tribos que habitaram a Península Ibérica e a que
Estrabão chama cântabros, vascões, asturianos, galaicos e
lusitanos. Os celtiberos possuíam incontestavelmente elementos de
civilização, sendo um dos mais interessantes monumentos dessa
civilização pré-romana, sem dúvida, a Citânia de Guimarães, acerca
da época exata da qual tem havido longas discussões entre os
arqueólogos.

Desde uma época muito remota, os celtiberos tinham aprendido a
arte da escrita e é um facto digno de ser observado que a formação
das letras do seu alfabeto tem mais analogia com os carateres
gregos do que propriamente com os fenícios. Torna-se isto ainda
mais digno de nota quando sabemos que os fenícios, e não os
gregos, figuram na história como monopolizadores do tráfego da
Ibéria. Os cartagineses, ainda que tivessem colónias espalhadas por
toda a Península, estabeleceram o seu domínio principalmente ao
sul e leste da mesma Península, tendo a sua capital em Cartagena
ou Nova Cartago, e, ao que parece, desprezaram as províncias
mais bárbaras do norte e do ocidente.

Isto explica a razão por que os romanos encontraram maior
resistência para subjugar estas últimas províncias relativamente à
que haviam tido ao tomarem posse das outras, já conquistadas
pelos cartagineses. A princípio, os romanos ficaram satisfeitos com
essas províncias, que lhes haviam sido entregues após a conclusão
da segunda guerra púnica, mas, ainda assim, começaram a
expandir-se pelos distritos até então desocupados.

Em 189, a.C., Lúcio Emílio Paulo derrota os lusitanos; em 185,
Caio Calpúrnio transpõe a linha do Tejo. Não nos cumpre expor aqui
a conquista gradual operada pelos romanos nessa parte da
Península que inclui o moderno reino de Portugal, mas é forçoso
falar do famoso pastor Viriato, que sustentou uma porfiada luta
contra os romanos desde 149, a.C. até que foi assassinado em 139



a.C., sendo por isso reivindicado como o primeiro herói nacional
português. Esta afirmação baseia-se na pretendida identificação do
moderno Portugal com a antiga Lusitânia, identificação que se
estabeleceu na literatura portuguesa, e tem sido aceite, em geral,
até aos tempos mais recentes. O primeiro que afirmou a identidade
de Portugal e da Lusitânia foi D. Garcia de Meneses, bispo de
Évora, que viveu nos reinados de D. Afonso V e D. João II, no último
quartel do século XV. Anteriormente, os dois termos eram
empregados sempre distintamente pelos cronistas, como Lucas de
Tui, no seu Chronicon Mundi, e Mateus de Pisa na sua Guerra de
Ceuta. Esta identificação errónea espalhou-se ainda mais no tempo
da Renascença e da restauração da ciência, sendo genericamente
aceite em finais do século XVI, e exagerada pelos próprios títulos de
livros como a Monarquia Lusitana, de Frei Bernardo de Brito, e
Antiquitatibus Lusitaniae do grande antiquário André de Resende.
De facto, os escritores portugueses dessa época deliciavam-se em
dar a Portugal o nome clássico de Lusitânia e Camões,
verdadeiramente o maior entre eles, com o título do seu famoso
poema épico Os Lusíadas, consagrou para sempre esse equívoco
na literatura portuguesa.

Esta identificação teve consequências históricas importantes.
Partindo de tal princípio, escritores posteriores falaram dos
portugueses como de um ramo distinto da população celta da
Península Ibérica, idêntico ao da tribo dos lusitanos de que fala
Estrabão. Afora isso, identificaram-nos com os lusitanos que lutaram
com tanto denodo contra a república romana, sob o comando de
Púnico e de Viriato; respingaram citações dos historiadores latinos,
em que se descreviam os lusitanos, e tiraram daí conclusões sobre
o modo como as características dos antigos lusitanos ressurgiram
séculos depois nos portugueses.

A identificação de duas nações tem de assentar na perfeita
sucessão, quer da raça, quer do território, e tal identidade não se
observa em nenhum dos dois casos. A tribo céltica dos lusitanos
habitava, segundo Estrabão, os distritos ao norte do Tejo, ficando ao



sul e ao longo do Guadiana outras tribos de celtas, ao passo que a
Lusitânia dos historiadores latinos da república abrange
incontestavelmente o sul do Tejo, ainda que a palavra Lusitânia não
fosse empregada para denominar uma província até ao tempo de
Augusto, quando a velha divisão da Península em Espanha Citerior
e Espanha Ulterior foi substituída pela divisão em Bética,
Tarraconense e Lusitânia. Nem nessa divisão, nem na divisão da
Península nas cinco províncias de Tarraconense, Cartaginense,
Bética, Lusitânia e Galícia, feita por Adriano, coincide a província
chamada Lusitânia, nos seus limites, com o moderno reino de
Portugal. Tal nome, em qualquer dessas divisões, foi dado a um
distrito do sul do Douro, excluindo assim as modernas províncias do
Minho e de Trás-os-Montes.

É importante sublinhar o alcance deste ponto porque assim se
prova o facto de a História de Portugal, por muitos séculos, se
confundir com a do resto da Península, e se explica por que motivo
é ocioso estudar as guerras dos lusitanos com a república romana,
como por vezes se tem feito nas histórias portuguesas. Portugal,
como o resto da Península, foi completamente latinizado no tempo
do Império Romano. Fundaram-se colónias e municípios romanos
nos portos comerciais, como Lisboa e Porto, ou nos pontos
estratégicos das estradas militares, como Lamego, Viseu, Évora e
Mértola. Adotaram-se na generalidade as instituições romanas e a
língua latina sobrepujou os velhos dialetos célticos. Às principais
povoações portuguesas, como as do resto da Península, foi
concedido o Ius Latinum por Vespasiano e todos os habitantes se
tornaram cidadãos romanos pelo famoso decreto de Caracala.

A influência do poderoso domínio de Roma deixou vestígios em
toda a Península em grau tão elevado em Portugal como na
Espanha. O direito português baseia-se no velho direito romano,
assim como a língua portuguesa provém do latim; e muitas
instituições portuguesas mostram a influência direta do governo dos
romanos. Esta influência é notável no que diz respeito às
instituições municipais. Com efeito, muitas cidades portuguesas



podem orgulhar-se de possuir uma autonomia desde o tempo do
Império Romano; os duumviri e os boni homines dessa época têm
os seus sucessores diretos na organização municipal da atualidade.
Durante esses dias de paz e prosperidade, Portugal acolheu
igualmente a religião cristã e abraçou-a tão cordialmente como a
França e a Espanha, fundando-se bispados que ainda hoje existem.
Nas coisas de ordem material, o domínio de Roma deixou vestígios
profundos nas estradas e nas pontes construídas por essa raça de
engenheiros, no aqueduto e ruínas do templo de Diana em Évora e
em outros monumentos.

Este estado de paz sob o poder de Roma prolongou-se até ao
começo do século V, quando os godos estenderam, pela primeira
vez, os seus domínios além dos Pirenéus. Durante a primeira
ocupação dos bárbaros, os suevos apoderaram-se da Galiza e da
Tarraconense, os alanos tomaram a Lusitânia e a Cartaginense e os
vândalos a Bética ou Andaluzia. A irrupção dos visigodos fê-los
mudar de lugar. Os alanos e os vândalos passaram para África e os
suevos ocuparam a Bética e a Lusitânia. O império visigótico deixou
leves vestígios em Portugal, mais leves ainda que em Espanha, e a
nobreza de Portugal não invoca, em regra, à maneira da espanhola,
a sua origem gótica. Etnologicamente, o elemento gótico é muito
insignificante em Portugal.

Ataúlfo, que casara com a irmã do imperador romano Honório,
varreu os bárbaros anteriores de toda a Espanha, com exceção da
Galiza, onde a monarquia sueva se manteve até 584.

A Galiza compreendia então a parte dos territórios portugueses
que desce até ao Mondego. Enquanto o Império Romano deixou
tantos vestígios do seu domínio e reformou inteiramente a língua e a
civilização, tanto em Portugal como em Espanha, o dos visigodos –
que durou quase tanto tempo – deixou muito poucos. Este facto tem
a sua explicação na assimilação natural por essa raça com baixo
grau de civilização das leis e costumes de um povo superior. O
número de romanos que se estabeleceram na Península deve ter
sido muito pequeno; apesar disso, os celtas adotaram a sua língua e



civilização, ao passo que os conquistadores visigóticos, por outro
lado, adotaram a religião e a civilização do povo que tinham
conquistado. O domínio visigótico atingiu o seu zénite no reinado de
Eurico, na segunda metade do século V, e desde então declinou
rapidamente, dilacerado por dissensões internas, e especialmente
pela luta enorme que se travou entre a nobreza e os prelados da
igreja cristã. Foram os dirigentes deste último partido, o conde Julião
e o bispo Oppas, que chamaram para a Espanha os muçulmanos da
África; e foi em combate contra eles que Roderico, último rei
visigodo, morreu próximo de Xerez, na batalha do Guadalete, em
711.

Quanto à história dos maometanos na Península, basta notar que
sob a sábia e tolerante governação dos sultões omíadas, Portugal e
Espanha mantiveram a prosperidade de que tinham gozado sob o
domínio dos imperadores romanos e dos reis visigodos, e que as
velhas colónias e municípios romanos conservaram a antiga
constituição, crescendo Lisboa e Porto em riqueza e importância
comercial. Embora os árabes fossem conquistadores fanáticos, os
omíadas foram governantes ilustrados; a religião cristã foi protegida,
se bem que não favorecida, enquanto os bispos cristãos se
abstiveram de contender ativamente com os muçulmanos.

Também em Portugal, devido certamente à sua distância de
Córdova, as prerrogativas do governo foram concedidas quase por
completo aos moçárabes: assim se chamaram os que, mantendo a
sua crença cristã, adotavam todavia os costumes e língua dos
árabes, compreendendo a importância de evitar que os sectários
das duas religiões viessem às mãos. Mas este pacífico estado de
coisas não tinha de durar muito; a Península Ibérica, que se
conservara próspera sob o poder de romanos, visigodos e
maometanos, estava destinada a sofrer séculos de encarniçadas
guerras que haviam de talar os campos e destruir as cidades, mas
nas quais se formaria uma raça de bravos e cavaleirosos guerreiros.
O povo da Península, sob o domínio dos soberanos estrangeiros,
tornara-se brando e fraco, ocupado apenas em acumular riquezas,



com as quais vivia na abastança, no conforto e no luxo. Os vestígios
arquiteturais dos primeiros dez séculos da era cristã até à queda do
califado de Córdova mostram-nos o requinte de conforto que a
população atingira; mas a fácil conquista dos visigodos e mouros
prova também que ela enfraquecera pela ação do luxo.

Durante os cinco séculos seguintes, e já antes, desde que o
movimento de reconquista cristã começara nas Astúrias, no
princípio do século XVII, aparece uma nova ordem de coisas. Os
campos e as cidades, tanto de Espanha como de Portugal, são
devastados e destruídos por efeito de terríveis guerras, erguendo-se
uma raça de soldados educados nas leis e costumes da cavalaria,
que, mais tarde, não tendo já onde despender as suas energias no
país, estende, através do Atlântico, o seu poderio à Índia, e até ao
Novo Mundo, então ainda por descobrir. Não questionavam o que
era preferível – levar uma vida de luxuosa quietação ou ser
guerreiros; não podiam optar. Mas não se deve esquecer, assistindo
ao gradual desenvolvimento desta raça de guerreiros em Portugal,
que a ela coube, quando formada, realizar grandes obras em
benefício da Europa e o adiantamento de uma civilização superior à
dos séculos tempestuosos de que saía.

Na transição para o século X, quando o califado Omíada decaiu,
os príncipes cristãos de origem visigoda, encastelados nas
montanhas das Astúrias, redobraram os esforços nos seus ataques
ao poderio que declinava e, no reinado de Afonso III (866-910), já os
limites dos territórios cristãos se tinham fixado a sul e a sueste pela
linha do Douro. Na primeira metade do século XI extinguiu-se
finalmente o grande califado árabe; os emires muçulmanos
declararam-se independentes em todas as grandes cidades e os
príncipes cristãos sustentavam contra eles incessantes e felizes
guerras. Nestas guerras, as populações tomavam uma parte
mínima. Os exércitos muçulmanos compunham-se de guarnições
recrutadas principalmente em África, ao passo que os exércitos
cristãos se constituíam com a cavalaria fidalga dos foragidos
asturianos e com adventícios, soldados de fortuna.



Cada um dos exércitos distinguia-se por características
diferentes. A força dos mouros consistia na sua perfeita disciplina
militar e absoluta obediência aos generais; a dos cristãos no novo
impulso de valor transmitido individualmente a cada guerreiro pelas
leis da cavalaria. Em ambos os lados, a ambição pessoal era um
incentivo; os generais mouros aspiravam a ser emires, os cavaleiros
cristãos a ser condes. Em ambos os exércitos, os melhores
soldados eram estranhos à Península. De um lado eram africanos;
do outro de origem goda, ou melhor ainda, a flor da cavalaria do
norte europeu, homens que vinham conquistar as suas esporas nas
guerras contra os infiéis, admiradores e imitadores, especialmente
do Cid, Ruy Diaz de Bivar. Entre os exércitos contendores, as
populações da zona média da Península eram esmagadas; as das
montanhas do norte, viam-se obrigadas, pelo costume da guerra, a
pegar em armas para seguirem os seus senhores e, um século ou
dois mais tarde, as do centro, por força ou por necessidade, fizeram-
se também guerreiras, rechaçando os mouros para África.

O século XI tornou-se notável, a princípio, por grandes feitos
cristãos, especialmente no ocidente da Península. Em 1055,
Fernando, o Grande, rei de Leão, Castela e Galiza invadiu a Beira;
em 1057, tomou Lamego e Viseu; em 1064, Coimbra, onde faleceu
no ano imediato. Dispôs o governo das suas conquistas pela única
forma possível no sistema do tempo, constituindo-as num condado,
que se estendia até ao Mondego, com Coimbra por capital. O
primeiro conde de Coimbra foi Sesnando, um moçárabe, que, tendo
o senhorio de Tentúgal, vivia com os árabes na corte de Sevilha,
onde reinava Ibn Amed. Sesnando aconselhou o rei Fernando a
tomar Coimbra, que, apesar disso, só caiu depois de um cerco
prolongado por seis meses. Defendia o conde o novo domínio do rei
leonês, tanto mais que validos e emires, seus vizinhos pelo sul, o
consideravam como um renegado. Mas, ainda que o condado de
Coimbra, sob o governo de Sesnando, fosse a grande fronteira do
condado da Galiza, e a conquista mais importante de Fernando, o
Grande, não era daí que o reino, destinado a formar-se em seus



domínios, havia de tomar a sua denominação. Entre os condados da
Galiza existia um, conhecido por Comitatus Portucalensis, pelo facto
de conter dentro dos seus limites a famosa cidade da embocadura
do Douro, já conhecida na época romana pelo nome de Portus Cale
e atualmente por Porto. Este condado do Porto, ou Portugal, foi o
destinado a dar o seu nome ao futuro reino. Quem o governava,
quando Fernando morreu, era Nuno Mendes, o fundador de uma
das mais notáveis famílias na História portuguesa.

A Fernando, o Grande, sucederam, nos seus três reinos de
Castela, Leão e Galiza, os três filhos daquele monarca: Sancho,
Afonso e Garcia. Este último recebeu os dois condados de Coimbra
e Porto, como vassalos da Galiza, e conservou Nuno Mendes e
Sesnando, respetivamente, nos domínios que governavam.

Sob a suserania de ambos contavam-se muitos vassalos, cujas
terras andavam, como sempre, adscritas à obrigação do serviço
militar. Não é necessário entrar agora na história das guerras
sustentadas entre os filhos de Fernando. Bastará dizer que o
segundo, Afonso de Leão, reuniu todos os reinos de seu pai em
1073.

As vitórias dos cristãos excitaram a resistência dos muçulmanos;
uma nova onda de fanatismo passou sobre os mouros de África e
da Península, fundando uma nova dinastia, a dos Almorávidas, que
submeteu os diferentes emires e validos, que tinham herdado os
fragmentos do califado Omíada. E o império muçulmano estava
unificado outra vez na Península, tendo agora a sua capital em
África. A nova dinastia recrutou grandes exércitos islamitas e, em
1086, Iusuf Ibn Tashfin destroçou Afonso na batalha de Zalaca,
reconquistando a Península até ao Ebro. Nessa batalha entrara em
luta toda a cavalaria dos mouros e cristãos e entre estes
encontrava-se Fernando, conde de Coimbra, seguido pelos seus
homens. Afonso VI quis compensar-se da sua derrota e da perda de
território nos seus domínios de leste por meio de conquistas no
ocidente. Avançou em 1093 sobre o Tejo, ocupando Santarém e
Lisboa. Fez Soeiro Mendes conde do novo distrito. Mas por pouco



tempo sustentou as suas conquistas, porque os almorávidas
estavam então no apogeu da sua fortuna e os seus exércitos
tornavam-se por assim dizer irresistíveis, mercê do novo fanatismo
que lhes fora inspirado. As suas conquistas a leste da Península,
depois da batalha de Zalaca, foram seguidas de rápidas vitórias no
ocidente. Em 1093, Seyr, general do califa almorávida Iusuf, tomou
Évora ao emir de Badajoz; em 1094, tomou a própria Badajoz e
matou o emir, e, retomando Santarém e mais tarde Lisboa,
continuou a sua marcha até ao Mondego. Para resistir a este
recrudescimento do poder muçulmano, Afonso chamou em seu
auxílio a cavalaria de toda a cristandade.

Entre os cavaleiros que vieram enfileirar-se no seu exército, para
ganhar fama e senhorios, contavam-se o conde Raimundo de
Tolosa e o conde Henrique de Borgonha. Ao conde Raimundo deu
Afonso a sua filha legítima Urraca e a Galiza; ao conde Henrique a
sua filha bastarda Teresa e os condados do Porto e Coimbra, com o
título de conde de Portugal.

Vai agora a História de Portugal distinguir-se da do resto da
Península; e é a partir do ano de 1097 que essa história tem o seu
começo. O filho de Henrique de Borgonha foi o grande monarca D.
Afonso Henriques, o herói do seu país e o fundador de uma grande
dinastia. Até este momento, é impossível separar a História de
Portugal da História de Espanha, e é mister pôr em evidência o facto
de serem idênticas, até então, as histórias das duas nações, a fim
de dissipar o erro muito comum que consiste em afirmar que
portugueses e espanhóis pertencem a raças distintas. O facto de a
História de Portugal não começar senão numa data relativamente
recente traz-nos um outro ensinamento: as nações da moderna
Europa não devem ser consideradas como tendo constituído
entidades completas desde as mais remotas épocas e sim como
devendo, algumas vezes, a sua autonomia nacional a circunstâncias
fortuitas.

Em 1097 estava constituído o poderoso condado de Portugal.
Vamos estudar a sua transformação num reino, a extensão dos seus



domínios por conquistas aos mouros e a dificuldade em conservar a
independência entre as outras nações da Península até ao
surgimento como nação dirigente do mundo, na vanguarda da
civilização europeia.



Capítulo II
O condado de Portugal

O conde D. Henrique de Borgonha, a sua mulher, D. Teresa, e o
seu filho D. Afonso Henriques foram os três fundadores de Portugal
e todos eles indivíduos de notável personalidade. São figuras típicas
da sua época, possuem o misto curioso das virtudes e vícios
característicos da idade da cavalaria.

O conde D. Henrique era o segundo filho de Henrique, terceiro
filho de Roberto, primeiro duque de Borgonha, foi, como seu pai e
seu avô, um cavaleiro da velha escola francesa que ao amor
apaixonado pelas aventuras e pela guerra aliava um temperamento
ambicioso e egoísta. Viera a Espanha pelo seu amor pela guerra,
em auxílio dos cristãos e com o propósito de fundar uma dinastia e
desde o começo que pôs o seu pensamento mais na esperança de
suceder a seu sogro, Afonso VI, num dos seus reinos do que em
fundar um reino para si nos domínios dos califas árabes. Recebeu o
seu condado de Portugal, em dote de sua mulher, Teresa, filha
bastarda de Afonso VI, como senhorio direto da coroa de Galiza, um
dos três reinos do sogro. Afonso dera a Galiza como senhorio, e não
como reino, ao conde Raimundo de Tolosa, casado com a sua filha
legítima Urraca, e o conde D. Henrique mostrou claramente o seu
desgosto por continuar, de certo modo, um vassalo do seu
companheiro de aventuras.

A princípio não se manifestou o ciúme entre Henrique e
Raimundo, porque D. Henrique tinha de combater valorosamente
para defender as suas fronteiras do sul contra as incursões do
general muçulmano Seyr. Em seu auxílio chamou a cavalaria da
França e os cavaleiros do seu país natal vieram socorrê-lo, sendo
por ele elevados às mais altas posições militares e às dignidades
fidalgas. As batalhas sucediam-se às batalhas, sem que de um ou
de outro lado se alcançasse uma vitória decisiva, até que ao fim de



sete anos de acirrada luta, cristãos e mouros convieram em
descansar um momento para se refazerem das suas perdas.

Contudo, o conde D. Henrique era em demasia o irrequieto
cavaleiro dos tempos medievos para permanecer inativo durante
muito tempo. Desde que os seus guerreiros portugueses se sentiam
fatigados e que o campo da batalha, por espaços de léguas, em
ambas as margens do Tejo, jazia totalmente assolado, não podia
combater por mais tempo no seu próprio país contra os infiéis; por
isso, em 1103, partiu para a Palestina, provavelmente em
companhia de Maurício, bispo de Coimbra. Durante dois anos serviu
na expedição conhecida pela Segunda Cruzada e, quando voltou,
estava ainda decidido a prosseguir a luta no seu país.

A sua impaciência era uma qualidade típica da época. Os
cruzados eram cavaleiros errantes, sempre em busca de aventuras
e nunca se fartando de guerras. Esse espírito fortalecia-o a Igreja e
enquanto o califa almorávida Iusuf organizava as suas forças
militares para um novo assalto aos cristãos, o conde D. Henrique,
por outro lado, saiu da Península em busca de aventuras, deixando
o seu condado sob o governo de sua mulher, D. Teresa.

Felizmente para Portugal, D. Teresa era uma mulher
singularmente hábil. Formosa e perfeita, idolatrada por poetas e
músicos, e capaz de inspirar as mais profundas dedicações, colocou
o seu coração e pensamento na tarefa que o seu irrequieto marido
abandonara, consumindo os anos da sua ausência em adestrar
Portugal para novas lutas. D. Teresa tinha também os defeitos e as
virtudes da sua época; apaixonada no mais elevado grau, e em
todos os sentidos, tornou-se a divindade adorada dos seus nobres e
preparou-se, durante este breve governo, para a mais prolongada
regência da sua viuvez. A sua grande aspiração nesse tempo, tal
como através de toda a sua tempestuosa existência, consistiu em
fazer que os nobres portugueses se não considerassem já galegos,
preparando-os assim para tornarem independente o seu país. Mas
ainda que o seu principal empenho fosse engrandecer e exaltar o
espírito dos seus nobres, não descurou, contudo, as outras classes



de súbditos; favoreceu os burgueses das diferentes localidades nas
suas ideias de independência municipal e incitou-os a conservar as
suas fortificações em bom estado e a prepararem-se para marchar
para a guerra sob a autoridade de capitães da sua própria escolha
em vez de comandantes hereditários saídos da nobreza. O
resultado da sua política foi que, na geração seguinte, os militares,
dependentes dos grandes fidalgos que residiam nos seus castelos,
saíram a combater ao lado de cidadãos livres comandados por
chefes da sua eleição e que o rei seu filho pôde reunir, sob as suas
bandeiras, duas classes distintas de soldados, que rivalizavam nas
proezas contra os inimigos estrangeiros, enquanto no país dividiam
e ponderavam a força, dando por isso à monarquia uma autoridade
independente.

Quando o conde Henrique voltou da Palestina, em 1105,
encontrou-se com o seu antigo irmão de armas, o conde Raimundo
de Galiza, unido num sentimento de ambição comum. Ambos
pretendiam herdar a partilha dos domínios de Afonso VI e andavam
extremamente receosos de que o velho monarca favorecesse o seu
filho natural, Sancho, cuja mãe era uma princesa moura, Zaida, filha
de Ibn Abbad, emir de Sevilha. Na sua aversão por Sancho eram
ambos acirrados pelos padres, a quem a afeição de Afonso por uma
moura era um motivo forte de repugnância. Celebrou-se um pacto
entre os dois companheiros de armas, por intermédio de um
ambicioso frade francês, Hugo de Cluny, mais tarde bispo do Porto,
para expulsarem o filho da infiel. Esta combinação pacífica não
surtiu efeito devido à morte do conde Raimundo, em 1107, seguida
pela do jovem Sancho na batalha de Uclés contra os mouros, em
1108, e finalmente pela morte do próprio Afonso VI, em 1109.

A morte do rei provocou a catástrofe. Deixara todos os seus
domínios à filha legítima Urraca, resultando desse facto haver cinco
anos de renhida luta entre Henrique de Borgonha, Afonso
Remondes, filho do conde Raimundo, Afonso I de Aragão e a rainha
Urraca e, durante esses anos, os almorávidas consolidaram
tranquilamente o seu poder e prepararam-se para um novo ataque



aos cristãos. Torna-se evidente que o espírito dos cruzados era
muitas vezes um pretexto para ambições pessoais, como esta
terrível guerra intestina, em que príncipes e nobres mudam de
partido e faltam à palavra empenhada com uma indiferença que só
pode ser característica dos tempos mais decadentes. Enquanto
combatiam uns contra os outros, os muçulmanos avançavam. O
almorávida Ali, que sucedera a seu pai Iusuf em Espanha e
Marrocos, reconquistou Talavera e Madrid e pôs cerco a Toledo,
enquanto o seu famoso general Seyr Ibn Abi-Bekr subjugou os
emires mouros das cidades do ocidente que se tinham revoltado, e
em 1112 cercou Santarém, que então formava ao sul o posto mais
avançado do condado de Portugal. Antes, porém, que tomasse tal
posto, Seyr morreu e o conde D. Henrique, que tinha sido forçado a
vir ao sul para fazer face aos invasores, mais uma vez voltou atrás
para continuar nas suas guerras com os príncipes cristãos. Um
único incidente na marcha do conde D. Henrique contra os
muçulmanos merece menção, e vem a ser a recusa dos cidadãos
de Coimbra a recebê-lo sem que lhes confirmasse os privilégios
garantidos por D. Teresa e lhes fizesse novas concessões. D.
Henrique viu-se forçado a ceder e, sobrevindo a morte de Seyr,
tornou a avançar para Espanha e aí se envolveu em novas intrigas.
Não duraram estas muito, pois logo morreu em Astorga, no primeiro
de maio de 1114, não sem suspeitas de que fora envenenado pela
rainha Urraca, deixando sua viúva D. Teresa como regente durante
a menoridade de seu filho D. Afonso Henriques, que então contava
apenas três anos.

D. Teresa escolhera a antiga cidade de Guimarães para sua
residência; aí concentrou todas as suas energias para erigir os
domínios de seu filho num estado independente e sob o seu
governo. Enquanto os estados cristãos de Espanha se dilaceravam
em guerras internas, os portugueses começaram a reconhecer
Portugal como seu próprio país e cessaram de se chamar a si
mesmos galegos. Esta distinção entre Portugal e Galiza assinala o
primeiro passo para a formação de um espírito separatista, que foi



medrando num desejo de independência nacional. O povo era da
mesma origem e falava a mesma língua, dos dois lados do Minho.

A província da Galiza estendera-se, nas épocas romanas e
góticas, para o sul até ao Mondego e não se fizera distinção entre
galegos do norte e galegos do sul até ao momento em que Afonso
VI dera o seu dilatado domínio ao conde D. Henrique. Foi D. Teresa
quem primeiro tentou tornar essa distinção mais acentuada. O
conde D. Henrique considerava o seu condado como um passo para
a sucessão ao reino da Galiza, se é que não pensou também no
reino de Leão. D. Teresa, por seu lado, considerava Portugal,
porém, como uma região independente e desejava antes estender
as suas fronteiras sobre a Galiza que suceder no trono desse reino.
Nos seus esforços para promover a unidade de Portugal e a sua
independência da Galiza, D. Teresa foi ardentemente secundada
pelo seu povo, e especialmente pelos habitantes das cidades que
favorecia, ao passo que entre as classes dirigentes tinha o apoio do
clero e a oposição da maior parte da nobreza. A maioria dos seus
nobres possuía grandes propriedades na Galiza e em Portugal por
virtude das concessões senhoriais nas terras conquistadas pelos
reis cristãos aos maometanos: concessões feitas aos nobres que
haviam capitaneado grandes contingentes de tropas no seu auxílio.
Estes nobres eram acentuadamente contrários a uma separação
entre Portugal e Galiza, que os tornaria feudatários de dois
senhores diferentes, obrigando-os muitas vezes, em caso de
conflitos entre os seus suseranos, a sacrificar alguns dos seus
domínios. Por outro lado, os bispos portugueses eram sufragâneos
do arcebispado de Braga reconstituído e não deviam obediência a
nenhum bispo galego; além disso, eram especialmente hostis ao
mais opulento entre eles, o poderoso bispo da grande cidade das
peregrinações, Santiago de Compostela. Já ficou dito que muitos
dos bispados cristãos, continuando a subsistir durante a ocupação
mourisca, tinham uma história ininterrupta desde a primeira
conversão do povo ao cristianismo; mas alguns bispados haviam
vagado pela pobreza das respetivas dioceses. O progresso dos



príncipes cristãos, que proveio tanto de motivos religiosos como de
motivos políticos, restabelecera os bispados vagos, provendo-os, e
ao mesmo tempo determinara a progressiva dotação dos que
tinham continuado a existir. Os novos bispos tomaram uma atitude
muito diferente da dos seus antecessores. Já não eram os pobres
pastores de pobres rebanhos, numa terra governada por infiéis, mas
sim poderosos barões, dominando grandes senhorios em pé de
guerra, unindo a influência do seu mister sagrado com a do seu
poder temporal. O metropolitano destes bispos portugueses era o
arcebispo de Braga e foi naturalmente a sua política que auxiliou a
independência do condado de Portugal, porque era melhor para ele
ser o primaz da Igreja de um condado importante que ser
simplesmente um dos arcebispos do reino da Galiza. Foi esta a
atitude tomada pelo primeiro grande arcebispo de Braga, Maurício
Burdino, francês, companheiro do conde D. Henrique na Palestina, e
que fora promovido por este do bispado de Coimbra à sé
metropolitana. Auxiliava-o no seu empenho Hugo, bispo do Porto, o
mais opulento dos seus sufragâneos; e a história do século seguinte
fornece-nos muitas provas do patriotismo dos bispos portugueses e
dos seus esforços para promover e sustentar a independência do
novo estado.

A regência de D. Teresa foi assinalada por muitas lutas, cuja
história é difícil de traçar, mas, através de tudo isso, percebe-se a
crescente unidade de Portugal. D. Teresa tomava um grande
interesse pela política da Galiza, pois ambicionava estender as suas
fronteiras para o norte e, em 1116, conduziu, em pessoa, o seu
exército em socorro de Diogo Gelmires, bispo de Santiago de
Compostela, e do conde de Trava, os quais capitaneavam uma
revolta para depor a rainha D. Urraca e colocar o seu jovem filho
Afonso Raimundes definitivamente no trono da Galiza. Nesta guerra,
D. Teresa tomou as cidades de Tui e Orense e a condessa guerreira
encontrou por essa ocasião, e pela primeira vez, o jovem fidalgo D.
Fernão Peres de Trava, por quem se apaixonou e cuja história para
o futuro vai entrelaçar-se com a da sua amante. Em 1117, os



mouros, comandados pelo seu califa Ali, em pessoa, invadiram-lhe
os domínios e cercaram-na em Coimbra, mas D. Teresa conseguiu
rechaçá-los e conservou-se em paz e tranquila, durante os anos
seguintes, na constante companhia do seu amante, a quem nomeou
governador de Coimbra e Porto, e fez conde de Trastâmara,
enquanto ao irmão mais velho, Bermudo Peres de Trava, concedeu
a mão de D. Urraca, sua filha segunda e do conde D. Henrique, com
o governo de Viseu.

Mas este tranquilo gozo de paz e de amor não podia durar muito
para a bela regente de Portugal. A sua meia-irmã Urraca, rainha de
Castela, Leão e Galiza estivera até então ocupada nas lutas com o
seu segundo marido Afonso I, de Aragão, sem poder atender ao que
sucedia em Portugal; mas Urraca também era uma princesa
guerreira e, em 1121, intimou D. Teresa a restituir-lhe a cidade de
Tui. D. Teresa recusou fazê-lo e D. Urraca foi combatê-la à frente de
um exército, que derrotou os portugueses em Tui, ficando prisioneira
a condessa de Portugal, depois de um prolongado cerco ao castelo
de Lanhoso. Parecia que a nascente independência de Portugal
estava a pique de naufragar, mas o bispo Gelmires acudiu em
auxílio de Teresa, levando a irmã a ceder, coagida pela necessidade
de transigir com o potentado da Galiza para mais tarde, e,
oportunamente, poder esmagá-lo.

O tratado de paz, que então foi assinado, marca um outro
momento no incremento da independência de Portugal porque nele
D. Teresa é designada como infanta e tratada como igual pela
rainha D. Urraca, que a mais disso prometeu ceder-lhe as cidades e
distritos de Toro, Zamora e Salamanca.

Nos breves anos seguintes, as existências das duas irmãs foram
singularmente análogas. A rainha Urraca cumulou de favores o seu
amante, D. Pedro de Lara, até que seu jovem filho Afonso
Raimundes, auxiliado pelo bispo Gelmires, se revoltou contra ela; e
D. Teresa, com igual cegueira, dedicou-se toda ao amor por D.
Fernão Peres de Trava e assim atraiu a si o ódio do seu filho, ainda



criança, D. Afonso Henriques e de Paio Mendes, que, em 1121,
sucedera a Maurício Burdino como arcebispo de Braga.

A sua luta com Paio Mendes começou no ano seguinte àquele
em que foi elevado a bispo e mostra bem a atitude tomada pelos
bispos portugueses. Enquanto D. Teresa se conservara como sendo
o símbolo vivo da unidade e da independência portuguesa, os
bispos acompanharam-na, mas logo que se tornou público o seu
amor por um fidalgo galego, voltaram-se contra ela. Paio Mendes
mostrou-se completamente decidido a pôr-se à testa dos
descontentes, porque era irmão do conde Soeiro Mendes do Porto,
chamado o Grande, chefe dos genuínos portugueses, em oposição
à fidalguia mista, portuguesa e galega. Em 1122, o arcebispo Paio
protestou contra a concessão de tantas e tão importantes
dignidades feitas a D. Fernão Peres e a altiva condessa
imediatamente o prendeu. Foi, porém, obrigada dentro de poucos
dias a soltá-lo com receio de um interdito papal; mas crera nele um
ardente inimigo, que em breve teria ocasião de vingar-se.

O descontentamento não se revelou abertamente senão em
1127, quando Afonso Raimundes, que sucedera a sua mãe Urraca
no ano anterior, e tomara o título de Afonso VII, rei de Castela, Leão
e Galiza, invadiu Portugal e forçou D. Teresa a reconhecê-lo como
seu suserano e a abandonar as suas pretensões a Tui e Orense. Os
cidadãos de Guimarães, capital do condado, declararam
imediatamente D. Afonso Henriques de maioridade e apto para
reinar, mas Afonso VII marchou contra a cidade e Egas Moniz, que
fora aio do jovem conde e que era governador da cidade, no intuito
de celebrar a paz, prometeu, em nome do seu pupilo, ratificar a
submissão de D. Teresa. D. Afonso Henriques, porém, posto que
fosse um mancebo apenas de dezassete anos, recusou-se
absolutamente a reconhecer a submissão feita por sua mãe e pelo
seu tutor e, em 1128, levantou um exército com a intenção
declarada de expulsar D. Teresa e o seu amante do país. Neste
movimento, o mancebo era coadjuvado pelo arcebispo Paio e por
seu irmão Soeiro Mendes, por um dos seus cunhados, Sancho



Nunes, por Ermígio Moniz e por Garcia Soares. D. Teresa, por seu
turno, reuniu um exército, constituído principalmente por galegos,
mas foi derrotada por seu filho na batalha de S. Mamede, próximo
de Guimarães, e feita prisioneira, sendo imediatamente expulsa com
D. Fernão Peres de Trava do condado que governara por tanto
tempo.

Assim acabou a regência de D. Teresa. Não acrescentou esta
mulher nem uma simples cidade aos domínios de seu filho, pois que
as suas conquistas foram retomadas pela rainha Urraca e por
Afonso VII. Mas fez mais em prol de Portugal do que se tivesse
realizado conquistas. Assegurou-lhe a independência e não só
algumas vezes a si mesma se chamou rainha como nunca usou de
título inferior ao de infanta. Preparou também a expansão de
Portugal para o sul, no fim da sua regência, favorecendo o
estabelecimento de ordens religiosas militares. Aos cavaleiros
Templários dera, em 1128, a fronteira de Soure; aos cavaleiros do
Santo Sepulcro, S. Paio de Gouveia, Ladeiro e Paços de Penalva; e
aos cavaleiros do Hospital, a vila de Leça. Destas sementes
proviriam grandes resultados durante o reinado de seu filho.

Os últimos anos da existência de D. Teresa desarmonizam
completamente com o brilhantismo da sua regência. Depois da sua
expulsão, andou errante pelas montanhas da Galiza com o amante
até que morreu, pobremente, em 1 de novembro de 1130. O seu
cadáver foi trazido para Portugal e sepultado junto do conde D.
Henrique, seu marido, na catedral de Braga; e ambos foram
reverenciados pelos portugueses, como sendo os fundadores da
independência do seu país. É bem extraordinária a história desta
princesa. Os instintos políticos e uma capacidade governativa
colocam-na entre as mais notáveis mulheres da Idade Média: a uma
coragem máscula, que a incitava a comandar em pessoa os seus
guerreiros para a peleja e a habilitava a resistir a um assédio
mourisco, aliava D. Teresa a mais feminina das qualidades – uma
completa dedicação pelo homem que amava. O seu amor por
Fernão Peres pode tê-la desviado da senda que devia ter seguido



como regente de Portugal, mas nem por isso lhe dá uma
personalidade menos interessante aos olhos da posteridade. Se
muito amou, também foi muito castigada e a sua morte no exílio
ainda mais a absolve dos favores que dispensou ao seu amante. A
empresa começada pelo conde D. Henrique e por D. Teresa estava
destinada a completar-se por um vulto maior do que ambos – o
herói da história primitiva de Portugal, D. Afonso Henriques, que
aliou o valor irrequieto e cavalheiresco de seu pai à capacidade
política de sua mãe.



Capítulo III
Constituição do reino de Portugal
O reinado de D. Afonso Henriques

Afonso Henriques, filho único do conde D. Henrique e de D.
Teresa, e que com a idade de dezassete anos, depois da batalha de
S. Mamede, iniciou o seu longo e próspero reinado, foi um dos
heróis dos tempos medievais. Sucedeu no governo de Portugal
quando este era ainda geralmente considerado, a despeito das
pretensões de D. Teresa, um condado da Galiza e, depois de cerca
de sessenta anos de incessante luta, legou a seu filho um pequeno
mas poderoso reino, cuja independência ninguém mais contestou e
cuja fama se espalhou fora, por toda a cristandade, com as vitórias
dos seus primeiros monarcas sobre os mouros. A história da
infância do herói abunda em milagrosas lendas e fantasias, como as
que se contam da mocidade de Artur e Carlos Magno, lendas que,
se não são críveis, são interessantes, por mostrarem os sentimentos
dos cronistas e poetas portugueses a seu respeito. As suas
façanhas juvenis nas montanhas de Guimarães, em que, segundo
se diz, dava caça aos lobos, como mais tarde deu caça aos mouros,
e a narração do incêndio que lavrou em redor do seu berço, sem
atingir nem assustar o juvenil herói, tem certo sabor de maravilhoso,
mas são evidentemente invenções de épocas posteriores. Quando,
porém, fazem a narração da sua educação e desenvolvimento, os
biógrafos caminham por terreno mais firme. Seu pai morrera sendo
ele ainda criança e sua mãe estava demasiadamente entregue ao
amante e aos cuidados do governo para poder prestar-lhe atenção.
Foi confiado inteiramente ao seu aio, um famoso fidalgo português,
Egas Moniz, governador de Guimarães. O jovem conde revelou-se
habilíssimo em todos os exercícios cavaleirosos; fez-se um destro
cavaleiro e um destemido caçador e reuniu a estes predicados o



conhecimento da leitura e escrita, raramente adquirida nesses
tempos por alguém, exceto os eclesiásticos. As suas tendências
eram as do cavaleiro da Idade Média; além da bravura pessoal,
mostrava gosto pela poesia e pelos romances, deleitando-se com as
narrações cavalheirescas que se cantavam diante dele; a mais
disso, era o tipo do cristão dessa época, unindo à crença em
superstições, que o tornavam fanático, uma liberdade de costumes
quando se tratava de amores ou de aventuras românticas. A sua
iniciação na vida pública começou com a idade de catorze anos,
quando foi levado pelo seu tutor e aio para Zamora, a investir-se por
suas próprias mãos no grau de cavaleiro. Foi pelas festas do
Pentecostes, em 1125, que dedicou a vida à cavalaria, fazendo os
seus votos e velando a noite de armas na catedral com todo o ardor
da sua idade e temperamento. Em muitas guerras teria ele que
combater com o primo, Afonso VII, que no mesmo dia, um ano
antes, fora armado também cavaleiro em Compostela; mas nem um
nem outro, posto que ambos claudicassem no que respeita à
moralidade, jamais deixaram de proceder como esforçados
cavaleiros. D. Afonso voltou para Guimarães com Egas Moniz e
muitos nobres portugueses desde logo lhe propuseram que
assumisse o governo do seu condado e esbulhasse sua mãe da
regência. Insistiam neste conselho o arcebispo Paio Mendes e seu
partido e, quando D. Teresa e Egas Moniz prometeram, em nome de
Afonso Henriques, que este se submeteria a D. Afonso VII, recusou-
se ele a confirmar tais promessas, declarando-se de maioridade em
1128. D. Afonso Henriques rapidamente derrotou sua mãe na
batalha de S. Mamede e tomou sobre si efetivamente o governo do
condado. O velho Egas Moniz, no modo como se portou depois do
procedimento do seu pupilo, revelou quanto fora digno de ter sido o
precetor de um herói. Quando o velho fidalgo soube que D. Afonso
não queria submeter-se ao rei de Castela, Leão e Galiza, como fora
prometido em nome do jovem conde, dirigiu-se a Toledo com a sua
mulher e filhos a entregar-se a D. Afonso VII. O rei louvou a
fidelidade do velho à sua palavra e, em vez de o punir, designou-o e



aos seus cortesãos como um modelo digno de ser imitado, e
exclamou: «Que grandes obras não poderá realizar o pupilo de um
tão nobre cavaleiro!»

O reinado de D. Afonso Henriques pode dividir-se em quatro
períodos distintos – a regência de D. Teresa; as guerras de
separação, por virtude das quais se firmou a independência de
Portugal; as guerras de conquista contra os mouros, com que se
alargou a fronteira do sul do país; e o período de decadência parcial,
depois da derrota e da prisão do rei, em 1169. O primeiro destes
quatro períodos já foi descrito, mas cada um dos restantes merece
detido exame, porque todos têm uma importância distinta na História
de Portugal.

As quatro guerras de D. Afonso Henriques com D. Afonso VII
terminaram pelo reconhecimento do herói português como rei e pela
desistência que este fez de toda a intervenção na Galiza. A primeira
guerra consistiu na entrada de D. Afonso Henriques na Galiza, em
1130, o ano do falecimento de sua mãe, para reivindicar as cidades
perdidas na campanha de 1127 além do Minho. Obrigou-o a voltar
dessa invasão frustrada a notícia de que o irmão de Fernão Peres,
Bermudo Peres, que era governador de Viseu e casado com a irmã
de Afonso Henriques, conspirava contra ele. Marchando contra
Seia, e expulso Bermudes desse castelo e de Portugal, a
conspiração falhou e o partido galego em Portugal recebeu um
golpe de que nunca mais se pôde levantar. Em 1135, D. Afonso
operou uma segunda invasão na Galiza, penetrando pelas terras de
Limia e construindo aí o castelo de Celmes. D. Afonso VII, que
nesse ano fora proclamado imperador, e cuja supremacia era
reconhecida não só por toda a Espanha, mas também pela
Provença, não podia sofrer um tal atrevimento por parte do conde
de Portugal e prontamente enviou um exército, que tomou Celmes,
repeliu os portugueses para além do Minho e logo retirou. D. Afonso
Henriques não reconheceu a benevolência com que fora tratado, e,
em 1137, pela terceira vez, invadiu a Galiza por convite de Gomes
Nunes, de Tui, e Rodrigo Peres, de Limia, ocupou os castelos que



se lhe entregaram e derrotou completamente os condes fiéis a D.
Afonso VII, capitaneados pelo seu velho inimigo Fernão Peres e por
Rodrigo Vela, na terrível batalha de Cerneja. Esta derrota, por
último, excitou o imperador Afonso, que veio em pessoa com um
poderoso exército para castigar o conde ou, como este agora a si
mesmo se designava, o Infante de Portugal. Felizmente, os dois
exércitos não vieram às mãos; D. Afonos Henriques submeteu-se.
Os sacerdotes de ambos os lados faziam ver que era uma
monstruosidade para os dois primos pelejarem um contra o outro
em vez de pelejarem contra os mouros e, pela mediação do
arcebispo de Braga e do bispo do Porto, em nome de D. Afonso
Henriques, e dos bispos de Tui, Segóvia e Orense, por parte do
imperador, foi assinada a paz de Tui, em 4 de julho de 1137. Por
este tratado de paz, D. Afonso Henriques comprometia-se a desistir
de toda a intervenção nos negócios da Galiza e a submeter-se como
vassalo do imperador e ambos os príncipes juraram voltar as suas
armas contra os muçulmanos. Mas o príncipe português não se
resignava aos termos da paz de Tui e, depois de ganhar a sua
famosa vitória sobre os mouros em Ourique, em 1139, de novo
invadiu a Galiza, e, em 1140, deu-se a última guerra entre os filhos
dos dois irmãos de armas, os condes franceses Raimundo e
Henrique. D. Afonso Henriques foi ferido e concordou-se, em
harmonia com as ideias da época, em dirimir a grande questão da
independência portuguesa numa lide ou bufúrdio. No grande torneio,
conhecido pelo Torneio de Valdevez, os cavaleiros portugueses
venceram completamente os de Castela, assinando tréguas os dois
primos. Desde logo, parece, D. Afonso Henriques assumiu o título
de Rei de Portugal.

Tocamos o ponto nodal da História portuguesa e é um facto
curioso que a separação de Portugal da Galiza se realizasse pela
vitória num torneio e não em guerra. Até 1136, D. Afonso Henriques
intitulava-se a si mesmo Infante, imitando o título usado por sua
mãe; de 1136 até 1140, intitulou-se Príncipe e, em 1140, pela
primeira vez, tomou o título de Rei. Não resta documento algum em



que o imperador reconhecesse seu primo como soberano até essa
data, mas, evidentemente, o imperador concordou nisso com a
condição de que D. Afonso Henriques renunciaria a toda a ideia de
interferir nos negócios políticos da Galiza ou de estender as suas
fronteiras para o norte. Mas havia um consentimento mais
importante que o do imperador e com o qual Afonso Henriques
poderia ser admitido no grémio sagrado dos reis cristãos: era o do
Papa. Governava a Igreja nesse tempo Inocêncio II, que desejava
ardentemente promover o espírito da Cruzada, afligindo-o
especialmente a permanência dos mouros em Espanha. Para aí
enviara o cardeal Guy, ou Guido de Vico, a fim de consolidar a união
entre os príncipes cristãos; e o cardeal, em 1143, negociou, em
Zamora, um tratado regular de paz entre o imperador e D. Afonso
Henriques. Por este tratado, D. Afonso Henriques foi reconhecido
como soberano de Portugal e o imperador concedeu-lhe, além
disso, a tenência de Astorga, no intuito de poder vigiar, por esse
modo, as ações do rei português, mantendo-o sob a sua suserania.
Como recompensa da mediação do cardeal, D. Afonso Henriques
declarou-se vassalo do Papa, prometendo pagar-lhe quatro onças
de ouro anualmente, e por este meio colocou-se sob a proteção do
chefe espiritual da cristandade e obteve uma garantia para a
perpetuação da sua dinastia. Portugal era por fim um reino
independente. Haviam terminado as guerras de separação; as de
extensão e consolidação iam agora surgir. Os seguintes vinte e
cinco anos do reinado de D. Afonso Henriques foram consumidos
numa longa cruzada contra os mouros e abundam em incidentes e
aventuras de toda a casta.

Mas, antes de entrarmos na narrativa resumida dessas
empresas, que espalharam a fama dos portugueses e do seu
monarca por toda a Europa, forçoso é indicar, rapidamente sequer,
as guerras mouriscas, sustentadas simultaneamente com as de
separação. Descrevemos separadamente as guerras galegas por
causa do erro vulgar que atribui às conquistas sobre os mouros o
título de rei obtido por D. Afonso Henriques. Este erro é de antiga



data; os velhos cronistas portugueses atribuíam sempre a
independência do seu país às vitórias do seu primeiro rei sobre os
infiéis e só a moderna escola de historiadores portugueses, pelo
exame dos documentos, rejeitou as afirmações dos seus
antecessores de mais crédito, ficando claramente demonstrado que
D. Afonso Henriques deveu a coroa à longa luta com o seu primo
cristão e não às suas façanhas contra os mouros. Este facto é de tal
modo importante que o coloca entre as mais notáveis descobertas
da moderna escola científica de historiadores e, para lhe dar a
proeminência devida, deixámos até agora de falar nos primeiros
anos de guerra com os mouros, embora não reste dúvida de que as
façanhas do grande campeão português facilitaram o seu
reconhecimento como soberano independente, tornando o Papa
mais ansioso de satisfazer ao seu desejo de entrar no rol dos
soberanos da Europa. Como prova dessa admissão, faremos notar
que D. Afonso Henriques casou, em 1146, com a filha de um
príncipe europeu, Matilde de Saboia, filha de Amadeu II, conde de
Saboia, Mauriana e Piemonte.

A situação do poder mourisco em Espanha fora particularmente
favorável às suas primeiras empresas da Galiza, porque deixara o
rei até certo ponto descansado a respeito de uma invasão do Sul,
proporcionando-lhe ensejos de ganhar mais de uma assinalada
vitória. A onda do fanatismo maometano, que firmara a dinastia
almorávida em Espanha e Marrocos e derrotara a cavalaria cristã na
batalha de Zalaca, perdera a sua força. Os almorávidas haviam
degenerado. Outra vez se tinham estabelecido dinastias
independentes nas várias províncias da Espanha, enquanto em
África o sucessor do Mahdi Abd-el-Mumin ia destruindo o poder dos
almorávidas com um novo movimento de fanatismo. Os três emires
independentes, com quem os portugueses tinham de se haver, eram
os de Alfaghar, ou Algarve, de Al Qasr Abu Danis, que compreendia
Badajoz, Elvas e Évora, e o de Belatha, que incluía as possessões
muçulmanas ao norte do Tejo, com as importantes localidades de
Lisboa, Santarém e Sintra. Sob a autoridade destes emires,



contavam-se numerosos líderes dos distritos, vizires das cidades e
alcaides dos castelos, que eram semi-independentes; e como não
só os emires, mas também os seus subordinados, estavam
constantemente em guerra, uns contra os outros, e só podiam
contar com fraco auxílio do califa almorávida, as invasões dos
portugueses eram geralmente coroadas de êxito.

Depois da sua elevação ao governo, D. Afonso Henriques deixara
principalmente aos cavaleiros Templários e Hospitalários o cuidado
de acossar os mouros; esses cavaleiros saíam para frequentes
expedições dos seus castelos de Soure e Tomar, onde se haviam
estabelecido por concessão de D. Teresa. D. Afonso Henriques
andava tão ocupado com os seus planos de independência que
pouquíssimo fez para auxiliar os monges-cavaleiros a não ser
construir um grande castelo em Leiria, destinado a proteger a sua
capital, Coimbra, e a servir de base para expedições contra
Santarém e Sintra. A fundação deste castelo alarmou os
maometanos de Belatha e fez com que, por um momento,
interrompessem as contendas entre si. Levantaram um grande
exército e, em 1135, no próprio ano em que o castelo tinha sido
construído, assaltaram-no e mataram duzentos e quarenta
cavaleiros que aí tinham ficado de guarnição, derrotando as forças
portuguesas em Tomar. Na ocasião em que se deram estes
desastres, estava D. Afonso Henriques na Galiza e desde que aí os
negócios se resolveram temporariamente pela paz de Tui, preparou-
se para empreender uma grande expedição contra os mouros,
congregando toda a cavalaria de Portugal a segui-lo.

Reunido o seu exército, em maio de 1139, determinou abalançar-
se a empresa maior do que as costumadas expedições aos
arruinados e devastados distritos de Belatha e estender a sua
marcha pelo sul do Tejo, levando assim a guerra até ao coração do
país inimigo. Sabia que a resistência não seria tão séria como o
teria sido em anos anteriores pela razão de que Tashfin, o último
califa almorávida, que sucedera a seu pai em 1137, levara em 1138
a flor da cavalaria maometana de Espanha, através de Gibraltar,



para África num último esforço para subjugar o crescente poder dos
almóadas, ou sectários do Madhi. Soube também que seu primo
Afonso VII estava realizar a sua segunda invasão no centro da
Andaluzia e por este motivo, ousadamente, atravessou o Tejo e
irrompeu pela província de Al Qasr Abu Danis, assim se chamava o
território ocidental do velho emirato muçulmano do Gharb. O emir
Ismar, ou Omar, tentou reunir um exército, mas D. Afonso avançou
rapidamente e derrotou-o por completo e mais quatro dos seus
líderes, em Orik, ou Ourique, oito léguas ao sul de Beja, em 25 de
julho de 1139.

É esta a famosa vitória de Ourique, a qual, até ao momento em
que os investigadores modernos examinaram os factos, foi
considerada como tendo lançado os fundamentos da independência
de Portugal. Os cronistas, dois séculos depois da batalha, afirmaram
solenemente que cinco reis foram destroçados por essa ocasião,
que duzentos mil muçulmanos foram mortos e que, após a vitória,
os soldados portugueses levantaram D. Afonso nos seus escudos e
aclamaram-no rei. Esta lenda é completamente contraditada pelos
cronistas contemporâneos e tem tanto de ficção como as supostas
Cortes de Lamego, em 1143, votando leis constitucionais, sobre que
Vertot e outros escritores gastaram tanta eloquência. Devia-se
talvez, entretanto, falar com mais reverência da lenda do
aparecimento de Cristo crucificado a D. Afonso Henriques na sua
tenda, na noite precedente à batalha, prometendo-lhe a vitória,
ainda que não exista tradição contemporânea que a confirme, pois
estaria em harmonia com o misticismo da Idade Média o facto de D.
Afonso, para animar os seus soldados, lhes afirmar que tinha tido
essa visão. Esta tradição era certamente corrente um século depois
da batalha e os reis de Portugal usaram as cinco chagas de Cristo
num escudo sobre a cota de armas em comemoração desse facto.
Todas estas lendas merecem lembrança, quando mais não seja,
para mostrar como foi grande a fama da vitória de D. Afonso
Henriques, antes pela sua coragem em penetrar tão longe no país
inimigo, que pelo alcance da batalha em si própria. Esta façanha foi



uma vitória sobre cinco líderes provinciais, numa região que odiava
os almorávidas, ao tempo em que a flor da cavalaria maometana
estava pelejando em África, e não foi por tais vitórias, mas sim pelas
renhidas lutas com o seu primo cristão, que D. Afonso Henriques
consumou a independência do seu país. A história do reinado de D.
Afonso Henriques, durante largos anos depois de alcançada a sua
independência, abunda em casos de guerras contra os mouros. Mas
a guerra já se não caracteriza por correrias, como a que foi coroada
pela vitória de Ourique: é a conquista perseverante e segura da
província de Belatha.

Os esforços dos portugueses dirigem-se no início contra as
cidades e castelos, deixando os campos assolados e desertos. Todo
o distrito, entre Coimbra e o Tejo, era um enorme campo de batalha
e D. Afonso Henriques o mais que podia fazer era tomar e conservar
as cidades fortificadas vendo-se obrigado a deixar as mais
povoações num estado desolador. A população do novo reino não
era em número suficiente para colonizar as novas conquistas e o rei
tinha de limitar os seus esforços a guarnecer as cidades, tomadas
aos mouros, com quaisquer soldados que podia trazer a seu soldo.
Forçoso é notar que a guerra não era uma guerra de extermínio. Os
soldados cristãos e maometanos pelejavam valentemente, mas os
habitantes das cidades, e a enorme mistura de judeus, que viviam
entre eles passavam do domínio de uma raça para o da outra
tranquilamente. Era, pois, uma luta de soldados e a dificuldade para
D. Afonso Henriques estava em dispor de efetivos suficientes para
guarnecer as suas conquistas. A nobreza de Portugal seguia-o
agradada com os seus vassalos e as ordens religiosas de cavalaria
retribuíam-lhe em serviço a liberalidade com que D. Teresa os
recebera; mas nenhum desses elementos de força militar era tão
valioso para ele como os cruzados do norte europeu. Ganhou D.
Afonso o seu auxílio por dois modos.

O Papa Inocêncio II declarara ser um serviço tão louvável
combater os infiéis em Espanha como na Terra Santa e muitos
cruzados satisfaziam os seus votos vindo a Portugal e prestando aí



serviço. Mas a maior parte dos guerreiros da Cruz preferiam seguir
o caminho da Palestina e, como os de Inglaterra, da Flandres e do
norte da França davam a volta por mar, tocando invariavelmente no
Porto, D. Afonso pôde persuadi-los a combater sob o seu comando
os mouros da Espanha antes de irem atacar os árabes na Palestina.
Foi o que sucedeu em 1143, quando, com alguns cruzados
franceses, devastou a região em volta de Lisboa.

A história da conquista portuguesa de Belatha, além da
importância suprema que tem para a formação do reino português,
torna-se notável por ser a primeira invasão depois da assinatura do
Tratado de Zamora realizada a convite de um emir mourisco. Ahmad
Ibn Qasi, emir de Mértola, escreveu a D. Afonso Henriques em
1145, dando-lhe o nome de Ibn Errik, senhor de Coimbra, e pedindo-
lhe que viesse em seu auxílio contra o emir de Badajoz. Mas os
soldados mouros de Ahmad Ibn Qasi recusaram-se a combater nas
mesmas fileiras com os cristãos e Afonso Henriques teve de retirar,
carregado de presentes. Depois disto, compreendeu que lhe era
mais vantajoso conquistar as cidades confinantes dos seus
domínios, uma por uma, do que empreender essas expedições
longínquas. Era óbvio que o primeiro ataque tinha de ser dirigido
contra a grande e bela cidade de Santarém, que dominava os
terrenos superiores do Tejo, e ficava, quando muito, a um dia de
marcha da sua capital, Coimbra.

Abu Zakaria, o vizir de Santarém, era o mais afamado guerreiro
muçulmano de Belatha e infligira uma séria derrota aos Templários
de Soure. Afonso Henriques tinha nele um digno adversário. O único
modo de tomar-lhe a cidade seria por surpresa e com esse fim o rei
português fez os seus preparativos com todo o cuidado. Guardou
segredo acerca das suas verdadeiras intenções, comunicando-as
apenas a um velho soldado, Mem Ramires, e ao primeiro português
que viria a ser canonizado santo, S. Teotónio, então prior do
convento de Santa Cruz, em Coimbra. No dia 2 de março de 1147,
avançou com o seu exército e, surpreendendo a cidade antes que o



vizir desta tivesse tempo para se prevenir, tomou-a de assalto na
noite de 14 para 15 de março.

Este feito de armas foi excedido no mesmo ano por um
acontecimento ainda mais notável: a tomada de Lisboa, a
importante cidade na embocadura do Tejo, a futura capital de
Portugal e o porto de onde os navios portugueses haviam de seguir
mais tarde para as suas viagens de descoberta no oriente e
ocidente. D. Afonso Henriques havia muito que ambicionava tomar
esta grande cidade porque, se a possuísse, tendo Santarém,
poderia estabelecer no Tejo a sua fronteira do sul, ficando assim
com uma melhor base de operações. Esta antiga cidade era, pela
sua posição no Tejo, a capital natural da costa ocidental da
Península Ibérica. Lisboa, que tinha o nome de Olisipo e fora, como
alguns pretendem, uma antiga colónia grega, denominou-se
Felicitas Julia quando se tornou colónia romana. A sua tomada
pelos mouros, em 714, marcou-lhe um dos maiores períodos do seu
progresso, conservando-se como capital da província de Belatha por
mais de quatrocentos anos. Três vezes foi tomada pelos cristãos –
em 792 por Afonso, o Casto, de Castela, em 851 por Ordonho I, de
Leão, em 1093 por Afonso VI, sogro do conde D. Henrique; mas
apenas esteve vinte anos na posse do primeiro e alguns meses na
posse do segundo e terceiro conquistadores. Agora D. Afonso
esperava conquistá-la definitivamente, fazendo-a capital do seu
reino.

É muito duvidoso que o rei português se abalançasse a este
aventuroso feito de armas logo depois da tomada de Santarém, se
não recebesse do norte a notícia de que uma enorme frota de
cruzados aportara ao Douro, e que o bispo do Porto convencera os
soldados da Cruz a iniciar a guerra santa contra os infiéis, auxiliando
a conquista de Lisboa antes que prosseguissem no caminho da
Palestina. O grosso desses cruzados consistia em ingleses e pela
carta de um deles, contando a expedição e cerco de Lisboa, carta
que foi publicada1, podemos traçar a descrição do mais importante
acontecimento na primitiva História de Portugal.



A armada que se fizera de vela do porto de Dartmouth consistia
em 164 navios sob o comando de vários capitães, dos quais os mais
importantes eram Arnold de Aerschot e Christian Ghistell, que
comandavam os alemães, os flamengos e a gente do condado de
Bolonha; Hervey Glanvill, condestável dos guerreiros de Norfolk e
Suffolk; Simon de Dover, condestável de todos os navios do Kent;
Andrew de Londres e Saher de Arcellis. O cruzado inglês diz na sua
carta que a proposta do bispo do Porto não foi bem recebida por
todos e que dois piratas, de nome William Vitulus e Ralph, seu
irmão, conseguiram desviar por algum tempo os homens do
Hampshire, de Bristol e de Hastings, cuja cooperação, não obstante,
foi logo ganha pela eloquência de Hervey Glanvill.

Os cruzados do norte, assim recongregados, fizeram-se de vela
para o Tejo e, tendo desembarcado na embocadura do rio,
marcharam a unir-se a D. Afonso e aos cavaleiros portugueses.
Mesmo com este importante reforço, o rei de Portugal não tinha
soldados suficientes para bloquear a grande cidade e por isso
concentrou todos os seus esforços num ponto especial, cuja
entrada, por último, forçou no dia 21 de outubro. A resistência
parece não ter sido muito obstinada. Os mouros de Belatha haviam
desanimado por efeito da conquista de Santarém, os das províncias
do sul estavam uns distraídos por lutas internas, outros paralisados
pelo temor dos almóadas, o que permitiu a Afonso Henriques acabar
e consolidar a sua conquista.

Além da sua importância intrínseca, a tomada de Lisboa é digna
de menção especial pelo auxílio que os ingleses deram aos
portugueses. É este o primeiro exemplo das estreitas relações
mantidas entre os dois povos que dão à História de Portugal um
valor particular aos ingleses. Depois da conquista, muitos dos
cruzados seguiram o seu caminho da Terra Santa, mas o monarca
português, por meio de generosos oferecimentos, conseguiu
convencer uma parte desses cruzados a estabelecerem-se nos seus
domínios. Não era para admirar que D. Afonso Henriques ficasse
quase aturdido com o êxito da campanha. Sintra, Palmela, Mafra e



Almada entregaram-se-lhe logo sem luta; Alenquer, Óbidos, Torres
Novas e Porto de Mós em 1148. Assim se achou senhor de todo o
sul da Beira e da Estremadura. A sua grande dificuldade era agora
ocupar e defender, ao mesmo tempo, as suas novas conquistas,
preparando-se para maiores cometimentos. Gilbert de Hastings, um
inglês a quem o rei dera o bispado de Lisboa, foi a Inglaterra pregar
a cruzada para Portugal com consentimento do rei Henrique II, mas
pouca gente trouxe consigo e, malograda a primeira investida contra
Alcácer, em 1151, D. Afonso Henriques teve de esperar seis anos
antes que desse um decisivo passo avante. Gastou esses anos a
reforçar as fortificações das suas novas conquistas e a atrair para
elas a população do norte do reino, não se esquecendo de mostrar
o seu reconhecimento para com a Igreja, que permitira que os seus
contingentes o auxiliassem, fundando em 1153 o magnífico Mosteiro
de Alcobaça, futuro panteão dos reis de Portugal, e um dos mais
belos monumentos da arquitetura medieval em todo o país.
Esperava com impaciência o ensejo de seguir avante conquistando
a opulenta cidade de Alcácer do Sal. Em 1157 foi pela segunda vez
repelido, ainda que tivesse o auxílio de Thierry de Alsácia e um
troço de cruzados, mas, finalmente, no dia 24 de junho de 1158,
conseguiu rematar a sua empresa, atingindo então o zénite de
grandeza e prosperidade.

Durante os anos em que combatera os mouros, D. Afonso
Henriques respeitara e observara os artigos do Tratado de Zamora
e, prudentemente, evitara toda a intervenção nos negócios de
Espanha; mas a morte de seu primo, o imperador Afonso, em 1157,
que o elevava à categoria do mais antigo e mais afamado guerreiro
na Península, parece tê-lo tentado a abandonar esta política
prudente. O imperador dividira os seus estados, deixando Castela a
seu filho Sancho, e Leão com a Galiza ao seu filho Fernando,
divisão, que, desencadeando a guerra civil, levou D. Afonso
Henriques a acreditar que poderia tomar uma parte notável nos
negócios de Espanha. A sua aliança era solicitada de todos os lados
e, em janeiro de 1160, concedeu sua filha mais velha, D. Mafalda, a



Raimundo Berenger, herdeiro do trono de Aragão; pouco depois,
prometeu em casamento a sua segunda filha, D. Urraca, ao rei
Fernando; além disso, fez o Tratado de Celanova, no qual se
convencionou que cada monarca prosseguiria nas suas guerras
contra os mouros separadamente, e que o curso do Guadiana seria
o limite entre as suas respetivas linhas de conquista.
Indubitavelmente, este convénio originou-se no facto de que os
mouros em África novamente se haviam unido sob o comando do
califa almóada Abd-el-Mumin, contando-se com uma grande invasão
dos maometanos na Espanha. Esta invasão realizou-se logo no ano
imediato, em 1161. Abd-el-Mumin atravessou o estreito de Gibraltar
com dezoito mil soldados almóadas escolhidos e, depois de
subjugar os emires independentes maometanos, infligiu a D. Afonso
Henriques a sua primeira derrota, repelindo-o para Lisboa e
Santarém. A morte de Abd-el-Mumin em 1163 mudou mais uma vez
a face das coisas. Uma disputada sucessão ocupou os guerreiros
almóadas em África e bandos independentes de salteadores, que
pouco mais eram que ladrões e aventureiros, começaram a
estabelecer-se como pequenos príncipes feudais nas diferentes
cidades e distritos do Alentejo, que era agora o campo de batalha
entre cristãos e mouros.

D. Afonso Henriques deixou-os à vontade; tinha uma ambição
maior e assim como antigamente imaginara e planeara tomar
Santarém, Lisboa e Alcácer do Sal, lançava agora as suas vistas
para a grande cidade de Badajoz, embora esta se encontrasse na
margem oriental do Guadiana, que concordara em deixar ao rei de
Leão.

Alongando a campanha pela fronteira de leste, tomou Beja em
1162, Trujillo e Évora em 1165, e Cáceres em 1166. O rei Fernando
não era homem para tolerar que tais violações do tratado
passassem despercebidas e desde Ciudad Rodrigo ameaçava os
distritos do nordeste de Portugal.

Porém, Fernando estava a esse tempo empenhado na luta contra
seu sobrinho Afonso IX, de Castela, e D. Afonso Henriques pensou



que poderia ter vantagem sobre ele. Em 1166 ocupou mais uma vez
Tui e o território de Limia, na Galiza, contra as estipulações formais
do Tratado de Zamora, e em 1169 pôs cerco a Badajoz. Esta quebra
do tratado exasperou mais ainda o rei Fernando, que reuniu um
grande exército com o qual cercou o acampamento do sogro em
Badajoz. Os espanhóis foram bem-sucedidos; os portugueses
sofreram uma derrota completa; o rei guerreiro, já de idade
avançada, partiu uma perna e foi forçado a capitular.

Fernando não abusou da vitória; lembrou-se dos grandes feitos
que D. Afonso Henriques praticara em prol da cristandade e, depois
de dois meses de cativeiro, consentiu que o rei português voltasse
para o seu país, entregando as cidades da Galiza e as da margem
esquerda do Guadiana, que tomara violando os tratados. Mas o
espírito do velho guerreiro alquebrara; não podia já montar a cavalo
e pelo ano de 1171 associou seu filho Sancho no governo de
Portugal, dando-lhe o título de rei e confiando-lhe todos os negócios
da guerra e o comando dos exércitos portugueses.

Sancho era muito novo ainda, embora mais tarde provasse ser
digno filho de seu pai, urgia, pois, que D. Afonso Henriques tomasse
outras medidas contra os mouros, que agora se encontravam unidos
sob o governo do califa almóada Iusuf. Assim, em troca da defesa
do Alentejo, concedeu primeiramente aos Templários a terça parte
de tudo o que pudessem conquistar aos mouros. Mas os Templários
eram fracos de mais em número e Iusuf rapidamente reconquistou
toda a província, vindo pôr cerco a Santarém. Aí, porém, teve de
ceder, a defesa fora preparada com todo a perícia militar conhecida
na Idade Média e a cidade estava bem municionada. Iusuf foi
forçado a retirar e então D. Afonso Henriques, pela primeira vez na
sua longa vida, fez uma trégua de sete anos com os infiéis.

Quando seu filho D. Sancho, que casara em 1174 com D. Dulce,
filha de Raimundo Berenger, conde de Barcelona, e de Petronila,
rainha de Aragão, chegou à maioridade quebrou essa trégua e, em
1176, fez uma incursão pela Espanha mourisca até à cidade de
Sevilha, trazendo consigo ricos despojos. Essa incursão reacendeu



as perpétuas lutas com os maometanos durante os anos imediatos.
O Alentejo tornou-se de novo num campo de batalhas permanentes.
Em 1179, ano em que o Papa Alexandre III reconheceu a
independência de Portugal numa bula especial, os mouros foram
repelidos de Abrantes; em 1180 destruíram Coruche e, em 1181,
foram derrotados em Évora. Mas a grande luta estava ainda para vir.
Em maio de 1184, Iusuf atravessou o estreito com o mais luzido e
bem equipado exército islamita que os almóadas tinham trazido para
Espanha e, em junho, cercou Santarém, pela segunda vez. A
fortuna defendeu a cidade portuguesa e no dia 4 de julho de 1184
Sancho destroçou o denodado exército dos mouros numa grande
batalha em que o próprio Iusuf ficou mortalmente ferido. Uma lenda
conta que D. Afonso Henriques foi levado na sua liteira à frente dos
reforços que permitiram ao rei D. Sancho conseguir essa assinalada
vitória, a qual, quer o pai estivesse presente, quer não, constituiu um
digno remate do reinado do velho guerreiro.

Durante estes últimos anos das guerras mouriscas, D. Afonso
Henriques conservou toda a agudeza do seu espírito, embora já não
tivesse a atividade muscular dos seus verdes anos e, como seu filho
D. Sancho andava sempre na guerra, dedicou-se inteiramente à sua
última e restante filha D. Teresa. A beleza desta princesa foi cantada
pelos trovadores em todas as Cortes da Europa e a sua mão
solicitada ardentemente por muitos pretendentes. Em 1183, o velho
rei aceitou finalmente para ela um dos oferecimentos e a princesa
deixou o pai e o seu país para casar com Philippe, o opulento conde
da Flandres.

Poetas e cronistas concordam em afirmar que a partida da infanta
dilacerou o coração do velho rei que viveu ainda o suficiente para
saber da vitória de Santarém, ainda que, porventura, não assistisse
a ela como a lenda conta, falecendo no dia 6 de dezembro do ano
seguinte, 1185, em Coimbra. Foi sepultado na igreja do priorado de
Santa Cruz, dentro da cidade, onde o seu amigo S. Teotónio fora
prior, e o seu túmulo é reverenciado como o do verdadeiro fundador
da independência portuguesa.



Raras vezes, até durante a Idade Média, se daria o caso de um
condado minúsculo se transformar num reino compacto e poderoso,
embora pequeno; e o perpetuar-se este reino até aos tempos
modernos é um facto sem igual na História da Europa. É isto que
concede à história do reinado de D. Afonso Henriques tão
extraordinário interesse e importância geral, à parte o seu valor para
a História portuguesa. Não havia razão etnológica ou geográfica
para que uma parte da Península Ibérica, chamada Portugal,
formasse um reino independente com mais motivo do que Leão ou
Castela. Foi a grandeza de um só homem que fez de Portugal um
país independente. A primeira lição que nos mostra a História de
Portugal é que as nações nem sempre são demarcadas por limites
geográficos naturais ou por divisões de raça. A segunda lição é que
uma nação que assim se tornou independente pode, sob a
influência de certas circunstâncias, desenvolver uma individualidade
distinta, que lhe dá uma caráter diferente, em todos os sentidos, do
dos seus vizinhos.

Mostrámos como a sorte, a previsão de D. Teresa e o heroísmo
de D. Afonso Henriques tornaram Portugal independente.

O decurso da História que vai ser narrada mostrará como,
enquanto outros reinos da Península se fundiram na Espanha,
Portugal conservou-se autónomo, desenvolvendo-se
separadamente. Espanha e Portugal são agora duas nações
separadas com diferentes línguas, literaturas e individualidades
nacionais.

Já vimos como essas nações começaram a separar-se, agora
narraremos o modo como vão tornar-se finalmente distintas.

1 Cruce-signati Anglici Epistola de Expugnatione Olisiponis, impressa no vol. 1.°, pág. 392
e seguintes dos Portugaliae Monumenta Historica, publicados pela Academia de Lisboa.



Capítulo IV
Delimitação das fronteiras do reino

D. Sancho I ganhara créditos de guerreiro já em vida de seu pai e
o seu reinado ia assinalar-se pela sabedoria da administração, mas,
antes de poder entregar-se aos pacíficos deveres do governo, tinha
ainda de prosseguir na campanha de extermínio com os mouros. A
grande vitória (1184) ganha no ano anterior ao da sua elevação ao
trono concedeu-lhe um tempo de repouso, tanto que, em 1188,
chegou a intentar ir na Terceira Cruzada para que se estavam a
fazer preparativos em toda a Europa. Mas os mouros não se
conformavam com a lembrança da derrota de Santarém e, no
próprio ano de 1188, Iakub, ou Almançor, filho de Iusuf, o novo califa
almóada, preparava-se para vir a Espanha, onde, com efeito,
desembarcou na primavera desse ano, limitando-se, no entanto, a
uma incursão breve e sem consequências. Logo, porém, D. Sancho
tirou a sua desforra. Obtendo em Lisboa o auxílio de uma frota de
cruzados holandeses, frísios e dinamarqueses, a que depois se
juntou um corpo de cruzados franceses sob o comando de Jacques
d’Avesnes, bispo de Beauvais, e do conde de Braine, consolidou a
posse do Alentejo com a conquista marítima do litoral do Algarve,
incluindo Silves, a poderosa capital do emirado de Chenchir. Iakub
ficou aterrado diante destes feitos. Reuniu um grande exército e veio
de novo à Península. Mas a fatalidade perseguiu-o. Silves, socorrida
por uma centena de cruzados londrinos, resistiu e, rechaçado,
atravessa o Alentejo rapidamente, transpõe o Tejo, toma Torres
Novas, cerca Tomar, quartel-general dos Templários, cujo mestre
era Gualdim Pais, e daí ameaça o rei D. Sancho em Santarém. As
febres, porém, obrigaram Iakub a retirar para Sevilha, evacuando o
reino. Mas o grande califa almóada preparou-se melhor para a
investida seguinte e, em meados de 1191, cercava Silves com um
poderoso exército. O rei D. Sancho e os seus cavaleiros



portugueses tinham de sustentar sozinhos o choque dessa
formidável invasão, pois que os cruzados haviam prosseguido o seu
caminho para a Palestina, onde pelejavam sob o comando de
Ricardo, Coração de Leão, e Filipe Augusto, de França. Os
soldados maometanos avançaram em marcha triunfal,
reconquistando facilmente Silves e o Algarve, alastraram-se pelo
Alentejo, tomando seguidamente Beja, Alcácer do Sal, difícil
conquista de D. Afonso Henriques, e até Palmela e Almada,
fortalezas que guardavam o acesso a Lisboa, pelo sul. D. Sancho,
vendo que toda a resistência seria inútil, resignou-se a conservar as
fronteiras ao sul do Tejo. Iakub regressou triunfante a África para daí
voltar à Andaluzia e infligir a Afonso VIII de Castela o grande
desastre de Alarcos, em 1195.

O rei D. Sancho reconheceu o facto de que os mouros, enquanto
estivessem unidos sob o mando do seu grande califa almóada, eram
poderosos de mais para serem atacados e por isso voltou as suas
atenções para as discórdias entre os soberanos espanhóis e para
os negócios da administração interna. Não é, felizmente, necessário
relatar a história das guerras de D. Sancho com os reis cristãos
seus vizinhos. A independência de Portugal era então um facto
consumado e os pormenores minuciosos das diferentes guerras
sustentadas até ao ano de 1200 não têm importância especial,
exceto no que podem contribuir para o conhecimento das causas da
luta que se seguiu entre D. Sancho e o Papa.

A filha mais velha de Afonso Henriques, D. Urraca, casara com
Fernando II, rei de Leão, e era mãe de Afonso IX. Este monarca
iniciara o seu reinado nos termos mais amigáveis com D. Afonso
Henriques e a amizade atingira o seu ponto culminante em 1191
com o casamento de Afonso IX, de Leão, com a filha de D. Sancho,
D. Teresa. Esta princesa, cujas virtudes foram tais, que mereceu ser
canonizada em 1705, era, por conseguinte, prima, em primeiro grau,
do seu marido e o Papa Celestino III, invocando a lei canónica,
exigiu a separação, quebrando as resistências com uma bula de
excomunhão e de interdito, que obrigou o marido a repudiar a rainha



e a reenviá-la para Portugal, em 1195. Este insulto fez estalar a
guerra com Leão, deixando, além disso, no espírito de D. Sancho
uma inveterada animosidade que mais tarde explodiu na sua grande
luta com o Pontífice Inocêncio III.

A trégua com os almóadas em 1191 e a resolução de abandonar
toda a interferência em Leão e Galiza depois de 1200 deu tempo ao
rei D. Sancho para atender às manifestas necessidades do seu
povo. Reconheceu claramente que de nada valia transpor o Tejo,
conquistando o Alentejo e o Algarve, quando a parte do reino já
resgatada se encontrava meio deserta.

Durante o reinado de seu pai não se fizera senão guerrear e,
exceto no Porto e em Lisboa, onde existia um comércio florescente
sustentado pelas frequentes visitas das frotas dos cruzados do
norte, e nas províncias do norte, Entre Douro e Minho e Trás-os-
Montes, onde a agricultura se mantinha, a população escassa vivia
principalmente com os despojos obtidos pelas correrias anuais nos
territórios maometanos. A população da Beira e da parte norte da
Estremadura mantinha-se inteiramente nas cidades, ou nas
povoações agrupadas em torno dos castelos da nobreza, e
considerava a guerra o único meio de obter a sua subsistência. Tais
condições, se produziam uma nação de soldados, faziam com que a
terra ficasse abandonada e inculta. Entre as cidades e as
povoações, especialmente nos distritos recentemente conquistados
ao sul de Coimbra, viam-se grandes tratos de terreno deserto e,
agora que as tréguas com os mouros haviam privado a população
do seu principal meio de subsistência, era urgente reanimar a
agricultura.

Porém, em primeiro lugar, o rei D. Sancho dedicou-se à tarefa da
reparação das muralhas das antigas cidades e da fundação de
povoações novas dominando posições estratégicas, facto que lhe
criou o cognome de Povoador. Esta política era ditada pela atitude
ameaçadora dos almóadas, pois D. Sancho, como muitos dos seus
contemporâneos, não podia crer que o domínio islamita na
Península estivesse a ponto de acabar e obedecia ao plano de



resistência a ulteriores invasões. O seu primeiro cuidado foi ver se
as muralhas das cidades antigas se encontravam em perfeito estado
de conservação e guarnecidas convenientemente pelas milícias
urbanas; depois fundou cidades novas para guardar as estradas
importantes, onde quer que elas se não achavam na proximidade
imediata de castelos e fortalezas. Entre estas novas cidades, a sua
favorita, e uma das que no futuro alcançaram uma alta importância
histórica, foi a Guarda, fundada a oeste da forte posição fronteira de
Ciudad Rodrigo. No tocante ao governo das povoações, D. Sancho
seguiu avisadamente o exemplo dos muçulmanos, continuando o
antigo sistema romano de administração municipal, que deixava o
governo interno inteiramente nas mãos dos cidadãos e, quando
comedia o senhorio de uma vila a algum bispo, fidalgo ou ordem
militar regulava com todo o cuidado as suas funções e só lhes
permitia receber uma determinada parte do rendimento municipal
com a condição de satisfazerem certos encargos, como comandar o
contingente urbano na guerra e manter tribunais de justiça. Aos
distritos rurais aplicou princípios diferentes. Concedeu largos tratos
de terrenos aos nobres, às ordens militares e às cidades com a
condição expressa de que as povoariam e cultivariam dentro de um
prazo marcado, sob pena de revogação de tais concessões. Este
plano provou eficazmente na Beira e no norte da Estremadura,
regiões que o rei D. Sancho julgava suficientemente defendidas
contra a invasão pelas grandes fortificações da linha do Tejo,
Lisboa, Santarém e Abrantes, mas tal plano era completamente
inaplicável ao Alentejo. Antes da conquista de Iakub, dividira o rei
esta província, imitando a política de seu pai, pelas grandes ordens
militares, confirmando as largas concessões anteriormente feitas
aos Templários, Hospitalários e Cavaleiros do Sepulcro e alargando-
as muito. Mostrou predileção especial pela ordem portuguesa da
cavalaria de S. Bento de Avis, fundada por D. Afonso Henriques, e
chamou de Espanha para se estabelecer em Portugal a Ordem de
Cáceres, à qual concedeu Alcácer do Sal, Palmela e Almada, e a de
Calatrava, à qual deu Évora, Alcanede e Juromenha, atraindo assim



ao seu reino alguns dos mais afamados guerreiros de Espanha. É
verdade que as conquistas de Iakub haviam anulado o efeito dessas
concessões, mas os cavaleiros consideravam as suas possessões
de além do Tejo como ocupadas temporariamente pelos
muçulmanos e, inspirados por este sentimento, redobravam de
ardor na defesa da fronteira atual, desejando ardentemente que
recomeçasse a guerra contra os mouros.

Os últimos anos do reinado de D. Sancho foram assinalados
pelas discórdias com os bispos e com o Papa, e sobretudo depois
que o Papa foi Inocêncio III. Esta luta apresenta uma semelhança
completa com a de Henrique II, de Inglaterra, alguns anos antes, e
tem também uma importância intrínseca.

As pretensões regalistas do rei de Portugal pareceram
monstruosas ao Papa Inocêncio III, que enviou legados sobre
legados para exigir de D. Sancho a sua revogação e o pagamento
do tributo à Santa Sé. Mas D. Sancho tinha no seu chanceler Julião
um grande estadista, fora o primeiro português que estudara em
Bolonha o renascimento do direito romano e aí aprendera noções
novas sobre os limites da autoridade pontifícia. O chanceler, em
nome do rei, sustentou a supremacia do poder real e até o direito de
desamortizar os bens da Igreja. O Papa Inocêncio III declarava
heréticas tais ideias, mas o rei dava força ao chanceler, que, por seu
lado, aproveitava todos os ensejos para alargar o poder real. O
baixo clero de Portugal não se mostrava remisso em comprazer com
as exigências do soberano e as ordens militares sustentavam-no
pela sua valentia de guerreiro. A principal dificuldade estava nos
bispos, e especialmente nos mais opulentos dentre eles. Os de
Lamego, Viseu, Lisboa e Guarda eram todos pobres; o último nem
sequer possuía uma catedral ou um palácio na sua recente sede,
mas o arcebispo de Braga e os bispos do Porto e Coimbra eram
príncipes eclesiásticos, desfrutando grandes rendimentos, e era com
eles que o rei D. Sancho I tinha a haver-se. A sua contenda com o
bispo de Coimbra é digna de nota por mostrar o espírito
supersticioso dos tempos, pois essa contenda proveio de uma



espécie de feiticeira que o rei teimou em conservar no seu palácio.
A sua luta com Martinho Rodrigues, bispo do Porto, é bastante mais
complicada, mas não pode ser relatada nos seus pormenores.
Bastará dizer que o bispo ofendeu, não só o rei, mas até o cabido e
o povo da cidade e teve de encerrar-se no paço, onde esteve
cercado durante cinco meses. Quando pôde escapar-se, fugiu para
Roma e o Papa Inocêncio III imediatamente lançou um interdito
sobre o reino de Portugal. Por algum tempo, D. Sancho, sustentado
pelo seu chanceler e pelo baixo clero, que se recusara a obedecer
ao interdito, desatendeu-o, mas, afinal, sentindo que a sua saúde
declinava e que se achava próximo da morte, submeteu-se,
permitindo que o bispo do Porto voltasse para o reino e pagando ao
Papa cem marcos de ouro. Retirou-se então para o Convento de
Alcobaça, onde faleceu no dia 26 de março de 1211, deixando uma
reputação de guerreiro e de homem de estado não inferior à de seu
pai.

Nada prova com mais evidência a importância que em tão breve
tempo ganhara o minúsculo reino de Portugal como os grandes
casamentos feitos por alguns dos filhos de D. Sancho e as relações
deste não só com os reis de Espanha mas com os mais distantes
príncipes da cristandade. Já se disse que D. Teresa, uma das filhas
de D. Sancho, casara com Afonso IX, de Leão, e fora repudiada por
ordem do Papa por tal casamento infringir as leis de
consanguinidade. A mesma intervenção, e por idêntico motivo, se
verificou com respeito a sua irmã Matilde, ou Mafalda, que casou
com Henrique I, de Castela, depois da morte de seu pai, e que foi
forçada a abandonar o marido por ordem do Papa Inocêncio III. A
beleza das infantas portuguesas era tão afamada que a sua mão
era pretendida por alguns reis de nações longínquas. O rei João, de
Inglaterra, mandou uma embaixada em 1199 para pedir a mão de
uma infanta, o que não conseguiu, e a filha mais nova de D.
Sancho, D. Berengária, casou com o rei Valdemar, da Dinamarca,
em 1213. Não menos brilhantes foram os casamentos dos filhos. O
mais velho, D. Afonso, casou com D. Urraca, filha de Afonso VIII, de



Castela, e de D. Leonor, de Inglaterra, e irmã de Branca, a famosa
rainha de França, mãe de Luís IX, o Santo; o segundo, D. Pedro,
casou com uma filha do conde de Urgel e foi depois senhor de
Segorba, e o terceiro, D. Fernando, casou com Joana, condessa da
Flandres, e combateu à testa de tropas flamengas, ao lado de João,
de Inglaterra, na batalha do Bolines.

Estas alianças mostram quanto Portugal era já nesta data um dos
reinos reconhecidos da Europa, ainda que à morte de D. Sancho o
seu limite pelo sul não passasse além do Tejo, perdidas como
estavam todas as conquistas feitas por D. Afonso Henriques no
Alentejo.

O reinado de D. Afonso II, o Gordo, é capitalmente importante na
história da constituição de Portugal, sendo apenas assinalado por
um feito de armas memorável, a reconquista de Alcácer do Sal. À
morte de seu pai, o jovem rei, provavelmente por conselho do
chanceler Julião, reuniu Cortes, compostas de bispos, fidalgos e
ricos-homens do reino. Foram elas a primeira assembleia regular
representativa de Portugal, pois as Cortes de Lamego, que
geralmente se diz terem-se reunido em 1143, são apócrifas. Em
presença das Cortes, D. Afonso II deu a sua solene adesão ao
pacto final que seu pai havia feito com a Igreja e promulgou uma lei
de mão-morta, obra do chanceler Julião, por virtude da qual as
fundações religiosas não poderiam receber mais legados de terras,
visto que essas ordens não podiam satisfazer o serviço militar. O
novo rei provou não ser tão guerreiro como o tinha sido seu pai e
seu avô, mas foi muito cioso da opulência e do poder da Coroa e
recusou-se a entregar aos seus irmãos as grandes propriedades
que o rei D. Sancho lhes legara em testamento. Foi só depois de
uma demorada guerra civil, em que Afonso IX, de Leão, Afonso VIII,
de Castela e o Papa Inocêncio III intervieram que o rei deu a suas
irmãs os seus legados, procurando que elas professassem. Os
irmãos tiveram de emigrar e nunca vieram a receber os legados
respetivos.



Embora Afonso II não fosse um guerreiro, a infantaria portuguesa
provou a energia dos contingentes de tropas concelhias de homens
livres enviados a socorrer o rei de Castela na grande batalha das
Navas de Tolosa em 1212, na qual Mohammd Nasir, o Iakub, foi
completamente derrotado. Depois dessa vitória, os estadistas
portugueses, os bispos e os capitães decidiram aproveitar a
fraqueza dos almóadas para reconquistar o Alentejo. Por fortuna, e
em ajuda destes planos, chegou a Lisboa, em julho de 1217, uma
grande armada de cruzados, quase exclusivamente húngaros e
alemães, em viagem para a Terra Santa. Entre os capitães vinham
os condes de Wight e Holland, ambos amigos do príncipe exilado D.
Fernando, que se refugiara junto de sua tia D. Teresa, na Flandres.
Soeiro Gomes, bispo de Lisboa, procurou deter esse poderoso
exército, conseguindo convencê-los a ficar. Juntou-se aos cruzados
o exército português, que não fora levantado à voz do rei, mas era
comandado pelo bispo de Lisboa, pelo abade de Alcobaça, por
Martinho, comendador de Palmela, e por Pedro Alvites, grão-mestre
dos Templários portugueses. Os dois exércitos cercaram Alcácer do
Sal, a cidade que D. Afonso Henriques conquistara com tanta
dificuldade e que D. Sancho I se vira forçado a entregar.

A defesa foi obstinada e, em setembro de 1217, um exército
muçulmano de quarenta mil infantes e quinze mil cavaleiros veio em
auxílio de Alcácer sob o comando dos validos de Badajoz, Sevilha,
Jaen, Córdova e Xerez. Os exércitos cristãos e muçulmano
travaram batalha em 12 de setembro; este último foi derrotado com
imensas perdas e perseguido pelos Templários durante três dias; os
validos de Córdova e Jaen foram mortos e, em 18 de outubro, a
cidade de Alcácer do Sal rendeu-se e o seu valoroso defensor Abu
Abdallah tão abatido ficou que, para se salvar e poder fugir, implorou
ser batizado.

O rei não tomara parte nesta expedição; andava ocupado em
carregar o seu tesouro, tendência que em breve o levou mais uma
vez a conflitos com a Igreja. O chanceler Gonçalo Mendes, que
herdara a política de Julião, e os oficiais-mores da Corte, Pedro



Anes, mordomo-mor, e Martim Fernandes, alferes-mor, incitaram-no
a apoderar-se dos bens de Estêvão Soares da Silva, o nobre e
erudito arcebispo de Braga. O Papa Honório III perfilhou logo a
causa do arcebispo, excomungando o rei, e lançou um interdito no
reino para obrigar D. Afonso a restituir o que tirara ao arcebispo e a
expulsar da Corte Pedro Anes e Gonçalo Mendes. D. Afonso resistiu
e achava-se ainda sob o interdito da Igreja quando faleceu no dia 25
de março de 1223.

Este monarca, tão pouco belicoso como avaro, votara-se a
aumentar a riqueza e o poderio da Coroa e nesta política se
originam não só as suas discórdias com os seus irmãos e irmãs e
com a Igreja mas também as grandes medidas constitucionais que
distinguiram o seu reinado. Foi com tal propósito que reuniu as
primeiras Cortes portuguesas para sancionarem a lei de
desamortização, e que expediu a primeira Inquirição Geral no reino,
para examinar a validade dos títulos de todos os possuidores de
propriedades territoriais, por meio de testemunhos ajuramentados
dos habitantes das vizinhanças, processo exatamente semelhante
ao das Comissões enviadas por Henrique II para inquirir dos casos
de morte de antepassados e última representação. O reinado deste
rei, embora excomungado, assinalou-se por uma revivescência da
religião em Portugal. Soeiro Gomes, um dos primitivos sectários de
S. Domingos, era português e foi enviado pelo seu superior para
fundar sucursais da ordem dos frades pregadores na sua terra natal
e, embora tivesse encontrado aberta oposição por parte de D.
Afonso II, fez ainda assim muitos progressos nas principais cidades
e povoações. Muito maior foi o êxito dos frades franciscanos, os
quais haviam sido introduzidos em Portugal por D. Sancha, uma das
irmãs do rei, que tomara o voto de freira e foi canonizada em 1705,
e para quem a rainha Urraca construiu dois conventos esplêndidos
em Lisboa e Guimarães. A ordem lançou profundas raízes e a sua
fama foi logo selada pelo martírio de cinco frades, enviados por S.
Francisco de Assis a Marrocos. Os seus cadáveres foram trazidos



para Portugal por D. Fernando, irmão do rei, e sepultados em Santa
Cruz de Coimbra.

D. Sancho II tinha apenas três anos quando sucedeu a seu pai e,
como era de esperar numa menoridade, a nobreza e os bispos
intentaram desfazer a obra do defunto rei para a consolidação do
poder real. Os velhos estadistas e conselheiros de D. Afonso II, o
chanceler Gonçalo Mendes, Pedro Anes e Vicente, deão de Lisboa,
reconhecendo que se tornava necessário alcançar o levantamento
do interdito para haver alguma paz durante a menoridade do rei,
bateram prudentemente em retirada e Soeiro Gomes, o famoso
bispo de Lisboa, colocou-se à frente do movimento e, com o auxílio
das piedosas infantas, tias do rei, fez pazes com o arcebispo de
Braga e com o Papa Honório III, que solenemente confirmou a
posse da Coroa ao jovem rei.

O arcebispo tornou-se então o homem mais poderoso no reino e
com Abril Peres, o novo mordomo-mor, combinou com Afonso IX de
Leão que os portugueses atacariam Elvas ao mesmo tempo que os
espanhóis poriam cerco a Badajoz. Era favorável a oportunidade.
Uma disputada sucessão acendera a guerra civil entre os
muçulmanos em Espanha e em Marrocos, e Elvas foi tomada em
1226. Neste cerco, o jovem rei fez prodígios de valor e os soldados
portugueses olhavam-no com admiração como digno sucessor de D.
Afonso Henriques.

Seguro do amor e do amparo do seu povo, o jovem Sancho,
ainda que com dezassete anos apenas, tomou as rédeas do
governo e chamou novamente ao poder os amigos do seu pai,
escolhendo Vicente para chanceler, Pedro Anes para mordomo-mor
e Martim Anes para alferes-mor.

Esta mudança de governo desconcertou o partido dos bispos,
que começaram a intrigar para o destronamento do jovem rei, mas
este avisadamente continuou na sua tarefa de combater os
maometanos, sabendo que o Papa hesitaria em atacar um rei
vitorioso. Tentou em tudo imitar seu primo Luís IX de França, tanto
na sua administração interna como no seu entusiasmo pelos



cruzados, e essa política sábia assegurou-lhe a proteção do Papa
que, em 1228, enviou um legado, João de Abbeville, cardeal de Sta.
Sabina, com plenos poderes e ordens para censurar os bispos
portugueses. O legado fez quanto pôde para acalmar as antigas
discórdias na Igreja, e especialmente a de Martinho Rodrigues,
bispo do Porto, o velho adversário de Sancho I, com o seu cabido, e
concedeu a sua aprovação aos conselheiros do rei por terem feito
chanceler Vicente, bispo da Guarda. Também o legado exprimiu a
sua satisfação pelo tratamento favorável, por parte do rei, concedido
aos frades e às ordens militares religiosas e, como os bispos ainda
intrigavam contra ele, pôde persuadir o Papa Gregório IX a infligir-
lhes uma severa repreensão por meio de uma carta encíclica.

O povo, os frades, e especialmente as ordens militares,
adoravam o seu jovem monarca e era então impossível prever a
catástrofe que estava para rematar tristemente o seu reinado. As
ordens militares mais distintas nessa época eram a dos cavaleiros
Hospitalários, cujo prior Afonso Peres Farinha, o maior guerreiro do
seu tempo, tomou em 1231 as importantes povoações de Moura e
Serpa, e a dos cavaleiros de Santiago, cujo valoroso prior, Paio
Peres Correia, tomou Aljustrel em 1234. Mas, entre todos, o rei era
o mais ardente campeão e o seu irmão mais novo, D. Fernando, que
de Serpa devastava todos os anos os distritos muçulmanos, em
breve ganhou uma reputação que só poderia ceder primazia à do
rei.

Nestes dias de bonança, o rei D. Sancho II imitava seu avô nas
tentativas de povoação e cultura dos terrenos do Alentejo, seguindo
os mesmos princípios que D. Sancho I aplicara na Beira Baixa e
Estremadura, durante a paz com o vizinho reino de Leão, onde,
realmente, os maiores homens dessa época eram portugueses de
nascimento, nomeadamente D. Pedro, tio do rei, que tinha o cargo
de mordomo-mor do reino, e Martim Sancho, filho bastardo de D.
Sancho I, principal comandante dos seus exércitos.

Entretanto, os conselheiros da mocidade de D. Sancho iam
falecendo pouco a pouco e a sua corte regurgitava de jovens e



folgazões cavaleiros e trovadores, que influenciavam o espírito do
monarca e o induziam a empresas insensatas. A primeira
consequência da mudança dos velhos conselheiros ia ver-se numa
séria discórdia com a Igreja.

Como por morte de Soeiro Gomes, o famoso bispo de Lisboa, em
1237, não recaísse a eleição no candidato régio, o rei enviou seu
irmão D. Fernando à cidade, queimando este a casa do candidato
da oposição, o deão João, e matando vários eclesiásticos; e o tio do
rei, Rodrigo Sanches, procedeu da mesma e imprudente forma no
Porto. Tal ato não podia ser tolerado, nem a um rei soldado, por isso
se lançou interdito papal no reino, mas a imediata submissão de D.
Sancho e a jornada de seu irmão D. Fernando a Roma para se
penitenciar solenemente da sua conduta deram como expiada a
culpa, sendo levantado o interdito. O rei mais uma vez voltou as
suas armas contra os muçulmanos e invadiu os Algarves tomando
Mértola e Aiamonte em 1239, Cacela em 1240 e Tavira em 1244.

Infelizmente, no intervalo entre estas duas últimas campanhas, o
rei Sancho visitou a corte de Castela, onde se apaixonou pela viúva
do fidalgo castelhano Álvaro Peres de Castro, D. Mécia Lopes de
Haro, com quem casou segundo todas as probabilidades. Esta
mulher tornou-se o génio malfazejo do monarca, que deu em
indolente e sensual e a sua corte degenerou num foco de vício e
intriga. A ligação do rei desagradou altamente ao povo português,
dando ensejo aos bispos e aos fidalgos descontentes para depor o
rei D. Sancho, a quem sempre tinham odiado, assim que pudessem
encontrar um chefe e obter a aprovação do Papa. O próprio irmão
do rei, D. Fernando, desamparou-o desgostoso e fez-se vassalo de
Castela; os indignos cortesãos e favoritos do rei, embora o
instigassem ao despotismo e a ruinosas concessões, tornavam-no
ainda mais impopular. O Papa Inocêncio IV, que se vira forçado a
fugir de Roma para França por causa do imperador Frederico II,
desejou mostrar o seu poder espiritual sobre alguns monarcas e
facilmente foi convencido pelos bispos portugueses de que D.
Sancho era um ímpio e um cobarde. Não foi difícil encontrar-se um



chefe e, em 1245, o segundo irmão do rei, D. Afonso, que se
estabelecera na corte de D. Branca de Castela, mãe de Luís IX, e
que aí casara com a herdeira do condado de Bolonha, ofereceu-se
aos descontentes como candidato ao trono de Portugal. O Papa
publicou então a bula Grandi non immerito, cujos termos foram
usados posteriormente na deposição de outros monarcas, e João
Egas, arcebispo de Évora, Tibúrcio, bispo de Coimbra, e Pedro
Salvadores, bispo do Porto, foram a Paris e ofereceram a D. Afonso
de Bolonha a Coroa de Portugal sob certas condições, que ele
aceitou, jurando observá-las. Já a guerra civil estalara antes da
chegada de D. Afonso a Lisboa, em 1246, quando ele se declarou
defensor do reino, D. Mécia procedeu da maneira mais
comprometedora para o rei, cuja desgraça cavara. D. Sancho e as
tropas de Castela, que trouxe em seu auxílio, foram derrotadas e o
desgraçado monarca, cujos primeiros anos haviam sido tão cheios
de promessas, retirou-se para Toledo, onde faleceu, desamparado e
infeliz, em 8 de janeiro de 1248.

Com tais começos poder-se-ia esperar que o reinado de D.
Afonso III fosse um período de guerra civil e de dissensões internas,
ou pelo menos de uma completa sujeição à Igreja e à nobreza, pois,
ao contrário, esse reinado, constitucionalmente falando, foi o mais
importante entre os primeiros da monarquia e, além disso, aquele
em que Portugal concluiu as suas lutas com os maometanos na
Península e atingiu os seus limites europeus.

Numa palavra, D. Afonso III, pelos acontecimentos do seu
reinado, provou ser essencialmente um rei político, senão um forte
caráter. Por morte de seu irmão, trocou o seu título de visitador ou
curador do reino pelo de rei e, para poder firmar a sua fama como
guerreiro, preparou-se para completar a conquista dos Algarves,
onde muitos dos domínios ganhos por D. Sancho II tinham voltado
para o poder dos mouros durante a guerra civil. Auxiliado por seu
tio, D. Pedro, e pelos cavaleiros Hospitalários, sob o comando de
Gonçalo Peres Magro, obteve vitórias imediatas, tomando Faro,
Albufeira, que concedeu aos cavaleiros de Avis, e Porches, que



destinou ao seu chanceler Estêvão Anes em 1249, e Aiamonte,
Cacela e Tavira em 1250. Esta extensão do território português não
agradou de modo algum a Afonso X, o Sábio, que era então rei de
Castela e Leão, e, depois de curta guerra, D. Afonso III consentiu
em casar com a filha bastarda de Afonso, D. Beatriz de Gusmão,
embora a condessa de Bolonha ainda vivesse, conservando os
Algarves apenas como usufruto.

D. Afonso III voltou as atenções para a sua situação em Portugal
e determinou sofrear o poder dos bispos, a despeito do seu
juramento de Paris. Percebendo que isto só se poderia conseguir
com o concurso da grande massa de povo, reuniu umas grandes
Cortes em Leiria em 1254, para as quais foram eleitos
representantes de diversas povoações do reino, a fim de terem
assento ao lado dos nobres e do alto clero. Estas Cortes são da
maior importância na história constitucional de Portugal e a maneira
como foram compostas prova que D. Afonso III compreendeu, como
Simon de Monfort e Eduardo I de Inglaterra, que só por meio de
uma aliança com o povo podia conter a força da nobreza e do clero.

A sua política surtiu efeito; os bispos reconheceram a
necessidade de submeter-se e, com o consentimento das Cortes,

D. Afonso arrostou contra o interdito lançado no reino por causa
do seu segundo casamento e forçou o clero a conter-se no exercício
das suas funções. Fora do reino, manteve-se a paz por meio da
aliança com Afonso X, o Sábio, e, finalmente, a pedido dos então
submissos prelados de Portugal, o Papa Urbano IV legalizou o
segundo casamento do rei e legitimou D. Dinis, filho do rei, em
1262. Por toda a parte este era respeitado e feliz e, em 1263,
Afonso X transferiu-lhe a completa soberania dos Algarves, pelo que
assumiu então o título de rei de Portugal e dos Algarves.

O povo começava agora a fazer sentir o seu poder em Cortes e
D. Afonso em breve teve de pagar o auxílio que dele anteriormente
recebera. Numas Cortes reunidas em Coimbra, em 1261, os
representantes das cidades censuraram abertamente a prática, a
que o rei se socorrera, de enfraquecer a moeda e compeliram-no ao



reconhecimento do princípio de que os tributos não eram levantados
por direito inerente à Coroa, mas sim pelo livre consentimento do
povo.

Como rei popular, dominou completamente os bispos, a despeito
da sua habilidade e saber, sendo auxiliado nessa tarefa pelas
ordens e regulamentos especiais formulados por Pedro Hispano, o
grande letrado e teólogo português, que fora amigo do rei quando
estivera em Braga como arcebispo, e que mais tarde foi cardeal e
Papa, com o título de João XXI. Depois deste próspero e feliz
reinado, dir-se-ia que a fatalidade o castigava do procedimento para
com seu irmão, quando o filho, D. Dinis, se rebelou em 1277,
mantendo-se em guerra aberta até 1279, ano em que o rei faleceu,
aflito e desesperado pela sua ingratidão.

Durante os reinados de D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II e
D. Afonso III, Portugal atingiu os seus limites europeus, iniciando a
vida de uma nação grande, livre e rica. O período da guerra e do
alargamento territorial na Península já passara, começava agora a
alvorecer o período da civilização. Territorial e constitucionalmente
falando, Portugal era um reino consolidado, faltava civilizar-se e
tornar-se totalmente homogéneo, antes que o grande e heroico
período da exploração e da conquista asiática se iniciasse. Reino e
povo haviam passado pelo estádio da infância, agora vinha a
juventude irrequieta, período em que iriam desenvolver-se e
expandir-se as grandes qualidades dos portugueses e, por último,
viria o período da gloriosa virilidade assinalar o apogeu da sua
grandeza.



Capítulo V
A consolidação da nação

Nenhum rei, melhor que D. Dinis, poderia encontrar-se para um
país que, após séculos de guerras, carecia de um período de paz e
de repouso. Foi poeta e amante da literatura, um grande
administrador e amante da justiça, um grande estadista, evitando
guerras estrangeiras, um homem de grandes vistas, que preparou a
expansão das energias dos portugueses para além do mar, por meio
da proteção ao comércio, e, sobre tudo isto, viu que a agricultura e
as artes pacíficas precisavam de tomar o lugar das guerras
incessantes. Em todos os sentidos, mereceu nobremente o título de
Rei Lavrador. O seu reinado é sob todos os aspetos de uma grande
importância na História de Portugal, pois marca o desenvolvimento
do povo, constituindo-o como nação independente. Mas, como
todos os reinados pacíficos, não se assinala por muitos
acontecimentos notáveis.

À guerra civil, que D. Dinis sustentara com seu pai, seguiu-se,
pouco depois da sua elevação ao trono, uma encarniçada luta com
seu irmão D. Afonso, que lhe disputava a legitimidade, luta que
terminou por uma composição. D. Dinis casara em 1281 com D.
Isabel, filha de Pedro III de Aragão, canonizada mais tarde, mercê
de uma vida inteira de virtude e abnegação. O seu reinado assinala-
se apenas por uma guerra com Sancho IV e Fernando IV de Castela
e Leão, que terminou em 1297 por um tratado de aliança, em virtude
do qual Fernando IV casou com D. Constança, filha de D. Dinis, e D.
Afonso, herdeiro do trono de Portugal, casou com D. Beatriz de
Castela, irmã de Fernando. Mas nem por isso a reputação de D.
Dinis foi menos preponderante na Península, como o prova a
escolha dele, em 1304, para sentenciar como árbitro, juntamente
com o rei de Aragão, entre Fernando de Castela e seu primo
Fernando de Lacerda. Mais interessam ainda as relações do rei com



Eduardo I de Inglaterra, com o qual trocou muitas cartas,
principalmente sobre assuntos comerciais e com quem fez um
tratado de comércio em 1294. Correspondeu-se também muito com
Eduardo II, cujas opiniões partilhava em 1310 acerca do
procedimento dos cavaleiros Templários. Quando essa famosa
ordem foi suprimida pelo Papa Clemente V, satisfazendo assim aos
desejos de Filipe, o Belo, de França, D. Dinis tomou um caminho
que demonstra a sua sabedoria política. Lembrou-se dos grandes
serviços que as ordens militares tinham anteriormente prestado a
Portugal; recordou-se da sua influência e poder e por este motivo
fundou a Ordem de Cristo de acordo com o Papa João XXII, em
1319, dotando-a com todos os bens dos Templários, e, por esta
forma, ao mesmo tempo, obedeceu ao Papa e evitou sérios conflitos
no país. A mesma sabedoria revelou com respeito aos cavaleiros de
Santiago de Portugal, influindo no ânimo do Papa Nicolau IV para
desobrigá-los da sua sujeição ao grão-mestre da Ordem em
Castela, colocando-os numa situação independente.

Estas poucas linhas prendem-se com todos os acontecimentos
importantes relativamente aos negócios externos, que se deram no
decurso do longo reinado de D. Dinis, mas não dão ideia do
progresso de Portugal durante esse período aproximadamente de
cinquenta anos. A agricultura foi largamente favorecida pelo
monarca, que fundou escolas agrícolas e hospícios para os órfãos
de lavradores, e estabeleceu granjas modelo. Muito fez para honrar
todas as empresas agrícolas e levantá-las na consideração da sua
nobreza e intentou destruir no seu povo, em geral, a noção de que a
guerra era a única ocupação própria de homens livres. Empreendeu
pessoalmente muitas e importantes experiências de agricultura,
estabeleceu herdades na ainda estéril província do Alentejo, deu
especial atenção ao cultivo das vinhas e plantou o grande pinhal de
Leiria, com o qual esperava opor uma barreira à invasão das areias
nessa região. Foi também um grande edificador, fazendo quanto
pôde para aumentar as três cidades de Lisboa, Coimbra e



Santarém, em que a Corte costumava residir, e edificando as
povoações de Salvaterra e Vila Real.

Administrativamente, o sistema senhorial, sob que as povoações
existiam, conservou-se quase inalterado, mantendo-se as cartas de
foral anteriores, e as únicas medidas importantes promulgadas
pelas Cortes em 1286 e 1291 foram leis de desamortização ainda
mais severas do que as de 1250. Foi na administração da justiça
que se introduziram as mais importantes reformas. O período dos
grandes chanceleres, que eram mais homens de estado do que
legistas, começado com Julião, e no qual se contaram Gonçalo
Mendes, Vicente e Estêvão Anes, já passara e uma nova classe de
chanceleres ia surgir. Eram invariavelmente eclesiásticos e punham
a sua mira num bispado como recompensa dos seus serviços. Eram
essencialmente legistas, educados no direito romano, que haviam
estudado em Pádua e Bolonha e, aplicando as máximas dessa
ciência ao direito consuetudinário português, fundado principalmente
em tradições visigóticas, começaram e construíram um sistema de
direito nacional, cuja importância só mais tarde se tornou visível. D.
Dinis não ousou abolir as justiças senhoriais, embora lhes corrigisse
os abusos e, entre outras reformas, criou corregedores régios em
todas as cidades e povoações de que a Coroa tinha o senhorio.
Estes corregedores funcionavam como juízes de apelação dos
tribunais senhoriais e concelhios, tendo além disso a seu cargo a
polícia. A sua sábia proteção ao comércio manifesta-se no seu
tratado com a Inglaterra e pela criação da marinha militar sob o
comando de um novo cargo de almirante, que foi conferido a um
marinheiro genovês, Manuel Pessanha.

Mas o predicado mais alto de D. Dinis para a soberania num país,
que tinha afinal tempo para se instruir e civilizar nas artes da paz,
era o seu amor às letras e o estímulo que deu ao ensino. Foi D.
Dinis quem antes de 1288 fundou a primeira Universidade
portuguesa em Lisboa. Depois de diferentes transferências entre
Lisboa e Coimbra, a Universidade estabeleceu-se definitivamente
neste último ponto, tornando-se o centro da influência literária em



Portugal. O rei era também um poeta de apurado gosto e, no
número, beleza e variedade das suas composições, provou ser o
maior poeta da sua Corte.

Educado por Aymeric Ebrard, de Cahors, a quem fez bispo de
Coimbra, revelou nos seus poemas a influência dos trovadores e
não dos troveiros que enxameavam na Corte de seu pai. Herdara o
sentimento poético e o poder de expressão de D. Afonso III, que era
um poeta nada medíocre, passando por ter escrito uma notável
sirvente contra Afonso X; mas seu pai, durante a sua longa
permanência em Paris, impressionara-se com a poesia do norte da
França e trouxera apenas troveiros para a sua Corte. D. Dinis, pela
sua educação e sentimento, pertenceu a uma escola diferente, pois
que preferia os motivos mais suaves e os métodos dos trovadores.

Com as «cortes de amor» que introduziu em Portugal veio a
substituição do decassílabo «limosino» pelo metro octossilábico
nacional e as antigas formas perderam-se nos meandros do
«ritornello». Mas o melhor serviço feito por D. Dinis e pelos seus
poetas cortesãos foi a transformação do dialeto português numa
língua literária, bela e flexível. O rei foi mais além: na sua velhice
abandonou as peãs das formas provençais e, notando quanta
beleza havia no lirismo do seu povo, escreveu algumas esmeradas
e graciosas pastorais, cheias de vida e verdade poética, inspiradas
pela influência da lírica popular.

Os efeitos da influência de D. Dinis, segundo as palavras de um
escritor sobre literatura portuguesa, penetraram toda a poesia
nacional, porque não só foi nas suas pastorelas o precursor de
grande escola pastoril, mas, apropriando ao uso literário o pecúlio
das canções nacionais, perpetuou entre o seu povo, até aos dias
vindouros, formas líricas de uma grande beleza.2A excelência
literária e o incremento de uma poesia indígena são a consequência
natural da consumação da independência e é de notar que o novo
rei, que consolidou pacificamente a independência, foi o fundador da
literatura portuguesa. Camões pinta em duas estâncias com
exatidão as características do seu reinado:



Eis depois vem Dinis, que bem parece
Do bravo Afonso estirpe nobre e dina;
Com quem a fama grande se escurece
Da liberalidade Alexandrina.
Com este o reino próspero floresce
(Alcançada já a paz áurea divina),
Em constituições, leis e costumes,
Na terra já tranquila, claros lumes.

Fez primeiro em Coimbra exercitar-se
O valeroso ofício de Minerva;
E de Helicona as Musas fez passar-se
A pisar do Mondego a fértil erva.
Quanto pode de Atenas desejar-se
Tudo o soberbo Apolo aqui reserva;
Aqui as capelas dá tecidos de ouro,

Do bácaro e do sempre verde louro.3

As histórias que se contam sobre a Corte de D. Dinis estão longe
de ser edificantes, como o mostram o contexto de muitas das suas
composições poéticas e a proteção dada aos trovadores e às suas
Cortes de Amor. Ainda assim, há canções cheias de interesse
romântico, que mostram um sentimento de amor mais firme do que
as fantasias aéreas da Provença. Entre estas histórias, a mais
romântica de todas é talvez a de D. Branca, irmã de D. Dinis e
abadessa de Lorvão e Huelgas, que amou um simples carpinteiro,
Pedro Esteves, e que foi mãe de um filho, João Nunes do Prado,
mais tarde mestre da Ordem de Calatrava, degolado por Pedro, o
Cruel, de Castela. Esta história forneceu o enredo de um dos mais
notáveis entre os poemas portugueses, D. Branca, de Almeida
Garrett. Os favores régios dispensados aos seus bastardos, João
Afonso e Afonso Sanches, a quem ele fez sucessivamente
mordomos-mores, e Pedro Afonso, a quem fez alferes-mor e conde
de Barcelos, envolveram-no para o fim do seu reinado em sérias
discórdias com o seu filho legítimo D. Afonso. Por último, declarou-
se a guerra aberta entre D. Dinis e o seu herdeiro e só se evitou
uma batalha campal por intervenção de Santa Isabel, que se
apresentou a cavalo, entre os dois exércitos, em 1323, fazendo que



se celebrasse a paz entre seu marido e seu filho, que se manteve
até à morte do Rei Lavrador, em 1325.

Logo à sua subida ao trono, D. Afonso IV, o sucessor de D. Dinis,
deu largas ao ódio contra os seus irmãos bastardos e, com o
consentimento e auxílio da nobreza de Portugal, mandou decapitar
João Afonso, confiscando-lhe todos os bens, assim como os de
Afonso Sanches, que fugira para Castela. Consumado este ato de
vingança, ou de justiça, como ele lhe chamava, revelou-se digno de
seu pai e perfilhou todos os planos de D. Dinis para o
desenvolvimento de Portugal. Também continuou a política de paz
com Castela e celebrou uma aliança formal com esse país, em
1327, quando casou sua filha D. Maria com Afonso XI, de Castela.
Este casamento não foi feliz; o rei desprezou a sua jovem esposa
por Leonor de Gusmão e tratou-a tão mal que, em 1336, D. Afonso
IV invadiu Castela. Estava iminente uma terrível guerra quando a
rainha Santa Isabel mais uma vez interveio como pacificadora.
Deixando o convento de Santa Clara em Coimbra, para onde se
retirara depois da morte de seu marido, correu a Estremoz, onde os
dois exércitos estavam frente a frente, e fez a paz entre os dois
monarcas inimigos. Afonso XI prometeu tratar melhor a sua esposa
e o infante D. Pedro, o único filho sobrevivente do rei de Portugal,
teve a mão de Constança Manuel, filha do duque de Penafiel. Em
breve se pôs à prova o valor desta aliança, porque, em 1340, Abu al
Hassan, rei de Marrocos, atravessou o estreito, vindo em auxílio do
rei de Granada com um grande exército. Afonso XI mandou sua
esposa a pedir o socorro da cavalaria portuguesa e D. Afonso
acedeu ao pedido com muito gosto. Na grande batalha do Salado,
em 29 de outubro, os mouros foram completamente derrotados e os
dois generais que mais se distinguiram nas fileiras cristãs foram D.
Afonso IV, de Portugal, que mereceu o cognome de Afonso, o
Bravo, e D. Pedro Fernandes de Castro, mordomo-mor de Castela.

Esta vitória acentua também um progresso na poesia portuguesa,
por ter sido o assunto do primeiro poema épico português, escrito
por Afonso Geraldes, o precursor de Camões.



É interessante fazer notar, durante este reinado, a intimidade
crescente entre Portugal e Inglaterra, fonte de muito importantes
consequências. Logo na subida ao trono, D. Afonso IV determinou
manter as relações amigáveis que D. Dinis iniciara e, em 1325,
mandou um embaixador para propor uma aliança matrimonial com a
família real inglesa, provavelmente com o objetivo de negociar um
casamento entre sua filha mais velha, D. Maria, e o jovem príncipe
de Gales, mais tarde Eduardo III. A corte inglesa, então sob a
influência da rainha Isabel, objetou que o embaixador não era de
elevada e suficiente categoria para que a sua missão tivesse
seguimento. Por este motivo, no ano seguinte,

D. Afonso enviou o seu almirante D. Manuel Pessanha e D.
Rodrigo Domingues com a mesma missão, mas a sua embaixada
não teve resultado, devido provavelmente ao estado de agitação
dos negócios de Inglaterra, e D. Maria casou, como já se disse, com
o rei de Castela. Não obstante, continuaram as relações amigáveis
entre Portugal e Inglaterra e, em 1344, Eduardo III enviou dois
embaixadores, Henrique, conde de Lencastre, e Richard, conde de
Arundel, para negociar um tratado de aliança com D. Afonso IV.

A isto seguiu-se a missão de Andrew de Oxford, Richard de
Saham e Philip Borton, para pedir a mão de D. Leonor, filha mais
nova do rei de Portugal, para Eduardo, príncipe de Gales, mais
conhecido pelo nome de Príncipe Negro. O casamento ficou
negociado e, em 1347, Robert Stratton e Richard de Saham
chegaram a fixar o dia da partida da infanta para Inglaterra. Mas, por
essa ocasião, alianças matrimoniais de maior importância política
foram realizadas por cada uma das altas partes contratantes e,
nesse mesmo ano, D. Leonor casou com o rei Pedro IV de Aragão e
o Príncipe Negro com a Formosa Virgem de Kent. A rutura deste
plano de casamento em nada alterou a amizade dos dois reis,
porque ambos perceberam quanta riqueza adviria para os seus
países, e para si próprios, pela proteção dada ao comércio. As
relações comerciais entre as duas nações em breve se tornaram
muito apertadas, estabelecendo-se a livre troca dos vinhos



portugueses e dos tecidos ingleses. Em 25 de julho de 1352,
Eduardo III publicou uma proclamação real, ordenando aos seus
súbditos que não causassem o menor dano aos portugueses e, em
20 de outubro de 1353, um curioso apêndice ao tratado de comércio
de 1294 foi assinado em Londres por Afonso Martins Alho. Este
negociante de vinhos fora enviado a Inglaterra como representante
dos mercadores das cidades marítimas de Portugal e o tratado que
negociou com os cidadãos de Londres garantia mútua boa-fé no
tráfico e comércio, estabelecendo diferentes cláusulas técnicas
relativas a assuntos especiais de negócios.

O próprio facto da assinatura desta convenção é uma prova não
só das estreitas relações entre Portugal e a Inglaterra, mas do
elevado grau de riqueza, inteligência e capacidade mercantil dos
comerciantes de ambos os países.

Os últimos anos do reinado de D. Afonso IV foram assinalados
por uma horrorosa peste e por uma tragédia medonha. Em 1348, a
epidemia comummente designada por Peste Negra, assolou
Portugal, depois de ter atravessado a Europa, e dizimou
espantosamente os habitantes de Lisboa. Em 7 de janeiro de 1355,
D. Inês de Castro foi assassinada em Coimbra. A história das
diferentes dinastias de Portugal abunda em incidentes românticos,
ora cómicos, ora com desfechos trágicos, que explicam não só a
personalidade dos respetivos monarcas, mas as tendências das
suas diferentes épocas. A história de D. Branca, que amou um
carpinteiro, já foi narrada, com o comentário de que o filho dessa
princesa chegou a ser grão-mestre da poderosa Ordem de
Calatrava; o romance da vida de D. Pedro terminou mais
tragicamente. D. Pedro era o único fruto do casamento de D. Afonso
IV com D. Beatriz, de Castela, que morreu quando o filho tinha
apenas um ano. Nascera em 1320 e casara com D. Constança
Manuel, filha do duque de Penafiel, em 1336, para cimentar a
aliança do pai com Castela. No séquito da princesa veio, como
dama de honor, D. Inês de Castro, filha de Pedro Fernandes de
Castro, mordomo-mor de Castela, o herói da batalha do Salado, e



irmã de Álvaro Peres de Castro, que depois foi o primeiro
condestável de Portugal. D. Pedro apaixonou-se pela beleza da
dama castelhana e, embora durante a vida de sua esposa sempre a
tivesse tratado com a mais subida consideração, tendo dela D.
Fernando, depois rei de Portugal, e uma filha, D. Maria, mais tarde
rainha de Aragão, era patente à Corte portuguesa o amor de D.
Pedro por D. Inês. Nessa corte dissoluta pouca atenção se dava ao
comportamento do príncipe. Nesses tempos, os príncipes eram
pessoas privilegiadas, sendo sabido, além disso, que D. Pedro tinha
uma outra amante, D. Teresa Lourenço, que foi mãe de D. João,
mais tarde rei de Portugal. Só depois da morte da sua mulher se
percebeu que o amor de D. Pedro por D. Inês era mais que um
vulgar capricho de príncipe: era uma paixão dominante. Por causa
desse amor, recusara casar-se com qualquer das princesas
estrangeiras que o pai lhe propusera, sendo provável que simulasse
um casamento com D. Inês, depois da morte da sua primeira
esposa.

Como quer que fosse, o rei D. Afonso resolveu pôr termo ao
desvairamento do filho, assassinando D. Inês de Castro. Por sua
ordem, em Coimbra, cometeram a atrocidade três cortesãos, Álvaro
Gonçalves, meirinho-mor, Pedro Coelho e Diogo Lopes Pacheco. É
esta a tragédia que Camões celebrou num trecho imortal4 e que
desde então se tornou tema corrente universal para composições
dramáticas, boas, más ou indiferentes. Pode dizer-se que a parte
mais romântica desta história não está tanto no assassinato como
nos acontecimentos subsequentes. D. Pedro encontrava-se no sul
do reino quando teve notícia do assassínio de D. Inês.
Imediatamente reuniu os seus vassalos e preparou-se para atacar
seu pai, mas tal como acontecera nos tempos de Santa Isabel, a
rainha Beatriz, de Castela, interveio, celebrando-se um convénio
pelo qual pai e filho cessaram as hostilidades, durando este
compromisso até à morte de D. Afonso, o Bravo, em 1357.

O primeiro ato de D. Pedro, ao subir ao trono, foi punir os
assassinos de D. Inês de Castro, persuadindo o rei de Castela a



entregar-lhe Álvaro Gonçalves e Pedro Coelho. Pacheco fugira para
Inglaterra onde não podia ser preso e assim escapou ao destino dos
seus cúmplices, os quais foram lentamente torturados, até
morrerem, na presença de D. Pedro. Quatro anos mais tarde,
realizou o rei a singular cerimónia, cujos pormenores são mais bem
conhecidos que as circunstâncias das suas relações amorosas com
D. Inês. Em 24 de abril de 1361, ou para mostrar a sua imorredoura
afeição por ela, ou para confirmar a história do seu casamento e
legitimar os filhos que tivera de D. Inês, mandou desenterrar o seu
corpo que estava em Coimbra e fê-lo conduzir para o Convento de
Alcobaça, onde foi solenemente coroado e sepultado.

É vulgar falar-se do Convento de Alcobaça como se este fora o
panteão de todos os reis e rainhas de Portugal até esse tempo. Tal
caso não se dá, só D. Afonso II, D. Afonso III e suas rainhas aí
foram sepultados. O conde Henrique e D. Teresa têm os seus
túmulos na Catedral de Braga, D. Afonso Henriques, D. Sancho I e
suas rainhas, na Igreja de Santa Cruz de Coimbra, D. Dinis no
Convento de Odivelas, próximo de Lisboa, Santa Isabel no de Santa
Clara, em Coimbra, D. Afonso IV e sua mulher na Catedral de
Lisboa e a esposa de D. Pedro, D. Constança Manuel, no Convento
de S. Francisco, em Santarém.

O espírito de austera e vingadora justiça que marcou o começo
do curto reinado de D. Pedro continuou ainda a revelar-se em todos
os negócios da administração e o rei, em pessoa, comprazia-se em
administrar justiça, e o rigor com que tratava os culpados, quer
nobres, quer sacerdotes, tanto mercadores como vagabundos,
ganhou-lhe o título de Justiceiro. Esta severidade não desagradava
ao povo, e ainda subsistem muitas histórias das visitas que o rei
fazia incógnito aos tribunais, e do castigo rigoroso que infligia aos
juízes iníquos. Muitas das famosas histórias narradas nas Noites
Árabes do califa Harun al Rashid contam-se também de D. Pedro e
nelas o seu chanceler Vasco Martins de Sousa representa o papel
do vizir, como companheiro e bobo.



Nos negócios políticos, D. Pedro seguiu as pisadas de seu pai e
avô, evitando toda a interferência nos outros reinos da Península. O
seu reinado foi demasiadamente curto para deixar muitos vestígios
na História de Portugal, uma vez que o rei faleceu em 1367, em
Estremoz, sendo sepultado em Alcobaça, junto de D. Inês de
Castro.

A entronização de D. Fernando, chamado o Formoso, único filho
de D. Pedro e de Constança Manuel, marca uma crise na história da
monarquia portuguesa. Como consequência natural de uma longa
era de paz e de prosperidade que se seguira à conquista final dos
Algarves, o povo português tornara-se mais rico, mais cultivado e
mais cônscio da sua nacionalidade que nenhum outro na Europa,
enquanto a Corte se tornara demasiado livre e muito em desarmonia
com os sentimentos do povo. Se a monarquia portuguesa tinha de
continuar a existir, era óbvio que deveria tornar-se outra vez
verdadeiramente nacional, como o fora nos tempos de D. Afonso
Henriques e de D. Dinis, e que havia de ter por norma procurar
novos caminhos para as energias crescentes do povo, cumprindo os
reis os seus deveres e não pensando unicamente nos prazeres. A
afeição que o povo mostrou por D. Pedro, que de nenhum modo foi
um bom rei mas antes um déspota do tipo oriental, é a prova de que
esse povo estava pronto a reconhecer com gratidão os esforços de
um monarca justo e de que as energias nacionais, agora que,
devido a uma longa paz, Portugal era a nação mais rica da
Península, careciam apenas de ser dirigidas. Nem o clero, nem a
nobreza mostravam a menor disposição para se oporem à
dissolução da Corte. Os bispos tinham perdido a sua influência
predominante, assim como o Papado, do qual dependiam, havia
degenerado e os nobres, agora que não tinham mais guerras em
que se ocupassem, ou tornavam-se cortesãos e cúmplices nos
vícios dos reis e príncipes, ou então viviam nos seus senhorios
imitando-os. O povo não tinha já parte no governo. O poder que as
Cortes haviam ganho durante o reinado de D. Afonso III estava



obliterado, porque o rei não carecia delas contra os bispos e nobres,
mas esse poderio subsistia, pronto a manifestar-se com vida nova.

A existência e o reinado de D. Fernando, o Formoso, assinalam-
se, como os de seu pai, por um amor romântico, que, conquanto
não fosse tão trágico como a história de D. Inês de Castro, teve
muito maior influência política. D. Fernando foi um rei fraco e frívolo,
ainda que ambicioso. Depois de se ter comprometido a casar com
Leonor, filha do rei de Aragão, surpreendeu repentinamente todo o
mundo com as pretensões aos tronos de Castela e Leão, em 1369,
por morte de Pedro, o Cruel. Esta pretensão, fundada em bom
direito, provinha-lhe da parte de sua avó, Beatriz de Castela, e D.
Fernando foi recebido favoravelmente em Ciudad Rodrigo e
Zamora. Mas a maioria dos castelhanos, tanto nobres como
plebeus, não desejava ver um monarca português no seu trono e
por conseguinte desposaram a causa do bastardo Henrique II de
Castela e Leão. A guerra que a isto se seguiu foi vantajosa para o
pretendente castelhano e a luta findou em 1371 por intervenção do
Papa Gregório XI, quando D. Fernando concordou em desistir das
suas pretensões ao trono de Castela, e em casar com D. Leonor,
filha de Henrique II. Contudo, a despeito da mediação do Papa,
esse tratado não foi cumprido porque na cerimónia do casamento da
sua meia-irmã D. Beatriz, filha de D. Pedro e de D. Inês de Castro,
com Sancho, conde de Albuquerque, o rei D. Fernando viu e amou
apaixonadamente D. Leonor Teles de Meneses, filha de um fidalgo
de Trás-os-Montes e mulher de João Lourenço da Cunha, senhor de
Pombeiro. Esta paixão foi a perda do rei, pois tal mulher foi uma
espécie de Lucrécia Bórgia portuguesa, contando-se dela casos
horríveis, que infelizmente são confirmados pelas investigações
históricas.

Desde o princípio que Leonor Teles, em vez de repelir as
atenções do rei, como mulher casada que era, nutriu um vivo
sentimento de vingança contra sua irmã D. Maria Teles, por esta
procurar afastá-la do apaixonado monarca. A despeito dos esforços
de sua irmã, D. Leonor tratou de cativar o rei que, na sua cegueira



por ela, e em obediência aos ditames da sua ambição, se recusou a
casar com a filha de Henrique II de Castela. Esta recusa exasperou
o povo de Lisboa, que sabia que os castelhanos não sofreriam em
silêncio um tal insulto e um grande tumulto popular e distúrbios
rebentaram imediatamente na cidade.

A história desse motim foi admiravelmente narrada pelo primeiro
historiador moderno de Portugal, Alexandre Herculano, numa das
suas narrativas históricas, e tal facto fornece-nos um notável
exemplo do instinto político do povo e da sua convicção numa
revolução iminente. O chefe popular da revolução foi um alfaiate
chamado Fernão Vasques, a cuja voz a populaça investiu contra o
palácio de Lisboa, procurando em vão D. Leonor e obrigando o rei
D. Fernando a jurar que desposaria a infanta castelhana no próprio
dia imediato. Mas D. Fernando escapou-se na mesma noite para
Santarém, e, uma vez aí com a sua amante, esqueceu o juramento,
enviando todas as tropas que pôde reunir para punir os revoltosos
de Lisboa. Estes opuseram fraca resistência, pois que não estavam
preparados para o perjúrio do seu soberano e o alfaiate Fernão
Vasques e os seus principais sequazes foram decapitados. Em
seguida a esta cruel punição, o rei partiu para o Porto, onde casou
com D. Leonor na Igreja de S. João do Hospital, embora o seu
primeiro marido ainda vivesse. Mostra este facto a que abismo de
degradação os fidalgos portugueses tinham descido, pois que toda a
nobreza, à exceção de D. Dinis, um dos irmãos naturais do rei,
aquiesceu a esse casamento bígamo, reconhecendo D. Leonor
como rainha. À testa dos que se submeteram estava D. João, filho
mais velho do defunto rei e de D. Inês de Castro, e D. João,
conhecido pelo Bastardo, mestre dos cavaleiros de Avis e filho de D.
Pedro e de Teresa Lourenço.

O povo de Lisboa tinha razão em acreditar que os castelhanos
considerariam o casamento de D. Fernando com D. Leonor como
um insulto mortal feito à sua infanta. Henrique II imediatamente
invadiu Portugal, entrando pela Beira em 1372. Aliara-se o rei de
Portugal a João de Gante, duque de Lencastre. Este filho de



Eduardo III pretendia o trono de Castela por sua mulher Constança,
filha de Pedro, o Cruel, e D. Fernando assinou um tratado de aliança
com Eduardo III, por intermédio dos seus embaixadores João
Fernandes Andeiro e Vasco Domingues, pelo qual se comprometia a
auxiliar as pretensões do príncipe inglês. No ano seguinte, o rei de
Castela veio pôr cerco a Lisboa; no entanto, D. Fernando
permanecia sossegado em Santarém com a rainha, sem se ocupar
da defesa, e a guerra terminaria desgraçadamente para Portugal se
não fora a intervenção do cardeal Guido de Bolonha, que por acaso
se encontrava em Espanha como legado, e que, usando de toda a
autoridade da Igreja, forçou Henrique II a retirar-se e a fazer um
tratado de paz com D. Fernando, em Santarém.

A rainha estava então no apogeu da sua influência; o rei fraco e
inconstante era seu escravo e a tirania, que exercia, era em extremo
odiosa. A sua riqueza era considerável porque o rei, na sua
cegueira, dera-lhe o senhorio de muitas e das mais importantes
cidades pertencentes à Coroa, como Vila Viçosa, Abrantes, Almada,
Sintra, Sacavém, Alenquer, Óbidos, Torres Vedras e Pinhel, e
obtivera, além disso, grandes domínios para seus irmãos, o mais
velho dos quais, João Afonso Teles de Menezes, foi feito conde de
Barcelos, e o mais novo, Gonçalo, conde de Neiva.

O seu primeiro marido, João Lourenço da Cunha, tentou vingar-
se da perda de sua mulher, diligenciando envenenar o rei; ela
confiscou-lhe imediatamente os bens e ordenou a sua execução, à
qual escapou por se ter refugiado a tempo na Galiza. A vingança
que tomou de sua irmã, Maria Teles de Menezes, a quem nunca
perdoara a oposição que lhe fizera ao casamento com o rei, foi
horrível na sua cobardia e fornece-nos uma prova indiscutível do
seu ânimo cruel. D. Maria, que era tão formosa como a irmã, mas
muito virtuosa, inspirara uma paixão sincera a D. João, irmão do rei
e filho mais velho de D. Inês de Castro. O jovem par casara em
1376 e era feliz como merecia sê-lo. Despeitada por essa felicidade,
e mais ainda porque daquele matrimónio havia um filho, enquanto
os seus faleceram ainda crianças, a rainha deu-se à tarefa, como



Iago, de instilar a paixão do ciúme no ânimo do jovem marido. Em
breve o conseguiu e D. João assassinou a esposa, às suas próprias
mãos, no palácio de Coimbra, no meio dos seus vãos protestos de
inocência. Depois deste assassínio, a rainha, na presença do
cadáver de sua irmã, e em ar de mofa, disse ao infeliz assassino de
sua esposa que as acusações eram infundadas. Ante este gracejo,
D. João teve desejos de assassiná-la, ao que os seus guardas
obstaram, fugindo então o infante para Castela. D. Leonor nem
sequer teve o mérito de ser fiel ao seu escravizado esposo, pois que
se lançou numa descarada intriga com João Fernandes Andeiro, o
antigo embaixador que fora enviado a Inglaterra, persuadindo o rei a
fazê-lo conde de Ourém. Inês Afonso, mulher de Gonçalo Vaz de
Azevedo, primeiro marechal de Portugal, ouviu por acaso uma
declaração de amor feita pela rainha ao seu amante e disso
informou D. João, o Bastardo, mestre da Ordem de Avis. Algum
espia contou o caso à rainha e esta determinou-se de vez a
desembaraçar-se dos dois. Forjou uma carta, como sendo escrita
por eles ao rei de Castela, cheia de referências traiçoeiras e, em
satisfação a isto, obteve a ordem régia para a prisão de ambos.
Quando estavam já presos, D. Leonor tentou persuadir o marido a
assinar uma ordem para os executar sem julgamento. O rei D.
Fernando, que tinha uma sincera afeição por seu irmão, recusou
fazê-lo e D. Leonor simulou a assinatura do rei numa ordem para os
dois serem decapitados ao mesmo tempo. Felizmente para
Portugal, o governador do castelo de Évora, onde estavam reclusos,
Vasco Martins de Melo, recusou-se a obedecer e o futuro salvador
de Portugal escapou à morte.

É para admirar que o povo português se submetesse por tanto
tempo a esta tirania, e isso prova como sentiu profundamente a
dívida contraída com os seus grandes monarcas, como D. Afonso
Henriques e D. Dinis, a ponto de não tentar destronar o seu indigno
descendente. Tão forte era a sua sujeição ao princípio hereditário
que nas Cortes Gerais, reunidas em Leiria, em 1376, a única filha da
rainha, D. Beatriz, foi reconhecida como herdeira do trono. Esta



declaração era da maior importância, pois regulou a futura norma da
sucessão no reino, e, declarando as mulheres aptas à herança do
trono, implicitamente rejeitou a lei sálica, vigente em França e
noutros países. A rainha favoreceu firmemente a ambição que o rei
tinha de se sentar no trono de Castela e quando as suas
esperanças reviveram, por morte de Henrique II, D. Leonor
persuadiu o marido mais uma vez a enviar a Inglaterra o seu
amante, conde de Ourém, como embaixador. Ricardo II recebeu-o
cordialmente e Edmundo, conde de Cambridge, irmão de João de
Gante, e melhor conhecido pelo seu subsequente título de duque de
York, concordou em vir à testa de reforços militares em auxílio de D.
Fernando. Em 1381, o conde de Cambridge, conforme o prometido,
veio com dois mil homens de armas ingleses, e, tal como fora
insinuado pelo conde de Ourém, o seu filho mais velho, Eduardo,
mais tarde segundo duque de York, foi solenemente reconhecido
como noivo de D. Beatriz, herdeira do trono de Portugal. O fraco D.
Fernando, como de costume, recusou-se a confirmar o pacto e,
aterrado com a aproximação do exército castelhano, abandonou o
inglês, que imediatamente começou a assolar o país em volta do
seu campo, próximo do Porto, enquanto ele celebrava pazes com
João I de Castela, em Badajoz.

Por esse tratado, que foi assinado em 2 de abril de 1383, e no
qual se fez sentir claramente a mão de D. Leonor, concordou-se em
que João I de Castela casaria com D. Beatriz, que tinha apenas
onze anos de idade, e que D. Leonor seria regente de Portugal por
morte de D. Fernando até à maioridade de D. Beatriz. A esses
esponsais, que logo se realizaram, já D. Fernando não pôde assistir
por se achar enfermo, mas a rainha e o seu amante aí estiveram
nos seus respetivos lugares, e deram tão grande escândalo, que
Nuno Álvares Pereira, que mais tarde seria denominado na História
portuguesa como Santo Condestável, não pôde reprimir a franca
expressão do seu desgosto. Seis meses depois, em 22 de outubro
de 1383, faleceu o rei D. Fernando e D. Leonor assumiu a regência
em nome da sua jovem filha, a rainha de Castela.



Mas D. Leonor não a conservou por muito tempo. Todo o povo
português a detestava e o sentimento de nacionalidade sentia-se
ofendido com a perspetiva da união das Coroas de Portugal e
Castela. D. João, o Bastardo, mestre da Ordem de Avis,
compartilhava não só o ódio pessoal do povo pela rainha, que
tentara matá-lo, mas também o desejo político de independência e
em 6 de dezembro pôs-se à testa de uma insurreição em Lisboa e
assassinou, no próprio palácio da rainha, João Fernandes Andeiro,
conde de Ourém. Todo o povo lhe aplaudiu a ação, atacando os
sequazes da rainha; em Lisboa, o arcebispo Martinho e o abade de
Guimarães foram mortos no mesmo dia e o exemplo foi seguido nas
províncias, onde, entre outros notáveis assassínios, a abadessa das
monjas beneditinas foi morta em Évora e o almirante Lançarote
Pessanha, em Beja. D. Leonor, que aos seus muitos defeitos não
juntava a falta de coragem, fugiu para Santarém e não só chamou
seu genro João de Castela em seu socorro como levantou um
exército recrutado entre os vassalos dos seus próprios aderentes. A
estas notícias, D. João experimentou um momentâneo sentimento
de fraqueza e falou até em retirar-se para Inglaterra, mas o povo de
Lisboa, pela boca do seu chefe popular, o tanoeiro Afonso Anes,
com tanta eloquência lhe pediu que o não abandonasse nos seus
perigos, instando até que ficasse como seu regente, que o Mestre
de Avis anuiu a esse pedido em 16 de dezembro, nomeando dois
dos seus mais abalizados partidários, João das Regras e Nuno
Álvares Pereira para os cargos de chanceler e de condestável.

D. João tomou, pois, o título de Defensor do Reino, mas via que
era impossível resistir às forças de Castela sem um aliado
poderoso; mandou, portanto, primeiramente Tomás Daniel e
Lourenço Martins, e depois o seu chanceler e o mestre dos
cavaleiros de Santiago a pedir o auxílio da Inglaterra. O desejado
auxílio demorava-se e D. João ocupou-se em pôr Lisboa em estado
de defesa, enviando o Santo Condestável às províncias do norte
para levantar um exército. Em 1384, João de Castela entrou em
Portugal com um grande exército e juntou-se a D. Leonor em



Santarém. Mas em breve os aliados brigaram entre si no tocante ao
governo futuro da região que julgavam ter já conquistado e D.
Leonor aconselhou os seus partidários a unirem-se ao Mestre de
Avis. Não satisfeita com isto, planeou envenenar o seu genro, mas o
intento foi descoberto a tempo e a perversa rainha foi internada por
João de Castela no Convento de Tordesilhas. Feito este ato de
justiça, o rei de Castela cercou Lisboa. A resistência foi digna da
causa que era realmente a da existência de Portugal como estado
independente. Os padres combateram à frente dos seus
paroquianos, o arcebispo de Braga portou-se como um esforçado
cavaleiro e o Mestre de Avis mostrou a sua competência para
monarca de um povo belicoso. Uma terrível peste que se declarou
no campo dos sitiantes causou mais estragos que a bravura dos
sitiados e João de Castela teve de se retirar derrotado.

Mas pouco importava ter repelido o exército espanhol, as
condições relativas de Portugal e Espanha tornavam evidente que a
luta tinha de ser porfiada; a independência de Portugal era uma
aventura, mas os portugueses combatiam como homens que
pelejam pela sua existência. O heroico condestável juntou à bem-
sucedida defesa de Lisboa a derrota que infligiu aos castelhanos
nos Atoleiros, mas sentia-se a necessidade de tomar medidas ainda
mais enérgicas para a guerra terminar com um triunfo.

A primeira dessas medidas foi legalizar a posição de D. João, o
esforçado defensor do povo. Cortes gerais foram convocadas para
Coimbra e nelas João das Regras defendeu os direitos do Mestre de
Avis à sucessão do trono, em 6 de abril de 1385. Esta proposta foi
aprovada por aclamação e, depois de o chanceler mostrar uma bula
do Papa, declarando ilegítimos os filhos de D. Pedro e de D. Inês de
Castro, as Cortes unanimemente elegeram D. João, o Bastardo,
como rei de Portugal. Esta medida legalizou a posição de Mestre de
Avis, que tomou o título de D. João I, e o povo acreditou que essa
resolução tinha a sanção do céu. O espírito dos portugueses mais
se animou com o desembarque de quinhentos dos famosos
archeiros ingleses, sob o comando de três cavaleiros ao serviço de



João de Gante, chamados Northberry, Mowbray e Hentzel, mas este
reforço foi contrabalançado pela chegada de dois mil cavaleiros
franceses, que tinham vindo em auxílio do rei de Castela. Os dois
exércitos encontraram-se em Aljubarrota em 14 de agosto de 1385 e
foi aí que a independência de Portugal se firmou e que a Casa de
Avis ganhou o seu título ao trono. O Santo Condestável comandava
a vanguarda, Mem Rodrigues de Vasconcelos a ala direita e D.
Antão Vasques de Almada a esquerda; por seu turno, D. João
andava por toda a parte e nunca se desviou do posto onde
houvesse o maior perigo. Dez peças de artilharia foram
empregadas, fazendo a sua primeira aparição na história militar da
Península; os archeiros ingleses combateram a pé, repetindo as
glórias de Crécy e Poitiers, e depois de uma esforçada luta os
espanhóis fugiram em debandada. Então D. João I sentiu-se
realmente rei e no próprio lugar onde se ganhara a vitória erigiu o
magnífico Mosteiro da Batalha, que lembra, pelo seu nome, a
famosa Battle Abbey erigida no campo de Hastings. A esta vitória
seguiu-se uma outra em Valverde e depois a notícia de que João de
Gante vinha a caminho com um poderoso exército inglês. Os
portugueses sentiram que mais uma vez tinham consolidado a sua
independência.

Em 9 de maio de 1386 assinou-se o Tratado de Windsor, pelo
qual se declaravam unidos doravante os reinos de Portugal e
Inglaterra pelos mais apertados laços de amizade e aliança e foi
isso a pedra angular da política da Casa de Avis. Em 20 de julho de
1386, João de Gante chegou à Corunha com duas mil lanças
inglesas e trezentos archeiros, acompanhado por sua mulher
Constança, de Castela, e duas das suas filhas, Filipa e Catarina.
Marchou em triunfo através da Galiza e, em 2 de fevereiro de 1387,
a aliança anglo-portuguesa selou-se no Porto pelo casamento do rei
D. João com D. Filipa, filha de João de Gante e de sua mulher,
Branca de Lencastre. A este casamento seguiu-se outro, o de
Catarina, filha única de João de Gante e de Constança de Castela,
com Henrique, príncipe das Astúrias, e herdeiro ao trono de Castela.



Estes casamentos firmaram a paz da Península, porque, assim que
se realizaram, João de Gante desistiu das suas pretensões a
Castela e exigiu, como uma das suas condições, tréguas entre os
seus dois genros. Estas tréguas duraram até 1411, quando
finalmente o título de D. João, como rei de Portugal, foi reconhecido
e se declarou solenemente a paz entre Castela e Portugal.

O rei D. João estava agora firmemente colocado no seu trono.
Uma tentativa do seu irmão D. Dinis, filho mais novo de D. Inês de
Castro, para o derrubar, em 1398, falhou completamente e os
monarcas estrangeiros apressaram-se a reconhecer a nova dinastia.
Pelo influxo deste herói, e da raça de heróis que combateram sob o
seu comando, afirmou-se a independência de Portugal e abriu-se
uma nova carreira ao seu povo. A era da consolidação passara já; a
era das descobertas ultramarinas e das conquistas asiáticas ia
começar.

2 Encyclopedia Britannica, 9.ª edição, artigo «Portugal».

3 Camões, Luís, canto III, estâncias 96-97.

4 Lusíadas, canto III, 118-135.



Capítulo VI
Portugal durante o período dos

Descobrimentos

Os reinados de D. João I e dos seus dois sucessores ocupam
aproximamente um século em que Portugal se tornou a maior nação
da Europa. Foi a era das explorações e dos descobrimentos,
durante os quais as mais subtis inteligências e os mais ousadas
personalidades de Portugal conceberam a ideia de um novo
caminho para a Índia, tentando descobri-lo. Foi uma era de
progresso, abundante em estadistas, marinheiros e cronistas, que
teriam em todo o curto, posto que imortal, período do fastígio
português homens tais como Albuquerque, Vasco da Gama e D.
João de Castro. A história dessas explorações marítimas e
descobertas, do progresso trabalhoso e lento pela costa ocidental
da África, e dos grandes planos e esforços do infante D. Henrique, o
Navegador, formará o objeto de um capítulo especial; mas convém
estudar primeiro a história do povo português e da monarquia no
país durante esse período, para ver como, desde o reinado de D.
João I, surge um novo espírito, igual nos reis, mercadores e
soldados, espírito que atingiria depois o seu ponto culminante com
as glórias do período heroico.

O rei D. João, depois que a vitória de Aljubarrota o colocou
firmemente no trono, sentiu que era necessário dar a Portugal um
intervalo de paz, após os grandes esforços despendidos nas
guerras castelhanas, como o rei D. Dinis o dera, terminadas as
guerras contra os mouros. Esta paz foi assegurada por uma sábia
política externa, cujos artigos principais eram uma estreita aliança
com Inglaterra e uma sistemática não intervenção nos negócios de
Espanha. Compreendera o valor do auxílio de Inglaterra nos duelos
finais da sua luta com Castela e os monarcas ingleses, por seu



turno, viam a vantagem da aliança portuguesa para atuar como um
espinho sobre o flanco de Castela, sempre que os espanhóis
viessem em auxílio dos franceses. O pensamento político de
Henrique II, de Inglaterra, quando acolheu a proposta do conde da
Flandres à mão da filha de D. Afonso Henriques, de que esse
casamento cimentaria uma aliança tácita entre Inglaterra, Flandres e
Portugal contra a França, Escócia e Castela parece ter acudido à
mente dos estadistas ingleses dos séculos XIV e XV. Assim como a
Escócia oferecia uma base útil de operações, quer militares, quer
políticas, para a França, contra a Inglaterra, assim Portugal
representava uma posição similar para os ingleses contra Castela; e
a subsequente História de Portugal mostra com quanta
generosidade e prudência a Inglaterra tratou a sua aliada do sul. O
povo das duas nações suportou gostosamente as ideias políticas
dos seus monarcas e governantes. Cada um dos dois países supria
as faltas do outro. Os negociantes ingleses podiam haver de
Portugal frutos e vinhos, que encontravam um fácil mercado, e os
londrinos, não se satisfazendo com suprir as exigências do consumo
interno, distribuíam esses produtos do sul pelas regiões do norte,
especialmente as banhadas pelo Báltico: Suécia, Dinamarca,
Pomerânia e Lituânia. Por outro lado, os portugueses não tinham
manufaturas e recebiam com satisfação, em troca dos produtos do
seu fértil solo, não só os tecidos dos teares ingleses, mas também
os da Flandres, com cuja região os negociantes londrinos
sustentavam comércio.

Esta aliança manteve-se nos dois países, apesar das mudanças
de dinastia e das revoluções políticas. Em 1389, o nome do rei de
Portugal foi introduzido no Tratado de Paris como aliado do rei de
Inglaterra; em 1398, Ricardo II enviou um troço de archeiros
ingleses, sob o comando de Edmund Arnold, de Dartmouth, para
auxiliar os portugueses a repelirem a invasão de Portugal pelo filho
de D. Inês de Castro e de alguns cavaleiros espanhóis, e, em 1400,
D. João I reconheceu seu cunhado, Henrique de Lencastre, como
Henrique IV, de Inglaterra, e por este foi feito cavaleiro da Jarreteira,



sendo o primeiro soberano estrangeiro que recebeu essa honra. Em
1403, Henrique IV ratificou solenemente o Tratado de Windsor e, no
ano imediato, a filha bastarda de D. João I e de Inês Pires foi
prometida em casamento a Tomás, conde de Arundel, um dos
chefes da nobreza inglesa. Este casamento foi considerado como
mais um laço de aliança, sendo celebrado, em 1405, em Inglaterra,
com o maior esplendor. Do mesmo modo se mantiveram relações
amigáveis com Henrique V e com os regentes de Inglaterra, durante
a menoridade de Henrique VI. Henrique V enviou munições e tropas
para a expedição a Ceuta, em 1415, e, em 1428, um poderoso
auxílio de 144 lanças foi mandado ao rei de Portugal. Esta aliança
inglesa foi a pedra angular da política de D. João I, mantendo-se
sem quebra, desde a vinda de João de Gante, em 1386, até à morte
do grande monarca português, em 1433.

O governo interno do rei D. João I foi prejudicado, até certo ponto,
viciando os resultados das suas grandes reformas administrativas.
Estará lembrado como o rei fora eleito pelas Cortes e secundado na
batalha de Aljubarrota por todas as classes do povo português.
Todavia, não confiando no povo que o amava, mas acreditando
dever as suas vitórias aos nobres que o acompanhavam, iniciou o
seu governo fazendo largas concessões de terrenos e privilégios
aos fidalgos seus principais partidários. Seria talvez muito exigir a
ciência política de um estadista do século XIX a um rei do século XIV,
mas à posteridade antolha-se que o rei D. João teve em demasiada
conta o auxílio dos seus fidalgos, e que os recompensou em
excesso, concedendo-lhes, pouco mais ou menos, a totalidade dos
antigos domínios da Coroa de Portugal. É verdade que temia a
deserção dos seus fidalgos para Castela, arrastando consigo os
respetivos vassalos, mas não é menos certo que por este motivo fez
concessões tão excessivas que enfraqueceram seriamente o poder
real. Ainda assim, essas concessões não empobreceram o tesouro,
que se enchia mais pelo produto dos direitos alfandegários, fonte de
rendimentos que a sua sábia política comercial fez engrossar, que
pelas rendas das propriedades territoriais. E tanto se enriqueceu



que deixou assinalada a sua passagem em grandes monumentos e,
além do majestoso Mosteiro da Batalha, no campo de Aljubarrota,
construiu nada menos que quatro palácios: em Sintra, Almeirim,
Sesimbra e Lisboa. Esta última cidade foi o lugar predileto da
residência real. Sob a sua incessante solicitude, Lisboa tornou-se a
capital oficial de Portugal, em vez de Coimbra, e em breve excedeu
a opulência do Porto como cidade comercial. Os cidadãos de Lisboa
olhavam o rei como os cidadãos de Londres a Eduardo IV, um
século mais tarde; nunca esqueceram a admirável forma de D. João
I no grande cerco, estando sempre prontos a obedecer-lhe e a
pagar-lhe os dízimos dos seus rendimentos. Especialmente num
ponto, o rei D. João satisfez as aspirações religiosas do povo de
Lisboa, obtendo a sanção do Papa para transformar o bispado de
Lisboa em arcebispado.

Não é para admirar que o rei D. João preferisse viver em Lisboa,
onde podia ver todos os dias a entrada e saída dos navios, que
faziam da sua capital um importante centro de comércio, se nos
lembrarmos do limitado poder que exercia na maior parte do seu
reino. As outras cidades eram realmente bem administradas, graças
aos seus antigos forais outorgados pelos reis, bispos ou senhores,
garantindo-lhes um sistema de autonomia municipal, mas nos
distritos rurais vigoravam ainda as regras antigas de direito
senhorial, reduzindo a quase nada a intervenção da Coroa. Viam-se
agora as consequências dos atos dos reis conquistadores do
Alentejo e dos Algarves, distribuindo essas conquistas, em doações,
às ordens militares e à fidalguia. O resultado era a divisão dessas
províncias em enormes senhorios, demasiadamente extensos para
as proporções de um pequeno reino como Portugal. A situação da
Beira era um pouco melhor e as duas províncias do norte, Entre
Douro e Minho e Trás-os-Montes foram os centros da vigorosa raça
de camponeses portugueses, que forneceram aos exércitos e às
armadas o melhor dos seus soldados e marinheiros. Amargamente
se arrependeu D. João do erro que cometera, fazendo largas
concessões à nobreza de Portugal, e da consequente



impossibilidade de corrigir os defeitos manifestos do sistema
senhorial. As novas ideias sobre a soberania, fundadas no direito
romano, já detrás começado a restaurar em Portugal, tinham um
representante eminente na pessoa do chanceler João das Regras,
cujo propósito decidido era alterar o regime da jurisdição civil e
criminal, avocando esses direitos à Coroa, e ao mesmo tempo
extinguir, pela ação do tempo, com a chamada Lei Mental, a
extensão excessiva da propriedade senhorial. A todos os outros
respeitos, a sua administração foi extremamente boa: as cidades
enriqueceram, a marinha aumentou em número de navios, os
marinheiros tornaram-se afamados pela sua ousadia, e, em pontos
secundários, fizeram-se muitas reformas; por exemplo, a que
introduziu o uso da língua portuguesa nos tribunais e a que mudou a
era de Augusto para a de Cristo, unificando a cronologia, à imagem
do que anteriormente fora feito em Espanha.

Nestes trabalhos consumiu D. João os primeiros trinta anos,
depois da batalha de Aljubarrota, e Portugal e o seu grande rei
tornaram-se afamados por toda a Europa. Durante esse período,
surgiu uma nova geração, filha dos homens de Aljubarrota e
Trancoso, e os jovens fidalgos mostraram-se dignos filhos dos seus
valentes antepassados. Nas suas aspirações eram guiados pelos
infantes de Portugal. A fusão da antiga família real de Portugal,
representada pelo rei D. João I, com o sangue dos ingleses
Plantagenetas, na pessoa da sua rainha, Filipa de Lencastre,
produziu os cinco príncipes famosos, cujos nomes figuram
brilhantemente na história do século XV. Os três filhos mais velhos
de D. João e de D. Filipa, D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique tinham,
em 1414, respetivamente, 23, 22 e 20 anos de idade; ambicionavam
ganhar as suas esporas de cavaleiros e mostrar-se dignos primos
de Henrique V, de Inglaterra. O rei de Portugal não desejava
contrariar-lhes o entusiasmo, sentindo a necessidade de ocupar as
energias da sua juvenil nobreza e, como não havia inimigos a
combater dentro do país, aquiesceu aos desejos que os filhos
tinham de atacar os velhos inimigos de Portugal, os mouros de



Marrocos. Por meio de uma expedição contra os muçulmanos, os
jovens príncipes queriam revelar-se como cristãos e cruzados,
desejando encontrar adversários dignos das suas espadas, sem
despertarem a vigilância ciosa do rei de Castela. Ceuta foi a cidade
africana escolhida para o ataque, não só por ser o principal porto de
Marrocos no promontório noroeste da África, ameaçando sempre o
sul da Espanha, mas também por ser o ninho dos numerosos
corsários e piratas, que incomodavam o tráfico crescente de
Portugal com a costa ocidental da África, e por vezes faziam
desembarques na província do Algarve. Esta expedição realizou-se
em 1415; os três príncipes eram seguidos pela flor da cavalaria
portuguesa, e acompanhados pelos seus dois irmãos mais novos,
D. João, que apenas tinha 15 anos, e D. Fernando, que ainda não
tinha 13. Do seu leito de agonia, a rainha deitou-lhes a bênção e a
armada saiu de Lisboa no dia 23 de junho. Em 14 de agosto, a
esquadra fundeava em Ceuta, efetuando-se o desembarque e o
assalto da cidade no dia imediato. Os mouros defenderam
valentemente a sua terra natal e os filhos de D. João I mostraram
ser soldados valorosos e prudentes capitães. Esta conquista foi
importante por dois modos: era a primeira que os portugueses
realizavam fora dos limites do seu país, sendo, além disso, a prova
da sua energia e da expansão do seu poder; mas, por outro lado, a
direção dada a essa energia era errónea, pois a série das
expedições africanas, sem utilidade para o país, ainda quando bem-
sucedidas, acabou pelo grande desastre a que está ligado o nome
de D. Sebastião.

Realizada a conquista de Ceuta, D. Duarte, assim chamado do
nome de seu avô, Eduardo III, de Inglaterra, e que era o filho mais
velho de D. João I, casou com D. Leonor de Aragão e ajudou seu
pai no governo do país. Mostrou ser um hábil discípulo do chanceler
João das Regras e, depois de se dedicar muito ao estudo do direito,
compilou o primeiro código de leis portuguesas. D. Pedro, o
segundo irmão, que fora feito duque de Coimbra por seu pai, depois
da tomada de Ceuta, viajou por toda a Europa, recebendo, no seu



regresso, a hospitalidade de Henrique V, de Inglaterra, do imperador
e do Papa e causando a admiração desses monarcas pela sua
capacidade. Provou o seu valor combatendo ao lado dos cavaleiros
teutões contra os lituânios, no extremo oriente da Europa civilizada,
e o seu gosto literário pelo ilustrado patrocínio dispensado aos
homens de letras em todas as partes do continente. Em 1428 pôs
termo às suas viagens e, estabelecendo-se em Coimbra, casou com
D. Isabel, filha do conde de Urgel, e auxiliou o seu pai e seu irmão
mais velho nos deveres do governo, tomando interesse especial
pelos progressos da literatura e cooperando em todos os variados
planos do desenvolvimento de Portugal.

O terceiro irmão, D. Henrique, feito por seu pai duque de Viseu,
eleito Mestre da Ordem de Cristo e governador do reino dos
Algarves, ficou celebrado na história do mundo com o nome de
Navegador. Este príncipe recusou todos os oferecimentos do Papa,
do imperador e de Henrique V para visitar as suas Cortes e
estabeleceu-se, em 1418, em Sagres, para dedicar a sua pessoa e
a sua fortuna à causa do descobrimento do caminho marítimo para
a Índia, que mais tarde traria o comércio da Ásia e os seus
proventos aos portugueses. Os seus esforços, e as descobertas que
superintendeu, formam o objeto de um capítulo em separado, mas
notaremos desde já que em todos esses esforços foi secundado por
seu pai e por seus irmãos mais velhos. O quarto irmão, D. João,
Mestre da ordem de Santiago, casou com sua sobrinha D. Isabel,
filha do conde de Barcelos, e foi o terceiro Condestável de Portugal.
O quinto irmão, D. Fernando, que mais tarde mereceu o título de
Príncipe Constante, foi Mestre da ordem de S. Bento de Avis, como
já o fora seu pai antes da sua elevação ao trono. Era tão conhecida
a sua piedade que o aconselharam a entrar no grémio da Igreja,
com a promessa do chapéu cardinalício feita pelo Papa, mas D.
Fernando rejeitou essa honra, ambicionando antes a glória do
cruzado que a influência do eclesiástico, e ganhando afinal a Coroa
do martírio. Sua irmã D. Isabel, afamada pela sua beleza, como
seus irmãos pelo valor, saber e piedade, casou com Filipe, o Bom,



de Borgonha, o fundador da Ordem do Tosão de Ouro. Contrasta
com o génio desta ilustre e privilegiada família o do bastardo D.
Afonso, filho do rei D. João e de Inês Pires, nascido antes do
casamento com D. Filipa de Lencastre, pelo ciúme que nutria contra
seus irmãos legítimos. Esse bastardo foi distinguido com favor
especial por seu pai, que o casou com D. Beatriz Pereira, filha e
herdeira do Condestável, fazendo-o conde de Barcelos.

Os últimos anos do feliz reinado de D. João I, reinado que durou
cerca de meio século, foram assinalados não só pelas descobertas
do infante D. Henrique, o Navegador, mas pela formação do
português literário. Já mencionámos a poesia dos trovadores
portugueses, que poetavam no reinado de D. Dinis, e do primeiro
poema épico português sobre a batalha do Salado, precursor dos
Lusíadas, de Camões. Mas uma língua literária não só se forma
pela poesia como pela prosa; a primitiva poesia de Portugal diferia
muito pouco da poesia da Galiza, ao passo que a sua prosa se
desenvolveu numa direção independente. A primeira obra em prosa
portuguesa, trabalho de certo fôlego, foi o famoso romance Amadis
de Gaula, escrito por Vasco de Lobeira, falecido – supõe-se – em
1143. Este romance deu lugar a uma série de imitações e o gosto
por tal género literário foi desenvolvido também pela popularidade
das profecias de Merlim e das lendas de Artur, vulgarizadas em
Portugal pela aliança inglesa. O próprio rei favoreceu este
rejuvenescimento literário; o Livro da Monteria, um dos melhores
espécimes da primitiva prosa portuguesa, foi escrito especialmente
para o monarca, sob a sua direção; um dos seus filhos, D. Pedro,
escreveu alguns poemas e o Tratado da Virtuosa Benfeitoria, e D.
Duarte dois excelentes trabalhos em prosa, A Arte de Bem Cavalgar
e O Leal Conselheiro. Mais dignos ainda de referência são os
trabalhos dos primeiros grandes cronistas portugueses. As crónicas
dos primitivos factos da História portuguesa tinham sido escritas nos
mosteiros, e têm em si mesmas um tal ou qual valor, mas estes
trabalhos pouco mais valem do que os registos elaborados, ano por
ano, sem pretensões a forma literária. Logo pela sua ordem vem a



Crónica da Conquista do Algarve, anónima, que representa a
transição dos analistas para os cronistas, e depois da Crónica do
Condestável, e sob a proteção especial do rei e de seus filhos,
surge o primeiro cronista nacional, Fernão Lopes, cognominado o
Froissart português, que escreveu as crónicas de D. Pedro I, D.
Fernando e D. João I, terminada esta última pelo seu herdeiro
Gomes Eanes de Azurara. Fernão Lopes foi o fundador da escola
de cronistas portugueses, onde, além de Azurara, figuram como
imediatos Rui de Pina e Duarte Galvão.

Depois de um reinado que figura entre os mais gloriosos da
História portuguesa, notável pelos descobrimentos marítimos e pelo
progresso literário, deixando depois de si herdeiros dignos e aptos
para guiarem o povo pela estrada da civilização até à riqueza e à
prosperidade, D. João I faleceu no seu palácio em Lisboa, no dia 14
de agosto de 1433, tendo sobrevivido a sua mulher, D. Filipa de
Lencastre, aproximadamente vinte anos.

Contra a expetativa dos seus súbditos, o reinado de D. Duarte foi
curto e assinalado apenas por um memorável desastre. As suas
grandes qualidades e as provas que dera quando, associado a seu
pai, governara o reino, juntavam-se para criar esperanças, que os
factos, porém, destruíram cruelmente. Subindo ao trono, julgou-se
forte bastante para dar um golpe no poder da fidalguia, promulgando
a lei tantas vezes discutida com seu pai, seu irmão D. Pedro e João
das Regras. Em 1434, reuniu Cortes em Évora. Aí apresentou a Lei
Mental, assim chamada por se entender que traduzia o pensamento
do rei D. João I, quando fizera as suas grandes doações à nobreza.
Por esta lei entendia-se que tais doações só podiam ser herdadas
diretamente pela linha masculina, revertendo para a Coroa na falta
de herdeiros varões. Esta lei foi promulgada por influência dos
irmãos do rei, apesar da natural oposição da nobreza, que nunca
perdoou aos defensores de semelhante medida. Nos outros
assuntos, D. Duarte seguiu simplesmente o exemplo de seu pai.
Manteve a aliança inglesa, ratificou o Tratado de Windsor, sendo
feito cavaleiro da Jarreteira na vaga de seu pai, conservou uma



atitude de prudente neutralidade em relação a Castela, favoreceu o
movimento literário representado por Fernão Lopes e tomou um
inteligente interesse nos planos de seu irmão D. Henrique.

Mas, infelizmente, a vida do rei foi abreviada e as explorações de
D. Henrique, interrompidas pela fatal expedição de Tânger, em
1437. Esta expedição era a consequência natural da de Ceuta, mas
foi empreendida contrariamente ao conselho do Papa e ao do
infante D. Pedro. Às instâncias de D. Henrique juntaram-se as
solicitações ardentes do irmão querido do rei, o infante D. Fernando.
Este jovem e piedoso príncipe ardia em zelo religioso e D. Henrique
aproveitava-se desse entusiasmo para servir o seu plano que tinha
duas faces: a conquista de Marrocos aos mouros e a exploração
marítima da costa austral da África.

Cedendo às instâncias dos irmãos, D. Duarte preparou a
expedição que largou para África. Efetuado o desembarque, e posto
o cerco a Tânger, os mouros, ao cabo de um mês de assaltos e
batalhas, tinham cercado os sitiantes, cortando-lhes as
comunicações com a armada, fundeada em frente, no mar, e
obrigando-os a render-se para se salvarem de uma catástrofe total.

Só com o sacrifício voluntário do infante D. Fernando, que se
entregou como refém, foi permitido às tropas recolherem aos navios
e voltarem para Lisboa. Este desastre e o cativeiro do seu irmão
predileto abalaram tanto o ânimo do rei que o mataram em 1438. A
sua morte foi mais feliz que a de D. Fernando; este, depois de um
longo e cruel cativeiro, sofrido com tão heroica resignação e com tão
exemplar piedade que mereceu à posteridade o título do Príncipe
Constante, faleceu em Fez no ano de 1443.

A nobre forma de D. Fernando que preferiu morrer no cativeiro a
salvar-se contra a entrega de Ceuta, alternativa imposta pelos
mouros, foi também cantada no grande poema em que todos os
nobres feitos dos heróis portugueses estão comemorados. Falando
do rei D. Duarte, diz Camões:

Viu ser cativo o santo irmão Fernando



Que a tão altas empresas aspirava,
Que, por salvar o povo miserando,
Cercado, ao Serraceno se entregava.
Só por amor da pátria está passando
A vida, de senhora feita escrava,
Por não se dar por ela a forte Ceita
Mais o público bem que o seu respeita.
Codro, porque o inimigo não vencesse,
Deixou antes vencer da morte a vida;
Régulo, porque a pátria não perdesse,
Quis mais a liberdade ver perdida.
Esta, porque se Espanha não temesse,
A cativeiro eterno se convida;
Codro, nem Curcio, ouvido por espanto,
Nem os Décios leais fizeram tanto.5

O sucessor de D. Duarte, seu filho mais velho D. Afonso V, depois
chamado o Africano, tinha apenas seis anos quando subiu ao trono
e o seu reinado começou por uma comenda relativa à regência de
D. Duarte. Deixara-a este no seu testamento à sua viúva D. Leonor
de Aragão, mas tal disposição não satisfez o povo de Lisboa.
Reuniram-se Cortes e aí D. Pedro, duque de Coimbra, foi aclamado
Defensor do Reino, ficando o conde de Arraiolos com o cargo da
justiça e a rainha D. Leonor tutora de seu filho, o jovem rei. Isto
prova como era grande o poder que as Cortes tinham adquirido,
constituindo ainda mais um importante testemunho da sua
reconhecida influência a proposta feita por D. Henrique para que
três membros das Cortes fossem anualmente eleitos para residirem
na sede do governo durante os meses em que as Cortes não
estivessem em sessão.

Esta combinação descontentou a rainha, que esperava ser a
única regente, segundo a letra do testamento do rei D. Duarte, e
auxiliada pela nobreza descontente, capitaneada pelo conde de
Barcelos e pelo arcebispo de Lisboa, atacou D. Pedro e tentou pela



força revogar as resoluções tomadas pelas Cortes. A luta foi breve;
o povo de Lisboa levantou-se em massa para sustentar o filho do
seu monarca favorito, D. João I, em quem viam a natural
capacidade administrativa de seu pai. A rainha e o arcebispo foram
exilados. O resultado deste movimento foi D. Pedro firmar-se no
poder com o título de regente e com a tutoria do jovem rei.

A regência de D. Pedro, mais conhecido ainda pelo seu título de
duque de Coimbra, assinala-se com as mesmas características do
reinado do seu irmão D. Duarte; nota-se o mesmo porfiado
empenho de enfrear o poder da nobreza e o mesmo sábio amor do
povo. A sua política estrangeira seguiu iguais normas e sustentou a
neutralidade com respeito à Espanha e a firme aliança com a
Inglaterra. Em 1439, o regente confirmou solenemente o Tratado de
Windsor em nome do jovem rei e foi feito cavaleiro da Jarreteira;
igual honra foi conferida ao infante D. Henrique, duque de Viseu, em
1444, e a D. Álvaro Vaz de Almada, almirante de Portugal e conde
de Avranches, em 1445. D. Pedro favoreceu também as
explorações marítimas de D. Henrique e o renascimento literário,
que fizeram com que o nome de Portugal se tornasse célebre em
toda a Europa, e o seu poder parecia atingir o zénite, quando, em
1447, sua filha D. Isabel casou com seu primo, o rei D. Afonso V.

Mas o grande regente não contava com a inimizade da nobreza
capitaneada pelo seu próprio irmão natural, o conde de Barcelos, a
quem fizera duque de Bragança. Este fidalgo tivera sempre um
grande ciúme dos filhos legítimos de D. João I e, a despeito do
acolhimento afetuoso de D. Pedro, odiava o regente. O duque
instilou esse ódio no ânimo de D. Afonso V, que de facto estava
ainda sob a tutoria do tio, convencendo o jovem rei de que fora ele
que envenenara seu pai, o rei D. Duarte, e sua mãe, D. Leonor.

D. Afonso deu ouvidos a este libelo de acusação e ordenou ao
regente que abandonasse a Corte. D. Pedro obedeceu, mas a
vingança do duque de Bragança ainda se não satisfizera e,
levantando-se em armas, propunha-se prender o duque de Coimbra,



nas suas terras, onde estava, seguido apenas pelo conde de
Avranches.

O exército do duque dispersou, porém, próximo a Coimbra, vindo
o duque de Bragança sozinho reclamar de D. Afonso V em
Santarém que declarasse o tio traidor à pátria. Acesa a guerra civil,
travou-se a batalha de Alfarrobeira em que D. Pedro morreu, e com
ele o conde de Avranches, no dia 21 de maio de 1449.

D. Afonso V, no começo do seu governo, submeteu-se à
influência do duque de Bragança e de seus filhos, que lhe
lisonjeavam o desejo de ganhar fama como cavaleiro e a aspiração
de se sentar no trono de Castela, contra as vastas doações de
propriedades que iam obtendo. Entre elas seguraram senhorios da
velha e régia cidade de Guimarães, terra natal de D. Afonso
Henriques, e até o Porto, a segunda cidade do reino; mas não
conseguiram nunca tomar posse da última, devido à resistência
firme dos cidadãos. Por esse tempo, a ideia predominante do jovem
rei era ganhar fama como cavaleiro e como cruzado. Infelizmente,
esse capricho arrastou-o para a região que havia de ser o túmulo da
sua dinastia. Para levantar fundos para as expedições que lhe
deram o título de Africano é que D. Afonso foi o primeiro que emitiu
as moedas conhecidas pelo nome de cruzados e, com o dinheiro
levantado por esse modo, pagou as despesas das suas três
expedições. Na primeira dessas aventuras, em 1458, tomou Alcácer
Ceguer, na segunda, em 1464, foi mal sucedido, na terceira, em
1471, tomou Anafé, Tânger e Arzila. Foi nestas expedições que
esgotou inutilmente as forças dos seus súbditos, mas, não obstante,
os trabalhos das expedições marítimas prosseguiram rapidamente,
ainda que com menor energia, depois da morte de D. Henrique, o
Navegador, em 1460.

Depois do desperdício inútil das forças do seu reino nas guerras
africanas, D. Afonso V voltou-se para um empenho ainda mais fatal
– a realização do seu sonho de sentar-se no trono de Castela.

Perdidas as lições do reinado de seu avô, não compreendia que
as duas nações se tinham desenvolvido em caminhos divergentes e



não via que numa guerra Portugal, pelo facto da sua menor
população, deveria ser vencido, a menos da guerra ser nacional,
levantando o entusiasmo popular em vez de ser meramente
dinástica. A família de D. Afonso V estava então no apogeu da sua
fama: sua tia D. Isabel era duquesa de Borgonha, sua irmã mais
velha casara com o imperador Frederico II, a irmã mais nova
desposara Henrique IV de Castela, a irmã solteira fora pretendida
em casamento pelo filho do rei de Aragão e por Eduardo IV de
Inglaterra. A sua primeira mulher, D. Isabel, filha do notável regente
D. Pedro, falecera em 1455, depois de ter dado à luz o príncipe que
viria a ser D. João II, e só depois da sua terceira expedição a África
pensou num novo enlace matrimonial que lhe daria direito a suceder
ao trono de Castela. Neste intuito, D. Afonso V casou, em 1475,
com a sua própria sobrinha D. Joana, filha mais velha de Henrique
IV de Castela, apesar de ser uma criança de três anos, e reclamou o
reino de Castela em nome da mulher. Mas os castelhanos
preferiram a infanta Isabel, que era casada com Fernando, rei de
Aragão, decididos a obstar a que um rei português se sentasse no
trono espanhol, tal como um século antes os portugueses se haviam
manifestado contra a fusão do seu país com Castela. Os
castelhanos, lutando pela sua independência, derrotaram os
portugueses em Toro, em 1476, assim como os portugueses os
haviam derrotado em Aljubarrota em 1385. D. Afonso partiu para
França a pedir o auxílio de Luís XI, mas não foi atendida a sua
súplica e, em 1478, viu-se constrangido a assinar o Tratado de
Alcântara, pelo qual se obrigou a mandar a sua noiva para um
convento. D. Afonso V ficou inconsolável por este choque sofrido
nos seus planos, abdicando e voltando alternadamente ao trono até
que faleceu em 1481.

O rei cavaleiro fizera, pois, quanto lhe fora possível para
transtornar os resultados da sábia política do seu avô, D. João I.
Felizmente que esse propósito não causara graves danos e seu filho
D. João II mostrou-se apto para fazer mais alguma coisa do que
ressarcir os erros cometidos por seu pai. Não se pense, porém, que



D. Afonso V fosse um rei pusilânime, da espécie de D. Fernando, o
Formoso; foi antes um irrequieto cavaleiro da espécie do conde
Henrique de Borgonha. Não era destituído de gosto literário;
escreveu muito e sobre vários assuntos, e mostrou um grande
conhecimento dos deveres de rei – aprendidos talvez na Ciropédia
de Xenofonte, que fora traduzida especialmente para seu uso por
ordem do duque de Coimbra.

Foi grande protetor dos homens de letras, nomeando Duarte
Galvão cronista-mor do reino e Azurara, outro cronista, bibliotecário
e conservador dos arquivos da Torre do Tombo. Organizou uma
grande biblioteca em Évora e fundou a Ordem da Torre e Espada,
mas talvez que o traço mais fiel da grandeza que por vezes se
revelou no seu caráter possa encontrar-se na resposta que deu ao
cronista Azenheiro, quando, perguntado como deveria escrever a
crónica do seu reinado, lhe respondeu simplesmente – conte a
verdade.

Foram, pois, estes os reis que governaram Portugal durante o
período das descobertas. É agora tempo de ver a natureza, a
extensão e o valor desses descobrimentos que aplanaram o
caminho para o período heroico da História portuguesa.

5 Camões, Lusíadas, canto IV, estâncias 52-53.



Capítulo VII
Os navegadores portugueses

A História interna de Portugal sob o governo de D. João I, de seu
filho D. Duarte, e de seu neto D. Afonso V tem um interesse próprio,
embora não fosse dentro do país que se praticassem os atos mais
importantes para o desenvolvimento de Portugal neste tempo. Por
grandes que sejam os serviços prestados a Portugal por D. João I,
não marcam, ainda assim, estádios no progresso da Europa como
sucede com as empresas que seu filho D. Henrique realizou. As
descobertas dos navegadores portugueses podem agrupar-se em
volta do nome do infante D. Henrique, porque foi este o iniciador de
tais aventuras e quem as inspirou e premiou.

D. Henrique, duque de Viseu, grão-mestre da Ordem de Cristo e
governador do Algarve, era o terceiro filho de D. João I e de D. Filipa
de Lencastre. Depois de conquistar grande fama na tomada de
Ceuta, fixou a sua residência em Sagres, próximo do cabo de S.
Vicente, em 1418, dedicando-se completamente às explorações
marítimas6. Auxiliaram-no seu pai e seus irmãos, mas,
reconhecendo-lhe competência especial para tais assuntos,
limitaram-se a patrociná-lo tanto quanto fosse possível, não
intervindo nos seus planos. O Infante era avisado bastante para
desdenhar os conhecimentos científicos; chamou, portanto, para
junto de si matemáticos e astrónomos.

Dispondo de consideráveis riquezas, estabeleceu um
observatório e uma escola de navegação em Sagres para o estudo
da náutica e da cartografia. Era esse o lado teórico da sua obra; o
lado prático não foi menos importante. Reuniu quantos ousados
capitães e marinheiros pôde encontrar, enviando-os todos os anos
em viagens de descobrimento ao longo da costa ocidental da África.
Nunca tomou pessoalmente parte em nenhuma dessas expedições,



mas todos os sábios e marinheiros ao seu serviço o reconheciam
como mestre e como o seu génio superior.

A ideia predominante do infante D. Henrique consistia na
possibilidade de navegar, torneando a África em direção à Índia,
estabelecendo assim relações diretas com o Oriente; mas o Infante
morreu após quarenta anos de tentativas sem ter conseguido ver
realizados os seus desígnios. Existiam lendas de antiga data, bem
conhecidas por ele, nas quais se afirmava que o continente do Sul
podia ser torneado: lendas originadas provavelmente nas narrações
dos marinheiros cartagineses, mas nenhum geógrafo dessa época
podia sustentar que tais lendas se fundassem em factos. Se essas
lendas fossem verdadeiras e os navios pudessem navegar
diretamente de Lisboa à Índia, é fácil de ver que enormes lucros
adviriam ao povo que houvesse encontrado e seguido esse
caminho. Nesses tempos, os produtos do Oriente vinham por um
caminho longo e perigoso até Veneza, de onde se distribuíam pela
Europa. Ou haviam de ser conduzidos por terra por toda a estrada
para o Levante, ou então conduzidos pelo mar Vermelho e
transportados através do Egito. Mas, por qualquer destes caminhos,
as despesas e os riscos eram enormes e os preços das mercadorias
do Oriente elevados em proporção. Se se descobrisse um caminho
direto e marítimo, era claro que se poderiam evitar esses riscos e
essas despesas e que Lisboa tomaria o lugar de Veneza como
distribuidora dos tesouros do Oriente pela Europa.

Assim o compreendeu D. Henrique e, aguilhoado tanto pelo
patriotismo como pelo ardente zelo pela causa das explorações,
dedicou a sua fortuna e o seu tempo à descoberta desse caminho
direto e marítimo. Como já se disse, não conseguiu atingir o seu
nobre intuito, mas não fez pouco em favor dessa causa e os
navegadores que colheram os resultados, Vasco da Gama e Pedro
Álvares Cabral, seguiram as ideias do Infante e foram de certo modo
seus discípulos.

Falando das explorações do tempo do infante D. Henrique, a
palavra navio não pode ser tomada como significando as naus



relativamente bem construídas e bem aprestadas do fim do século
XVI. Século mais tarde, os marinheiros olhariam para o famoso navio
de Drake o Pelican, e, contudo, esse navio era muito superior em
tamanho e equipamento aos pobres barcos dos primeiros
exploradores do século XV. Os trabalhos de D. Henrique influíram
muito no aperfeiçoamento da construção naval dos portugueses e,
pelo fim da sua vida, os navios podiam comportar já sessenta
homens, quando no princípio das navegações pouco mais eram do
que barcos de meia-coberta, com tripulações máximas de trinta e
seis marinheiros.

Um simples registo dos descobrimentos, uma lista de nomes e
lugares ao longo da inóspita costa ocidental da África pode parecer
monótona, mas, quando se consideram os limitados recursos
desses primitivos marinheiros e a grandeza do alvo a que miravam,
surge um interesse pelo estudo do mapa da África. Os primeiros
frutos do ardente zelo explorador do infante D. Henrique foram: a
descoberta da ilha de Porto Santo por Bartolomeu Perestrelo, em
1418, e a descoberta, ainda mais importante, da ilha da Madeira por
João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz, em 1419. Esses resultados
encheram de jubilo o príncipe Henrique e seu pai, que concedeu
imediatamente as duas ilhas à Ordem de Cristo, de que o filho era
grão-mestre. O infante D. Henrique, por seu turno, recompensou os
capitães, dando Porto Santo a Perestrelo e a Madeira em partes
iguais aos dois descobridores.

Os distritos desta segunda ilha foram chamados Funchal, de
funcho, planta abundante nessa ilha, e Machico, que se pretendeu
derivar da lenda, aliás absurda, do inglês Robert Machim.

O primeiro empenho do infante D. Henrique, antes de prosseguir
nas suas explorações, foi colonizar aquelas duas ilhas. Com Porto
Santo não foi feliz, porque a ilha, que era apenas um areal seco,
não permitia culturas, mas, na Madeira, pelo contrário, encontrou-se
um terreno fertilíssimo e uma vegetação tão cerrada que foi
necessário um incêndio que durou anos para desbastar as florestas



e permitir as lavras de cana-de-açúcar e vinha, cujas plantas o
Infante mandou vir de Chipre.

Devemos confessar que muitos autores sustentam serem esses
grandes descobrimentos simples redescobrimentos. Alguns afirmam
que a Madeira foi realmente descoberta por Manuel Pessanha,
primeiro-almirante de Portugal, em 1351, durante o reinado de D.
Afonso, o Bravo, e, por outro lado, refere-se a lenda de Robert
Machim, em todo o caso antiquíssima. Diz a lenda que Robert
Machim, filho de um mercador de Bristol, amava e era amado por
uma senhora de nascimento ilustre, cujos parentes, opondo-se a
este afeto, o mandaram prender. Cerca de 1370, ao sair da prisão,
soube que a sua amada casara com um opulento barão; não
obstante, continuou nas suas solicitações, induzindo-a a fugir.
Embarcou-a num navio com a ideia de irem para França, mas
sobreveio um temporal e o navio, depois de andar durante trinta dias
na direção do sul, foi bater numa ilha. Acharam a ilha deserta, e
formosíssima, e Machim, com alguns dos seus companheiros, aí
fixou a sua residência, construindo cabanas sob a ramada de uma
árvore colossal. Viveram felizes até que um dia uma tempestade
quebrou as amarras do navio, o que afligiu tanto a pobre senhora
que morreu de desgosto ao pensar que nunca mais tornaria a ver a
sua terra natal. Foi enterrada debaixo da árvore e Machim em breve
a seguiu no túmulo, tendo primeiramente erigido uma cruz com uma
pequena inscrição, narrando as suas aventuras e pedindo a
quaisquer cristãos que, porventura aportassem à ilha, que erigissem
uma igreja no próprio lugar da sua sepultura.

Depois deste desenlace, os companheiros de Machim que ali
tinham ficado resolveram-se a abandonar a ilha no próprio batel do
navio, mas, apanhados por um pirata mourisco, foram vendidos
como escravos. Estavam no cativeiro de Marrocos quando um
destes contou a um espanhol, seu companheiro de escravidão,
chamado Juan Morales, toda a história e esse Morales, que mais
tarde foi feito prisioneiro por João Gonçalves Zarco, contou o caso
ao seu captor e ao infante D. Henrique. Por efeito destas



informações, Morales foi escolhido para piloto de Zarco e de Tristão
Vaz na sua viagem de descobrimento e diz a lenda que
efetivamente foi descoberta a sepultura dos dois amantes ingleses,
sendo cumprido o desejo de Machim, erigindo-se uma igreja no sítio
onde repousavam os seus restos mortais. Qualquer que possa ser a
parte de verdade contida nessa lenda, e quer Machim aportasse à
Madeira quer não, o que é um facto assente é que a primeira
ocupação da ilha e a inscrição dela no mapa do mundo foram
devidas ao infante D. Henrique.

A descoberta das ilhas não formava, todavia, parte do plano do
Infante. O seu empenho era circum-navegar a África; as expedições
de Perestrelo, Zarco e Tristão Vaz foram organizadas no propósito
de seguirem o rumo do sul e dobrar o cabo Bojador e foi numa das
tentativas, para realizar este propósito, que Perestrelo foi arrastado
para a ilha de Porto Santo.

Muitos anos se passaram ainda, permanecendo o cabo Bojador
como o grande obstáculo aos marinheiros portugueses. O infante D.
Henrique enviava todos os anos frotas de dois ou três navios que
por vezes faziam importantes descobertas entre as ilhas do
noroeste da costa africana, não conseguindo, porém, dobrar o
famoso cabo. Entre essas descobertas a mais importante foi a das
ilhas Canárias e Açores. Relativamente ao primeiro arquipélago, os
portugueses tiveram de debater com Castela o direito de prioridade
e, depois de uma questão, em cujos pormenores não se torna
necessário entrar, D. João I, seguindo a sua política firme de manter
paz com a Espanha, e a pedido do próprio D. Henrique, que não
desejava desperdiçar as suas forças ocupando ilhas, entregou as
Canárias a Castela. Os Açores ficaram para sempre na posse de
Portugal. Esse arquipélago foi começado a descobrir por Gonçalo
Velho Cabral que, em 1432, aportava à ilha de Santa Maria. A este
capitão ficou confiada a tarefa das descobertas ulteriores no
arquipélago e, em 1444, aparecia a ilha de São Miguel, reputada
pelas suas famosas laranjas.



Os esforços do infante D. Henrique começaram a ser coroados
de êxito depois da morte de seu pai quando, em 1434, Gil Eanes
dobrou o cabo Bojador e, em 1436, Afonso Gonçalves Baldaia
ancorou no rio do Ouro. As atenções do Navegador foram, porém,
solicitadas logo pelas questões da política interna do reino e por
certo tempo teve de abandonar os seus planos de descoberta.

Militou distintamente na desastrosa expedição de Tânger,
tomando depois uma parte importante nos acontecimentos que
terminaram pela confirmação do poder de seu irmão D. Pedro,
duque de Coimbra, como regente de Portugal. Este príncipe
ilustrado tomou grande interesse pelas explorações africanas e
auxiliou o Infante ainda com maior entusiasmo do que D. João I ou
D. Duarte. Foram esses os anos mais felizes da carreira do infante
D. Henrique. Em 1441, Antão Gonçalves navegou cem léguas além
do rio do Ouro e, no mesmo ano, Nuno Tristão, o maior e o mais
ousado de todos os capitães do Infante, chegou ao cabo com que
termina pelo sul a grande protuberância da África do noroeste,
chamando-lhe cabo Branco. Fez mais ainda: trouxe para o seu país
alguns cativos, incluindo um príncipe indígena. Este carregamento
foi saudado com entusiasmo e daí começou o tráfico dos escravos
na costa de África.

Os motivos que levaram o Infante a iniciar o tráfico dos escravos
não são difíceis de encontrar. As províncias do Alentejo e do Algarve
nunca haviam sido povoadas por completo depois da conquista e os
fidalgos e as ordens religiosas militares, possuidores desses
distritos, nunca tinham podido propriamente cultivá-los. A escravidão
não era olhada então com os sentimentos modernos; era o destino
natural dos prisioneiros de guerra, dando-se em grande escala no
país vizinho de Marrocos. Existia no próprio reino. O infante D.
Henrique e o duque de Coimbra sentiam a necessidade de braços
para cultivar as províncias do sul e parecia-lhes naturalíssimo levar
para ali os indígenas da costa de África. Este resultado fazia
aclamar as empresas do Infante pelo povo que não lhe descortinava
os planos acerca do descobrimento de um caminho direto para a



Índia e somente via o benefício da introdução de mão de obra
barata.

O começo do tráfico da escravatura favoreceu em grande escala
os progressos dos navegadores portugueses; nunca mais voltaram
à pátria com as mãos vazias e as explorações tornaram-se uma
aventura lucrativa. Em 1444, Lançarote saiu com uma frota de oito
navios trazendo duzentos cativos que foram mandados trabalhar
nas propriedades da Ordem de Cristo no Algarve e, em 1445, o
mesmo capitão saiu de Lagos com uma frota de catorze navios
trazendo à volta um carregamento ainda maior de escravos.

Desde então os progressos dos exploradores foram
imediatamente seguidos pelos do tráfico rendoso em alto grau, que
tinha o seu centro em Lagos. Com o trabalho dos escravos
barateava-se consideravelmente o preço da mão de obra no reino e
as funestas consequências do futuro ainda neste período se não
faziam sentir, pois ainda a escravidão não tinha arrastado o povo
português dos trabalhos rurais para maneiras mais aventurosas e
precárias de ganhar a vida.

É desnecessário fazer neste ponto mais do que uma simples
referência ao início do tráfico dos escravos; muito mais importante é
narrar os progressos dos exploradores7. Em 1445, Nuno Tristão
navegou até ao rio Senegal e, no mesmo ano, Dinis Dias, o seu
mais ousado rival, descobriu a Guiné e pela primeira vez viu
realmente negros.

Este progresso, como se vê de relance sobre o mapa, importa
muito; os navegadores portugueses sabiam já perfeitamente o modo
de tornear a protuberância noroeste de África. O cabo Bojador e o
cabo Branco já não lhes infundiam terror e as esperanças de chegar
à Índia mais se excitavam observando que a costa africana desviava
abruptamente para leste.

Além disso, a região era muito diferente daquela que com tanto
trabalho haviam torneado pausadamente; a terra fértil da Guiné,
com os seus membrudos negros, as suas especiarias e marfim e o
seu ouro animava-os e, à volta, os mercadores de Lisboa não



tardaram em estabelecer comércio com a região recentemente
descoberta. Por outro lado, o tráfico dos escravos associava-se aos
planos dos mercadores de Lisboa, e a Igreja não o restringia, pois
os negros eram gentios e assim beneficiavam com trabalhar para
terra de cristãos depois de convertidos.

Os dois anos imediatos assinalaram-se por uma maior catividade.
Em 1446, Dinis Dias descobriu Cabo Verde, dando-lhe este nome
por causa da verdura que o revestia e, no mesmo ano, Nuno Tristão
foi morto numa caça aos negros e Álvaro Fernandes, sobrinho de
João Gonçalves Zarco, descobridor da Madeira, partiu desta ilha,
navegou cem léguas avante de Cabo Verde, deixando entre os
negros João Fernandes a pedido deste.

É isto um triste comentário à morte de Nuno Tristão, pois que
João Fernandes pôde permanecer sete meses entre os negros,
indemne, aprendendo-lhes a língua, estudando-lhes os costumes, o
que prova que não havia uma arraigada e profunda antipatia entre
brancos e negros, os quais só atacavam os cristãos quando estes
os hostilizavam e tentavam aprisioná-los. João Fernandes foi trazido
dali, a salvo, por Antão Gonçalves, no ano de 1447, asseverando ao
Infante que os negros, posto que gentios, não eram monstros e sim
gente pacífica e afetuosa.

A esta catividade seguiu-se um outro intervalo. D. Henrique ficou
profundamente afetado com a catástrofe de seu irmão D. Pedro e D.
Afonso V faltou-lhe com o apoio moral e material que primeiramente
lhe dera. É com efeito uma nódoa sobre a reputação do Navegador
o facto de não ter impedido que o regente fosse morto em
Alfarrobeira. A década seguinte assinala-se apenas na história das
navegações pelas descobertas de Luís Cadamosto, um veneziano
que entrara ao serviço de D. Henrique, tornando-se o seu braço-
direito como cartógrafo e como explorador.

Tem havido bastantes controvérsias acerca da viagem de
Cadamosto. Alguns escritores, fundamentando-se nuns
apontamentos desse navegador, afirmam que descobrira já a
Gambia em 1445 e as ilhas de Cabo Verde em 1446, mas os



investigadores modernos opinam que ele antedatou muito as suas
descobertas para encarecer a própria glória. Crê-se geralmente que
foi na sua famosa viagem de 1455 e 1456 que tentou passar o
Senegal descobrindo a Gambia, sendo as ilhas de Cabo Verde
descobertas em 1460 por Diogo Gomes. A afirmação de Cadamosto
ter chegado até ao rio Grande caiu completamente em descrédito.

O período das descobertas feitas sob a direção e inspiração do
infante D. Henrique, o Navegador, chegara então ao seu termo
porque o Infante faleceu em Sagres no dia 13 de novembro de
1460. O que ele fez vê-se muito melhor na observação do mapa do
que em quaisquer descrições verbais. Não chegou a descobrir um
caminho marítimo direto para a Índia, mas preparou essa
descoberta, e é certo que, se a vida lhe durasse, os famosos
capitães adestrados pelo Infante teriam com o tempo encontrado a
estrada. Os seus serviços são incontestáveis e, posto que não
deixasse nenhum sucessor para prosseguir nesses trabalhos, dera-
lhes um tal impulso que restava apenas completá-los.

O Infante não casou. Sucedeu-lhe seu sobrinho D. Fernando,
segundo filho do rei D. Duarte e irmão de D. Afonso V, a quem
adotara, no ducado de Viseu, no senhorio de Beja e da Madeira,
bem como no Grão-Mestrado da Ordem de Cristo. D. Fernando foi
também grão-mestre da Ordem de Santiago pelo casamento com
sua prima em primeiro grau D. Leonor, filha de D. João, quarto filho
de D. João I, e que foi pai de D. Manuel, que reinou depois com o
título de D. Manuel, o Venturoso ou Afortunado. Esse foi o monarca
destinado a colher os frutos das descobertas de Vasco da Gama e
de Pedro Álvares Cabral.

A morte do infante D. Henrique contribuiu muito para o
afrouxamento das explorações marítimas inspiradas exclusivamente
pelo espírito de descoberta, com o objetivo de achar o caminho
direto para a Índia, mas o tráfico de escravos e o comércio em geral
com a costa da Guiné aumentaram de importância, não esquecendo
os resultados dos trabalhos dos primeiros navegadores. D. Afonso V
levava-se mais pelas expedições mouriscas e pelas pretensões à



Coroa de Castela do que pelas descobertas marítimas; contudo,
algumas coisas importantes se fizeram durante o seu reinado para
consolidar a influência portuguesa na parte da costa africana já
conhecida e para se tomarem informações topográficas mais
exatas. O que D. Afonso V realizou foi mais no sentido de aumentar
o comércio, ou de o proteger em benefício do seu próprio tesouro,
que por amor das descobertas. Por estas razões foi ele que mandou
construir uma fortaleza na ilha de Arguim, próximo do cabo Branco,
ilha que se tornou o entreposto do comércio com a Guiné,
concedendo temporariamente o monopólio desse comércio a
Fernão Gomes, mediante quinhentos cruzados anuais. Este cativo
mercador empregou capitães hábeis, dos quais os principais foram
João de Santarém, Pedro Escobar e Lopo Gonçalves, que
caminharam mais avante ao longo da costa e, em 1471, ano em que
Fernando Pó descobriu as ilhas de S. Tomé, Fernando Pó e Ano
Bom, ficou transposto o equador, descendo-se até ao cabo de Santa
Catarina.

D. João II, o sucessor de D. Afonso V, consagrou dignamente os
trabalhos do infante D. Henrique. Foi ele que construiu Forte da
Mina, tomando o título de Senhor da Guiné; foi no seu reinado que
Diogo Cão descobriu o Congo, em 1484, e que Bartolomeu Dias foi
até à baía da Alagoa em 1486, transpondo o promontório da África
austral, que no regresso reconheceu e a que chamou cabo das
Tormentas, pelos temporais com que ali teve de lutar; mas o
soberano, pressagiando nesta feliz viagem a futura glória do seu
país, mudou-lhe o nome para o de cabo da Boa Esperança.

D. João II, como o infante D. Henrique, não teve a sorte de ver
realizadas as suas mais caras esperanças e, só três anos antes de
se encerrar o século XV, Vasco da Gama realizou a sua viagem de
Lisboa a Calecut.

Enquanto na vida política e na prosperidade comercial o povo
português se tornava mais civilizado, mais independente e mais rico
durante o século XV, os seus marinheiros tinham crescido em
audácia e em espírito de aventura. No século XVI viria a



recompensa. Lisboa tomaria o lugar de Veneza como entreposto de
todos os produtos do Oriente: o comércio da Pérsia, Índia, China,
Japão e das Molucas ia cair-lhes nas mãos; produziriam grandes
capitães e grandes escritores e tornar-se-iam a nação mais rica da
Europa. Mas esse mesmo século XVI veria afundar-se o poderio
português e perder-se a independência ganha por D. Afonso
Henriques e sustentada por D. João I; ver-se-ia Portugal, que fora a
maior nação da Europa nesse tempo, declinar na fama e tornar-se
numa simples província de Espanha. A par com a crescente riqueza
viria a corrupção e a despovoação e, um século depois da famosa
viagem de Vasco da Gama, o povo português, subjugado pela
Inquisição, não daria mais sinal do seu valor de outrora.

É esta a lição que a História de Portugal no século XVI nos
ministra, e vem a ser que a grandeza de uma nação não depende
só da riqueza e da prosperidade comercial, mas sim dos costumes,
da virilidade e dos corações fortes do seu povo.

6 A principal obra inglesa sobre o assunto dos descobrimentos nesse século é The Life of
Prince Henry of Portugal surnamed the Navigator, and its results, de R. H. Major, Londres,
1868, traduzida para português por J. A. Ferreira Brandão e publicada em Lisboa em
1876.

7 Existe grande variedade de informações controversas acerca da cronologia das viagens
africanas dos exploradores portugueses. Neste ponto seguimos The Life of Prince Henry,
de Major.



Capítulo VIII
Período heroico de Portugal

D. João II, cognominado o Príncipe Perfeito, único filho de D.
Afonso V, sucedeu a seu pai como rei de Portugal em 1481 e o seu
curto reinado assinalou-se por acontecimentos da mais alta
importância no país, assim como pelas grandes descobertas de
Diogo Cão e Bartolomeu Dias. Mostrara ser um valente soldado na
última expedição marroquina em que foi armado cavaleiro, e na
batalha de Toro, bem como um hábil estadista quando regente,
durante a ausência de D. Afonso V em França, e durante os
períodos de abdicação de seu pai. Via o erro de desperdiçar as
forças do país nas expedições marroquinas e em guerras infrutíferas
com Castela, voltando-se para a política sábia do avô. Como já
dissemos, adotou também com entusiasmo os planos do infante D.
Henrique, trabalhando para a descoberta do caminho marítimo da
Índia. Possuía as inclinações hereditárias dos príncipes da Casa de
Avis para a literatura, favorecendo o espírito da Renascença em
Portugal pelo estudo das línguas clássicas, pelo progresso da
ciência e pelo desenvolvimento das artes.

Era homem discreto, de largas ideias, que a muitos respeitos iam
além da sua época, com uma vontade inflexível e ao mesmo tempo
uma magnanimidade notável. Mas D. João II foi muito mais que isto:
foi um político e um estadista de primeira ordem, pondo em ação o
maquiavelismo imperialista, ainda antes que o italiano lhe
denominasse uma tal política. Imitou Luís XI de França,
precisamente como um dos seus antepassados, D. Sancho II,
imitara Luís IX, e na sua política e no modo como a dirigiu revelou-
se um hábil discípulo do seu astuto mestre. A primeira grande
empresa a que se abalançou foi refrear o poderio da fidalguia de
Portugal. Na execução deste plano fiou-se, e com razão, no auxílio



da classe popular, que aprendera, durante o penúltimo reinado, a
detestar e a temer o quase ilimitado poder dos nobres.

Já descrevemos a origem dos enormes territórios possuídos pela
nobreza de Portugal, assim como já mencionámos os esforços feitos
pelo rei D. Duarte, com a publicação da sua Lei Mental, para cortar
no abuso das acumulações; mas essa lei produzira fracos
resultados, devido à prodigalidade de D. Afonso V. Este monarca
esbanjara em concessões quase todo o património da Coroa e D.
João II dizia, com razão, que seu pai o deixara apenas senhor das
estradas de Portugal. Essa liberalidade empobrecera o rei D. Afonso
V, a despeito da crescente riqueza do seu povo, e a tal ponto
chegara a extravagância, que sofreu uma censura formal nas
Cortes, reunidas na Guarda em 1465, prometendo emendar-se. Sob
a influência deste obstinado monarca e dos seus favoritos, as
calamidades inerentes ao domínio aristocrático haviam aumentado
de um modo assustador; os crimes cometidos nas várias regiões do
país eram punidos apenas com multas e punham-se em ação todos
os meios que a capacidade podia sugerir para extorquir dinheiro aos
camponeses reduzidos quase à miséria, enquanto a opulência dos
grandes proprietários territoriais aumentava pelo progresso na
cultura das suas terras, devido à larga importação de escravos.

D. João II resolveu-se a esmagar a fidalguia poderosa e
turbulenta e a trazer para o tesouro real uma parte dessas riquezas.
Para este fim reuniu Cortes em Évora, em 1481, ano em que subiu
ao trono. Nessas Cortes propôs que se fizesse uma inquirição geral
a todos os títulos de propriedade territorial e que só os corregedores
da Corte pudessem administrar a justiça criminal por todo o país.
Ambas estas medidas foram aprovadas, mas os fidalgos decidiram
resistir ao exame dos seus títulos e à perda do privilégio rendoso da
administração da justiça criminal e por isso opuseram-se à vontade
do rei, capitaneados pelo duque de Bragança.

D. Fernando, duque de Bragança, era o mais opulento e
poderoso fidalgo não só de Portugal mas de toda a Península. Era
neto de D. Afonso, conde de Barcelos, filho natural de D. João I, que



fora feito duque de Bragança por D. Afonso V, tendo herdado os
vastos domínios do avô e da avó, a filha do Santo Condestável.
Esses domínios haviam engrossado, mercê do esbanjamento de D.
Afonso V, que enchera de favores o primeiro e o segundo duques de
Bragança. D. Fernando possuía cinquenta cidades, vilas e castelos,
e aproximadamente uma terça parte do território de Portugal; era
padroeiro de cento e sessenta capelas e benefícios eclesiásticos,
sustentava uma casa principesca e tinha os títulos de duque de
Bragança e Guimarães, marquês de Vila Viçosa, conde de Barcelos,
Ourém, Arraiolos e Neiva, e senhor de Montalegre, Monforte e
Penafiel. Os seus irmãos eram quase tão poderosos como ele. O
mais velho, D. João, era marquês de Montemor e condestável do
reino; o segundo, D. Afonso, era conde de Faro e o mais novo, D.
Álvaro, desempenhava o importante cargo de chanceler. No reinado
de D. Afonso V, já o duque de Bragança lutara energicamente
contra D. João II, então herdeiro do trono, mas pensou que ficaria
impune dessas lutas, casando com a irmã da futura rainha, pois que
o príncipe D. João e ele eram casados com as filhas de D.
Fernando, duque de Viseu e Beja, irmão de D. Afonso V e herdeiro
da fortuna do infante D. Henrique, o Navegador.

O duque de Bragança pôs-se à testa do movimento contrário aos
decretos do rei, aprovados pelas Cortes de Évora. D. João II exultou
com isso, não só porque cobiçava as riquezas e os territórios da
Casa de Bragança, que amesquinhavam o esplendor da Coroa, ao
mesmo tempo que desejava tirar a desforra das suas comendas do
tempo do rei falecido, mas também por se lembrar de que, por via
de sua mãe, era neto do grande regente D. Pedro, duque de
Coimbra, o qual fora derrotado e morto em Alfarrobeira pelo avô
também desse mesmo duque de Bragança, aliado a seu pai.

Por todas estas razões, D. João II determinou-se a dar um
decisivo e inesperado golpe, que restabelecesse imediatamente o
poder da Coroa e paralisasse, pelo terror, a ação da nobreza e, por
conseguinte, mandou prender o duque de Bragança e executou-o,



depois de um processo sumário, em Évora, em 22 de junho de
1483.

Contudo, os nobres não desarmaram, continuando a intrigar
contra a régia autoridade, sob a direção de um dos seus mais
próximos parentes, D. Diogo, duque de Viseu e Beja, filho mais
velho de D. Fernando, neto do rei D. Duarte e cunhado ao mesmo
tempo do rei e do executado duque de Bragança. Mas D. João II
não desanimou; imitando Luís XI, de França, determinou-se a não
poupar sequer os seus parentes e, no dia 23 de agosto de 1484,
apunhalou, por suas próprias mãos, o duque de Viseu, no paço de
Setúbal. Depois deste assassinato, continuou a proceder com
energia: lançou numa masmorra o bispo de Évora, um dos favoritos
de seu pai, e mandou executar, com ou sem julgamento, cerca de
oitenta dos mais distintos fidalgos do país. Por estes meios, D. João
II quebrou para sempre o poderio da fidalguia portuguesa e, assim
como sucedeu em França com Luís XI e em Inglaterra com
Henrique VII, à queda da nobreza seguiu-se o absolutismo do
monarca.

Agora que os nobres haviam perdido a sua força e que a Coroa
se opulentara com o confisco dos seus territórios, D. João II não
necessitava já do auxílio do povo, representado em Cortes, e por
isso se tornou um tirano, embora magnânimo. O peso deste
despotismo não se sentia ainda porque D. João II possuía uma
habilidade política superior. Começou por empregar meios para
animar os seus fidalgos, agora que o medo os afastava da traição,
prosseguindo na carreira das explorações marítimas, iniciada pelo
infante D. Henrique, enquanto dentro do país ganhava o amor do
seu povo, reorganizando a governação do reino; e tanto provou ser
um bom administrador que os portugueses intitularam-no o Príncipe
Perfeito.

Já dissemos que D. João II, no tocante à política externa,
prosseguiu no caminho trilhado antes dele por D. João I. Com os
notáveis monarcas, que então governavam a Espanha, Fernando de
Aragão e Isabel de Castela conservou-se indefessamente nas mais



amigáveis relações e, em 1490, o seu único filho legítimo, D.
Afonso, desposou Isabel, filha mais velha daqueles soberanos. A
morte deste príncipe no ano seguinte, sem deixar descendentes, foi
um terrível golpe para o rei, mas, não obstante isso, conservou a
sua amizade com Fernando e Isabel e, em 1494, concluiu com eles
o Tratado de Tordesilhas. Por este tratado, confirmado por uma bula
do Papa Alexandre VI, os limites das futuras possessões de
espanhóis e portugueses, nas regiões exploradas e descobertas
pelos seus marinheiros, fixaram-se em 370 léguas a oeste de Cabo
Verde, concordando-se em que os espanhóis teriam direito absoluto
a todas as regiões descobertas a oeste dessa linha e os
portugueses a todas as regiões ao sul e a leste.

Que comentário curioso não nos favorece este tratado se o
compararmos com o de Celanova, negociado trezentos anos antes
entre D. Afonso Henriques de Portugal e Fernando de Leão, e em
que estes dois monarcas concordaram em tomar o curso do
Guadiana como linha de separação entre as suas futuras conquistas
aos mouros. As duas nações estavam agora desenvolvidas; as
energias de ambas, fortalecidas pela longa luta com os
maometanos, tinham procurado exercer-se em novos campos e,
expandindo-se muito além dos limites da Europa iam pôr-se à prova,
pelo que respeita à Espanha, no México e no Peru; pelo que
respeita a Portugal, na Índia e nas regiões do Oriente.

No outro ponto capital da política de D. João I, a conservação de
uma estreita aliança com a Inglaterra, D. João II manteve as
relações de constante amizade com os ingleses. D. Afonso V não
esquecera essa importante tradição, prometendo até a mão de sua
irmã D. Catarina a Eduardo IV, em 1461, casamento que somente
se frustrou pela morte desta princesa em 1463; e o monarca inglês
ratificou solenemente o Tratado de Windsor, em 1471, e novamente,
em seguida à batalha do Barnet, em 1472, incluindo também o
nome do rei de Portugal, como aliado de Inglaterra, no seu tratado
com Luís XI de França, em 1475.



D. João II estreitou ainda mais os laços dessa amizade, enviando
importantes embaixadas aos três reis de Inglaterra, que
rapidamente se sucederam nesse trono. Em 1482, Eduardo IV
ratificou o Tratado de Windsor na presença dos embaixadores de D.
João II, reconhecendo-lhe o novo título de Senhor da Guiné, e o
mesmo fez Ricardo III, em 1484. Em 1485, o rei de Portugal propôs
em Cortes, reunidas em Alcobaça, o casamento de sua única irmã
Joana com Ricardo III; mas essa princesa, afamada pela sua
piedade e que desejava professar, recusou, felizmente para ela,
essa aliança, como já outrora recusara a mão de Carlos VIII de
França.

Henrique VII não nutriu sentimentos hostis contra D. João II pelo
facto da sua amizade com Ricardo II, mas, pelo contrário, mostrou
todas as disposições para auxiliá-lo na luta com a nobreza e, em
1488, chegou até a prender na Torre de Londres o conde de
Penamacor, um dos fidalgos insurgentes portugueses que se
haviam refugiado em Inglaterra. Foi também nesse ano que o último
tratado de comércio entre a Inglaterra e Portugal, antes do famoso
Tratado de Methuen, em 1703, foi negociado em Lisboa por Richard
Nanfran e Thomas Savage, que para esse efeito haviam sido
mandados a Lisboa, e para investirem D. João II como cavaleiro da
Jarreteira; mas não foi só pela supressão do poder da fidalguia
portuguesa e pela sua sábia política que D. João II, o Príncipe
Perfeito, mereceu o amor do seu povo: foi também porque se
mostrou um digno sucessor do infante D. Henrique, promovendo as
explorações marítimas e dedicando as suas melhores energias à
descoberta do caminho direto para a Índia. As duas famosas
viagens de Diogo Cão e Bartolomeu Dias, que tiveram como
resultado a descoberta do Congo e do cabo da Boa Esperança já
foram mencionadas; mas ainda noutros respeitos o espírito original
de D. João se revelou. Foi ele o primeiro soberano em cujo
pensamento, à ideia da possibilidade de descobrir o caminho
marítimo para a Índia torneando o continente da África, se juntou a
ideia de achar uma rota para o Catai navegando à volta do



continente europeu para nordeste. Para essa missão enviou Martins
Lopes, que navegou para além do cabo do Norte chegando a
regiões até então por explorar, e descobriu a grande ilha ao norte da
Rússia, que ainda hoje conserva o nome que lhe deu de Nova
Zembla. D. João II concebeu também a ideia de descobrir novos
caminhos terrestres para a Índia ou, pelo menos, de explorar o
caminho conhecido com o fim de corrigir erros geográficos vulgares.
Nesse intuito enviou os dois primeiros exploradores do interior da
África, Pedro de Évora e Gonçalo Anes, os quais conseguiram
chegar a Tombuctu. Ainda mais importantes foram as missões que o
monarca mandou por terra à Índia em procura desse mítico
potentado cristão, o Preste João. Os dois viajantes que enviou
foram Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva. O primeiro destes
arrojados viajantes chegou a salvo até à Índia seguindo o caminho
regular dos mercadores e acompanhando as caravanas. Visitou Goa
e Calecut e, não tendo podido realizar o regresso por via de África,
subiu à Arábia, daí foi ao Egito, onde, no Cairo, soube da morte do
seu companheiro Paiva, e do Egito foi à Abissínia, tornando-se aí o
principal conselheiro e quase primeiro-ministro do rei, em cuja
capital faleceu.

Por tal forma se haviam concentrado todas as energias de D.
João II nessas expedições ao Oriente, e tinha tão certo que seguia o
verdadeiro caminho, alcançando a Índia pelo caminho oriental, que
cometeu o grande erro de despedir da sua Corte Cristóvão
Colombo, em 1493, julgando-o um visionário. Ouviu os argumentos
do grande descobridor com toda a atenção, mas não concordou
com as conclusões de Colombo de que era possível chegar à Índia
navegando a ocidente através do Atlântico e, por conseguinte,
perdeu a oportunidade de imortalizar o seu nome e o seu reinado
por uma descoberta maior ainda que a de Vasco da Gama: a do
vasto continente da América. As suas energias noutros assuntos
tiveram excelente aplicação. Deu grande incremento à arte da
construção naval e favoreceu a vinda dos mais famosos
construtores navais de Inglaterra e da Dinamarca; fez muito no



sentido de aperfeiçoar as armas de fogo, estabelecendo uma
fundição de canhões e criando um corpo de artilheiros, para o qual
nomeou inspetor geral Diogo de Azambuja, o primeiro nesse cargo,
e, fora isto, patrocinou a literatura e protegeu Rui de Pina, notável
entre todos os cronistas portugueses.

A sua Corte abundava em grandes homens, fundadores de
famílias notáveis e da futura geração de heróis, entre os quais se
podiam notar, além dos navegadores Diogo Cão, Bartolomeu Dias e
Lopo Infante e os famosos viajantes atrás mencionados, os
almirantes Pedro de Albuquerque e Lopo Vaz de Azevedo, os seus
mordomos-mores Diogo Soares de Albergaria, Pedro Noronha e
João de Menezes, o seu general de cavalaria Afonso de
Albuquerque, o seu secretário-geral Rui Galvão e o seu chanceler, o
perspicaz legista e o mais esforçado defensor do poder real do rei,
Rui de Grã.

Contudo, o reinado de D. João, o Príncipe Perfeito, abundante em
acontecimentos magníficos, e grande como é na História de
Portugal, foi relativamente curto. A sua felicidade foi toldada por
uma nuvem – a desastrosa morte do seu filho único, D. Afonso, em
1491, um ano depois do seu casamento com a infanta D. Isabel,
filha mais velha dos reis católicos Fernando e Isabel, que então
governavam a Espanha. Repugnava-lhe pensar que o seu sucessor
ao trono seria D. Manuel, duque de Beja, irmão do assassinado
duque de Viseu, homem em que não via as qualidades precisas
para prosseguir nos seus grandes planos e nos seus projetos. D.
João II pensou em esbulhá-lo da sucessão à Coroa, legitimando o
seu filho bastardo e de Ana de Mendonça, D. Jorge, a quem fizera
grão-mestre das Ordens de Santiago e Avis; mas impediu-o de o
fazer o receio de que, por sua morte, o país que tanto amava caísse
em guerra civil. Por isso não buliu nas leis da sucessão. Nos últimos
dias da sua vida o Príncipe Perfeito estava ativamente absorvido
pela equipação da frota que, sob o comando de Vasco da Gama,
devia realizar os seus mais belos sonhos e achava-se ainda na



força da vida quando faleceu em Alvor, na província do Algarve, no
dia 25 de outubro de 1495.

Os vinte e cinco anos que D. Manuel, o Afortunado, sucessor de
D. João II, reinou são o grande período heroico da História
portuguesa, sendo então que se levaram a cabo os grandes feitos
que tornam a História de Portugal uma parte importante da Europa e
do mundo. Quase todos os anos desse venturoso reinado se
assinalam por descobertas e ousados feitos de armas e a fama dos
grandes generais portugueses, capitães e viajantes rivaliza apenas
com a dos seus poetas e homens de letras. Como os progressos
dos portugueses no Oriente e no Ocidente e o seu notável
desenvolvimento literário hão de ser descritos em três capítulos
separados, somente narraremos aqui os acontecimentos do reinado
de D. Manuel em Portugal, mostrando como, na época da maior
glória deste país, já despontava o período da sua decadência
rápida. As causas dessa decadência foram muitas e em geral os
escritores atribuem-nas ao sucessor de D. Manuel, mas o gérmen
de todas elas aparece no próprio reinado do monarca Afortunado.

D. Manuel contribuiu muito pouco para o brilho glorioso que
ilustra o seu reinado. Enviou grandes rotas e tropas para as mais
longínquas partes do mundo, limitando-se a receber o fruto que as
descobertas e campanhas traziam ao seu tesouro. Absorvia-o,
porém, a ideia, que tão desastrosa fora para D. Fernando, o
Formoso, e para D. Afonso V, de se sentar no trono de Espanha
unindo os dois reinos da Península sob o seu cetro. Para conseguir
este fim, propôs o seu casamento com a infanta Isabel, filha mais
velha do rei Fernando de Aragão e da rainha Isabel de Castela, e
viúva do infeliz D. Afonso, filho único de D. João II; e, para ser
reconhecido como herdeiro aos tronos de Espanha, prometeu
expulsar de Portugal os judeus e os mouros não convertidos.

Nenhuma classe fizera tanto no sentido de promover o apogeu da
prosperidade comercial que Portugal atingira como os judeus
portugueses. Lane-Poole escreveu: «Onde quer que as armas dos
Sarracenos penetravam achamos sempre os judeus seguindo-os no



encalço»8 e em nenhuma parte da Península se encontravam em
número tão grande como nas importantes cidades de Portugal,
especialmente em Lisboa, Santarém e Évora. Esses judeus
pertenciam na sua maior parte ao Sefardim e eram intelectualmente
superiores aos Ashkenazim ou judeus alemães e polacos.
Protegidos pelos mouros, haviam crescido em poder e riqueza e
quando caíram sob o domínio de D. Afonso Henriques este grande
rei concedeu-lhes a mesma tolerância. Os seus sucessores
seguiram-lhe o exemplo e sob o governo de monarcas dotados de
aspirações comerciais, como D. Dinis e D. João I, os judeus foram
mais do que protegidos: foram até favorecidos.

Enquanto noutros países os perseguiam, em Portugal
encontraram decidida proteção e, como recompensa do tratamento
generoso que recebiam, alargaram o comércio da sua pátria
adotiva. Os judeus portugueses tinham em toda a Europa uma
grande reputação de riqueza, integridade e tato comercial,
possuindo agências de negócios e bancos em todos os países, e
contribuíram para a riqueza da nação que durante alguns séculos
lhes foi pátria. Tal foi a opulenta e industriosa classe de cidadãos
que D. Manuel consentiu em banir dos seus domínios, em parte
para agradar ao fanatismo de Fernando e Isabel, a quem esperava
suceder no trono, e em parte com o intuito de absorver, como
durante algum tempo o fez a Coroa portuguesa, todo o comércio
com o Oriente. Essas infelizes famílias foram obrigadas a
abandonar a terra que lhes tinha sido uma segunda pátria e as
cidades onde tinham vivido durante umas poucas gerações,
concedendo-se-lhes apenas seis meses para se prepararem para a
saída do reino; foram obrigados a liquidar os seus negócios com
perda e a correrem mundo outra vez à procura de novas ocupações
e de nova pátria. Não é de espantar que muitos judeus preferissem
o batismo à expatriação, ficando até certo ponto cristãos, mas estes
cristãos novos, como se verá, não tiveram razão para se regozijar
daí a alguns anos com a sua apostasia. Com os judeus foram
também banidos muitos mouros não batizados, os especiais



inimigos de Fernando, o Católico. Tornara-se numerosa esta classe
depois da conquista de Granada em 1492, fugindo muitos de
Espanha para Portugal, e sendo acolhidos favoravelmente por D.
João II.

Expulsos os judeus, D. Manuel conseguiu realizar o desejado
casamento: a infanta Isabel foi rainha de Portugal em 1497. Dir-se-
ia, porém, que a maldição dos judeus o perseguia, pois que não
conseguiu sentar-se no trono de Espanha. Enquanto o régio par ia
passando pelas cidades de Castela, em cortejo solene, aclamados
como herdeiros aos tronos de Espanha, a rainha Isabel adoeceu,
falecendo em Toledo, no dia 24 de agosto de 1498. Deixou um filho,
o infante D. Miguel, cujo parto lhe causou a morte; mas o infante
não sobreviveu para que se realizassem as esperanças de seu pai,
falecendo em 1500. Nem essas duas mortes puseram termo aos
planos de D. Manuel e no próprio ano de 1500 casou com D. Maria
de Castela, irmã da sua malograda esposa. Este casamento não era
de molde a favorecer-lhe os seus desígnios, como o primeiro,
porque enquanto a infanta Isabel era a filha mais velha dos reis
católicos, a infanta D. Maria era apenas a terceira e a segunda filha,
a infanta D. Joana, tinha um filho que, como legítimo herdeiro dos
seus avós, deveria suceder ao trono de Espanha, e seria mais tarde
imperador com o nome de Carlos V.

Até ao fim o rei aparece dominado pela mesma ideia, pois em
1518, no ano imediato à morte de sua segunda mulher, casou de
novo e desta vez ainda tendo em vista suceder a Carlos V, pois
desposou a sua própria sobrinha, irmã do imperador, a qual
sobreviveu ao marido, casando mais tarde com Francisco I de
França.

Deixemos estas inquietas ambições pelo trono vizinho e os
planos do monarca português para voltarmos ao campo mais nobre
das ações dos heróis nacionais. Os seus feitos serão narrados à
parte, mas, depois de notadas as estéreis combinações dinásticas
de D. Manuel, convém mencionar cronologicamente as principais
descobertas dos seus capitães. Em 1497, Vasco da Gama dobrou o



cabo da Boa Esperança e chegou à Índia por mar; em 1500, Pedro
Álvares Cabral descobriu o Brasil e Gaspar Corte Real, o Labrador;
em 1501, João da Nova descobriu as ilhas de Santa Helena e
Ascensão e, nesse ano e em 1503, Américo Vespúcio foi o primeiro
que visitou o rio da Prata e o Paraguai; em 1506, Tristão da Cunha
descobriu as ilhas que ainda hoje têm o seu nome e Rui Pereira
Coutinho explorou Madagáscar e a Maurícia; em 1507, Lourenço de
Almeida chegou às ilhas Maldivas, em 1509, Diogo Lopes de
Sequeira ocupou Malaca e explorou a ilha de Sumatra, em 1512,
Francisco Serrão descobriu as Molucas, em 1513, Pedro de
Mascarenhas foi o primeiro a tocar na ilha de Bourbon ou Reunião,
em 1516, Duarte Coelho dirigiu os seus passos até à costa da
Cochinchina e explorou Sião, em 1517, Fernão Peres de Andrade
estabeleceu-se em Cantão, conseguindo chegar a Pequim em 1521
e, em 1520, Fernão de Magalhães, um marinheiro português, se
bem que ao serviço de Espanha, passou o estreito que ainda
conserva o seu nome abrindo o caminho para o oceano Pacífico.

Tais empresas constituem uma lista de façanhas de que nenhuma
outra nação se pode orgulhar; o simples catálogo, sem mais
comentários, justifica a designação dada ao reinado de D. Manuel
de idade heroica da História portuguesa. Já dissemos quão pouco
contribuiu o rei para essas grandezas e mostrámos a direção
errónea da sua política externa. Resta agora ver como germinaram
as sementes de uma rápida decadência.

D. Manuel estava longe de ser um homem de má índole, embora
não sofra comparação com monarcas tais como D. João I e D. João
II; era um homem de bons costumes e piedoso – em demasia
piedoso, como claramente o demonstra a expulsão dos judeus, e
dificilmente poderá ser censurado pela sua magnificência e gosto
pelo luxo quando se considerar a opulência enorme da Coroa
portuguesa; muitas dessas riquezas consumiu-as nas artes e na
arquitetura, como o prova a construção do Mosteiro de Santa Maria
de Belém. Este monumento esplêndido poderá apresentar muitos
defeitos aos olhos dos entendidos em arquitetura, mas aos do



vulgar passa quase por ser a mais extraordinária obra do mundo.
Com respeito à administração interna, D. Manuel não causou
grande dano; o mecanismo do governo fora estabelecido com
perfeição por D. João II, funcionando sem carecer de intervenção
estranha. Mas D. João II cometera um grande erro, cujos resultados
se revelaram no reinado de D. Manuel e do seu sucessor:
transformara a monarquia de Portugal, até aí patriótica e
dependente da vontade do povo, numa monarquia em que a
vontade do rei era tudo. A destruição do poder da fidalguia e a
opulência da Coroa tornaram o rei independente do auxílio do povo,
representado em Cortes. A nobreza, privada do seu poderio no
reino, arrojara-se com entusiasmo para a carreira dos
descobrimentos e conquistas no Oriente, pois que, com poucas
exceções, todos os grandes heróis desse período pertencem a
famílias nobres. D. Manuel reconheceu o valor desses homens
enchendo-os de mercês, mas, na geração seguinte, tornou-se
evidente o resultado do despotismo e a nobreza, em vez de pensar
na sua pátria, e de procurar a recompensa na aprovação dos seus
compatriotas, olhava para o rei, tornando a lealdade a um homem,
em vez da lealdade ao país, a norma das suas ações. Esta
dedicação pelo rei era favorecida pelas riquezas da Coroa, que
habilitavam o soberano a conceder largas pensões e a pagar
enormes salários e os nobres, de patriotas, tornaram-se cortesãos.

Essa extraordinária opulência da Coroa era devida ao monopólio
do comércio com a Índia, porque as riquezas do Oriente vinham a
Lisboa nos navios do rei e de Lisboa eram levadas pelos cativos
mercadores estrangeiros. Foi então que se tornou palpável o erro
que D. Manuel cometera expulsando os judeus, porque Portugal
trazia apenas os produtos da Ásia para a Europa, mas não os
distribuía pelos mercados europeus. São estas as sementes da
decadência: a perda do espírito público e a absorção pela Coroa de
todas as riquezas ganhas pelo valor do povo. Contudo, esses
passos para a decadência não eram visíveis a princípio aos olhos,
quer das nações estrangeiras, quer do próprio povo. A glória de



Portugal estendia-se pelo mundo e a riqueza e o esplendor do
monarca tornaram-se proverbiais. O grande movimento literário, que
neste reinado é representado por Gil Vicente, Aires Barbosa, Garcia
de Resende e Bernardim Ribeiro será estudado noutro capítulo, mas
observaremos agora, no tocante a D. Manuel, que, embora tivesse
expulsado os judeus, era contudo um espírito ilustrado bastante
para ser o protetor da literatura e a esse respeito foi superior ao
monarca fanático que lhe sucedeu.

D. Manuel, enquanto ia enriquecendo, dotava os seus filhos com
enormes apanágios e as suas filhas eram pedidas em casamento
pelos maiores príncipes da cristandade. O seu filho mais velho, D.
João, casou com D. Catarina de Áustria, irmã de Carlos V. Três dos
seus outros filhos, D. Luís, D. Fernando e D. Duarte, foram feitos,
respetivamente, duques de Beja, Guarda e Guimarães e dois dos
restantes tomaram ordens sacras chegando a cardeais. A mais
velha das suas sobreviventes filhas, D. Isabel, casou com o
imperador Carlos V e a mais nova, D. Beatriz, a divindade a quem o
poeta Bernardim Ribeiro dirigiu os seus cantos, casou com Carlos
III, duque de Saboia.

Com uma tal descendência não seria provável que em poucos
anos se extinguisse a linha masculina da Casa de Avis e foi com um
sentimento de orgulho pelas suas riquezas e com a firme convicção
na perpetuação da sua raça que D. Manuel, o Afortunado, morreu
no seu esplêndido palácio de Belém, em 12 de dezembro de 1521.

O reinado de João III é aquele em que se torna bem patente a
rápida decadência de Portugal. Todos os gérmenes de declínio que
se tinham produzido no reinado de D. Manuel desenvolveram-se
durante o de seu filho, pelos fins do qual, posto que o soberano de
Portugal fosse o mais rico da Europa, não excetuando o próprio
imperador, a grandeza do país ia desaparecendo a olhos vistos. O
desenvolvimento natural dessa decadência foi auxiliado pelo
fanatismo de D. João III, que contribuiu para a extinção da grandeza
do país introduzindo a Inquisição.



Piedoso e pessoalmente bem dotado, era todavia um homem
impróprio para suspender na queda o seu país, pois, absorvido pelo
sentimento religioso, considerava o estabelecimento da Inquisição e
a introdução dos jesuítas como o glorioso fim do seu reinado. O
maior elogio que lhe pode ser feito consiste no facto de ter posto
Portugal ao abrigo de quaisquer complicações europeias, tarefa que
ainda assim lhe foi facilitada pela sua firme aliança com o maior
monarca da Europa, o imperador Carlos V. Esta aliança firmou-se
por meio de três casamentos: o dele com a infanta Catarina, irmã de
Carlos V, o do seu único filho, D. João, com a infanta D. Joana, filha
de Carlos V, e o da sua única filha Maria com Filipe, príncipe das
Astúrias, filho mais velho de Carlos V, e mais tarde o rei Filipe II.
Estes casamentos estreitaram os laços da aliança entre as casas
reinantes de Espanha e Portugal e uma poderosa armada
portuguesa, sob o comando do irmão do monarca, D. Luís, duque
de Beja, tomou parte na expedição espanhola contra Tunes em
1535. Parece que até a luta contra os mouros perdera o seu
encanto para o povo português porque, durante os dez anos
seguintes, todas as praças importantes que Portugal possuía no
Norte de África, Azamor, Cafim, cabo do Sul e até Arzila e Alcácer-
Ceguer, conquistas de D. Afonso, o Africano, foram abandonadas
para que toda a força do país se pudesse concentrar nas suas
possessões do Brasil e da Índia.

Este pacífico abandono de todas as possessões do Norte de
África, exceto Ceuta e Mazagão, dá-nos ainda uma prova da
transformação que se operara no caráter da fidalguia portuguesa e
no do seu soberano. Já não queriam mais combater contra os
velhos inimigos da religião cristã; D. João III não era um rei cavaleiro
como D. Afonso V, preferia extirpar a heresia na sua pátria a
combater com os infiéis fora; reis e nobres concordavam igualmente
em que era muito melhor despender as suas forças na riquíssima
Índia, que nas estéreis regiões da África. Os nobres tornaram-se
cada vez mais dependentes da Coroa, despendendo todas as suas
energias em intrigas para alcançarem moradias, pensões ou



governos rendosos. O absolutismo do rei e as ocupações dessa
multidão de cortesãos levavam a corrupção a todas as
dependências do governo, e os oficiais de todas as categorias, quer
em Portugal, quer na Índia, saíam do país para irem tentar fortuna
por todos os meios ao seu alcance, honestos ou não honestos. O
culto do rei, no dizer de um considerado escritor português, destruiu
o patriotismo9 e, se bem que D. João de Castro pode ser citado
como um espécime do fidalgo português da melhor espécie, a maior
parte da nobreza afundava-se no servilismo cortesão da realeza ou
no bandidismo aventureiro, e até o famoso navegador Fernão de
Magalhães abandonou o seu país e entrou ao serviço da Espanha
por lhe não darem a pensão que solicitava. O comércio asiático,
insistamos neste ponto, era monopólio da Coroa e só indiretamente
beneficiava as classes comerciantes. No ardor de enriquecer
abandonava-se a agricultura.

Contudo, existia uma causa ainda mais séria da decadência do
poderio de Portugal que o absolutismo da Coroa e que a falta de
patriotismo da nobreza ou a corrupção administrativa: era a rápida
despovoação do país. O Alentejo e o Algarve nunca haviam sido
completamente povoados porque as devastações causadas pelas
guerras mouriscas não podiam ser facilmente reparadas e se os
esforços dos reis da primeira dinastia tinham conseguido desbravar
e povoar o centro do reino, as regiões ao sul do Tejo conservavam-
se ou nas mãos das ordens religiosas militares ou divididas em
grandíssimas herdades. As descobertas do fim do século XV e
princípios do século XVI paralisaram o aumento natural da
população. Não só os rapazes corriam a alistar-se nas frotas para
servir nos exércitos da Índia e do Oriente, como famílias inteiras
emigravam para as ilhas e depois de 1530 para o Brasil.

Os portugueses têm o temperamento aventuroso, apaixonado
pelas viagens, e não havia dificuldade no equipamento das grandes
naus da Índia, nem no recrutamento dos exércitos de Albuquerque e
seus sucessores. Dos milhares de portugueses que partiam para a
Índia, muito poucos voltavam. Os incidentes de uma luta perpétua e



o mau clima matavam a maior parte e, entre os sobreviventes,
muitos casavam com indígenas, estabelecendo-se na Índia. Entre
os que se conservavam em Portugal poucos permaneciam nos seus
lares entregues à agricultura; a maior parte atulhava Lisboa, onde as
necessidades do comércio oriental forneciam trabalho a todos. A
população da capital triplicou em oitenta anos, a despeito das suas
péssimas condições higiénicas e das pestes periódicas que a
dizimavam. O rei, os nobres e as ordens militares achavam-se,
contudo, completamente tranquilos a respeito dessa enorme
emigração e rápida despovoação, porque os seus vastos domínios
eram cultivados muito mais barato pelos escravos africanos, que
haviam sido importados em tão grande número que o Algarve
estava quase completamente povoado por eles e, na própria Lisboa,
pelos meados do século XVI, excediam o número dos homens livres.
A este respeito, a condição de Portugal assemelhava-se à da Itália
nos tempos da decadência do Império Romano, assim como a
riqueza de Lisboa se assemelhava à opulência da Roma imperial,
enquanto a corrupção e a opressão dos oficiais portugueses nas
colónias indianas se assemelhavam, por completo, ao peculato e à
corrupção dos procônsules e procuradores romanos.

Enquanto a nação portuguesa mostrava estes sintomas de rápida
decadência, um outro facto de ruína vinha juntar-se-lhes como zelo
religioso de D. João III, que, desde o momento da sua subida ao
trono, diligenciara introduzir a Inquisição em Portugal. A Igreja de
Roma não parecia disposta a anuir a esse desejo piedoso, mas por
alguns anos os cristãos novos, que assim se chamavam os judeus
convertidos, a quem se consentia residir em Portugal, fizeram todos
os esforços para prevenir o golpe. Mas o ardente desejo do rei foi
finalmente recompensado e, em 1536, estabeleceu-se em Portugal
o Tribunal do Santo Ofício, com Diogo da Silva, bispo de Ceuta,
como primeiro inquisidor-mor, o qual em breve foi substituído pelo
irmão do rei, o cardeal D. Henrique. A Inquisição prontamente
destruiu tudo o que ficara do velho espírito português e por tal modo
sufocou toda a seiva da literatura portuguesa que, enquanto a



Europa avançava em civilização sob a influência da Renascença,
pelo final do século XV Portugal decaía e a sua literatura emudecia.
Ao estabelecimento da Inquisição seguiu-se, em 1540, a introdução
dos jesuítas, que obtiveram logo a inspeção da instrução pública e
cuidadosamente abafaram o desenvolvimento intelectual. O rei
recebeu do Papa a recompensa desses serviços ao catolicismo,
permitindo-se-lhe unir os grão-mestrados das opulentas ordens de
Cristo, Santiago e Avis à Coroa e fundar os novos bispados de
Leiria, Miranda e Portalegre, em Portugal, e o arcebispado de Goa,
na Índia.

Certissimamente que o reinado de D. João III não aparecia aos
seus contemporâneos como o período da decadência que era de
facto. Nenhum rei havia mais rico, nenhum povo mais leal, nenhum
homem mais venerado. No seu reinado, como no de D. Manuel,
pululam os grandes nomes e os grandes acontecimentos e o
observador superficial não descobriria gérmenes de decadência.
Além de D. João de Castro, viveram então grandes heróis e
guerreiros da Índia, como Nuno da Cunha, António da Silveira, João
de Mascarenhas e Luís de Ataíde; e foi durante esse reinado que D.
Francisco Coutinho, conde do Redondo, conquistou Ceilão e Fernão
Mendes Pinto efetuou a sua famosa visita ao Japão, e que se
fundou a colónia de Macau. Ainda maiores são as glórias do reinado
do introdutor da Inquisição, porque foi durante ele que Camões
escreveu os Lusíadas, António Ferreira os seus dramas, João de
Barros a sua história e Sá de Miranda os seus poemas: tudo obras
que não pareciam acusar um país decadente. Na arte, e
especialmente na arquitetura, o rei mostrou um subido gosto,
porque o seu palácio em Tomar e o grande convento em Belém
atestam que foi, a esse respeito, um digno sucessor de D. Manuel e
que os artistas portugueses haviam atingido não pequeno grau de
aptidão nos trabalhos decorativos.

E, contudo, a despeito destas glórias, o período heroico de
Portugal já passara e, em pouco mais de vinte cinco anos depois da
morte de D. João III, o país que por tanto tempo sustentara a sua



independência foi absorvido pela Espanha. Era o que havia a
esperar depois do declínio, cujas causas já analisámos; mas a
catástrofe final foi apressada pela morte do herdeiro, D. João, em
1554, que, depois da morte de D. João III, em 1557, trouxe como
consequência a elevação ao trono de uma criança de três anos, o
malfadado D. Sebastião. Bastante escrevemos já acerca de
Portugal, durante o período heroico da nação portuguesa; é agora
tempo de estudar os feitos dos homens que tornaram heroico esse
período, tanto pelo seu valor como pela sua ousadia.

8 The Story of the Moors in Spain, cap. II, pág. 24.

9 Apontamentos para a História da Conquista de Portugal por Filipe II, por A. P. Lopes de
Mendonça, vol. I dos Anais das Ciências Morais Políticas.



Capítulo IX
Os portugueses na Índia e nos mares

orientais

Não há assunto que mais alto reclame a pena de um historiador
que os feitos dos portugueses na Índia, durante o século XVI.
Existem fontes portuguesas em abundância, porque, com uma
vívida perceção do pitoresco, muitos dos grandes escritores da
idade de ouro da literatura portuguesa dedicaram-se a essa
fascinante tarefa. João de Barros, o Tito Lívio português, e
contemporâneo dos grandes vice-reis da Índia, escreveu uma
história da primeira metade do século das conquistas portuguesas
na Índia em vários volumes, cheios de interesse e de encanto;
Fernão Lopes de Castanheda, Diogo do Couto e Manuel de Faria e
Sousa trabalharam todos no mesmo campo e os Comentários de
Afonso de Albuquerque10, publicados por seu filho, e a famosa Vida
de D. João de Castro, por Jacinto Freire de Andrade, que é o
modelo de uma biografia perfeita, lançam completa luz sobre as
vidas dos dois mais notáveis vice-reis portugueses.

Os inspiradores do renascimento dos estudos históricos não
desdenharam tratar este assunto sob uma forma científica;
publicaram-se muitas e valiosas monografias e reimpressões de
preciosíssimos documentos, além dos muitos materiais que ainda
jazem nos arquivos da Torre do Tombo. E, contudo, esse período, a
despeito de todo o trabalho que se tem feito nesse sentido, ainda
está sem um historiador, dotado de um saber completo tanto na
história da Índia como no estado da civilização nessa parte do
mundo, durante o período em questão, para traçar os pontos mais
salientes e os mais interessantes do primeiro contacto direto entre a
moderna Europa e a moderna Ásia, entre o Oriente e o Ocidente.



E, contudo, é um trabalho que merece bem ser feito. Prescott, o
grande historiador americano, revelou o interesse que se liga ao
primeiro conflito entre a cavalaria espanhola e os astecas do México
e os incas do Peru, mas quando surgirá um historiador para contar
dignamente a história do contacto entre os heróis portugueses e os
habitantes mais civilizados do Indostão? À parte a fascinação que
exerce sobre nós um tal assunto, avulta o facto de que, durante um
século, o tráfico entre a Ásia e a Europa conservou-se nas mãos
dos portugueses. A história dos holandeses e dos ingleses nos
mares orientais tem um interesse peculiar e próprio, mas não se
encaminharam nessa direção antes das nações do Oriente estarem
em contacto durante um século inteiro com europeus e antes que a
sua atitude se modificasse em larga escala por esse contacto. Além
disso, holandeses e ingleses entraram no Oriente como
negociantes, e não como conquistadores, colonizadores ou
missionários. Muito diversos foram os intuitos dos portugueses.
Indiferentes à pequena extensão e à insignificante população da sua
pátria, sonhavam nada menos que em conquistar os poderosos
impérios do Oriente e em impor-lhes o cristianismo, se tanto fosse
preciso, pela força das suas espadas. Há o que quer que seja de
nobre na confiança dos guerreiros portugueses no seu Deus e na
crença de que, por todos os meios, o mesmo Deus espalharia o
cristianismo em todo o Oriente. Tal intuito é grandioso, embora
pareça insensato aos olhos de quem viu, por exemplo, com que
dificuldade a Inglaterra, com a sua excessiva população, procedeu
para tentar manter o seu poder na Índia abandonando até o
proselitismo e protegendo as religiões locais. Porque as ambições
dos portugueses não se limitaram à Índia, os aventureiros
portugueses estabeleceram por essa época o seu poder em parte
da Arábia, na Birmânia e no distrito de Chitagong, no fundo da baía
de Bengala; os emissários portugueses romperam caminho para
Pequim e para o Japão, seguidos de perto pelos missionários da
Igreja Romana, e foi durante a sua peregrinação para converter
milhões de chineses ao cristianismo que S. Francisco Xavier, o



Apóstolo das Índias, soltou o último suspiro. E, finalmente,
lembremo-nos de quantas pugnas os portugueses tinham de
intentar e sustentar para missionar na Ásia; dos muitos meses de
viagem a que lhes ficava a pátria e a base das suas operações,
podendo apenas chegar aos seus destinos navegando em frágeis
embarcações e em torno da costa de África apenas conhecida,
inexplorada e perigosa; privados dos conhecimentos modernos
tanto das marés como dos ventos e dos meios de conservação da
vida nos climas tropicais. E chegavam ao centro de milhões de
indígenas hostis, armados apenas de grosseiros arcabuzes e de
espadas e, apesar de todos estes inconvenientes, saíam vitoriosos
de muitas e renhidas batalhas contra exércitos mais poderosos do
que os seus sucessores no Oriente nunca encontraram.
Naturalmente há muitas manchas: histórias da corrupção e
opressão, da preferência dada ao mercantilismo com que se
enriquecia sobre o regime severo da honradez rígida, mas, pelo que
diz respeito às façanhas valorosas e à aventura audaz, esta história
não tem par no mundo. Não espanta que Portugal se esgotasse
com tais feitos, o que importa é que fosse capaz de consumar a
décima parte do que fez.

A história dos portugueses na Índia não pode ser tratada
convenientemente num simples capítulo. Pode-se dar apenas uma
brevíssima notícia, mas se ela induzir algum leitor a recorrer, por
exemplo, à história de João Barros, aí encontrará a narrativa de
muitos feitos que justificarão estas observações e lhe despertarão
ao mesmo tempo o interesse e a admiração.

Foi em julho de 1497 que a frota de quatro navios, destinada a
dobrar o cabo da Boa Esperança e a encontrar o caminho direto
para a Índia, saiu do porto de Lisboa. O rei D. Manuel, que no facto
de realizar este projeto e de enviar aquela esquadra, seguiu apenas
o plano formado por D. João II, escolheu para comandá-la Vasco da
Gama, um fidalgo da sua Corte e filho de um experimentado
navegante chamado Estêvão da Gama, que fora já nomeado por D.
João II para esse posto, e dois hábeis capitães, Paulo da Gama,



irmão de Vasco, e Nicolau Coelho, que voluntariamente se ofereceu
para acompanhá-lo. Os perigos e os sofrimentos dessa famosa
viagem foram narrados em estâncias imortalizadas por Camões;
bastará dizer que a armada portuguesa dobrou a salvo o cabo da
Boa Esperança e prosseguiu subindo a costa oriental da África. Os
régulos de Moçambique e Mombaça não se mostraram dispostos a
auxiliar o almirante português nos seus esforços para encontrar
piloto que o guiasse através do oceano Índico, pelo contrário,
apresentaram-se em hostilidade aberta e o piloto que o régulo de
Moçambique dera a Vasco da Gama desertou da frota em
Mombaça, obedecendo a essa hostilidade, ou levado por influências
hostis, ou, conforme Camões aventa, por instigação de Baco, que
receava ver excedida a sua fama como conquistador da Índia.

Contudo, Vasco da Gama prosseguiu para o norte e em Melinde,
ao norte de Zanzibar, achou um régulo amigo que lhe forneceu um
hábil piloto. Mas os perigos da expedição ainda não tinham
passado; era a pior quadra do ano para atravessar o oceano Índico
e só depois de arrostarem com horrorosas tormentas os heróis
portugueses puderam ancorar na cidade de Calecut, no dia 20 de
maio de 1498, ao cabo de uma viagem de cerca de onze meses.

A Índia, a que Vasco da Gama aportara, achava-se numa
condição bem diferente da Índia do grão mogol com que
entabularam relações os primeiros aventureiros holandeses e
ingleses. Não era um império, mas um agregado de diversos reinos
independentes. Um afgani da dinastia Lodi estava então no trono de
Deli e outro rei afgani governava em Bengala. Ahmadabad era a
sede da dinastia maometana no Guzerate. Os cinco reinos
independentes de Ahmadinagar, Bijapur, Ellichpur, Golconda e Bidar
haviam cindido o Dekkan. Mas o rajá hindu de Vijayanagar ainda
governava como suserano no sul e era talvez o mais poderoso
monarca desse tempo na Índia, não excetuando a própria dinastia
Lodi de Deli. O soberano da cidade, a que primeiro chegou Vasco
da Gama, era um rajá hindu, que tinha o título de Samorim, palavra
que, na opinião de alguns escritores, deriva da tradição de que os



primeiros limites desse reino foram marcados pela distância a que
se podia ouvir o cantar de um galo no alto do templo Tali. Mas, posto
que fosse hindu, os súbditos mais importantes do Samorim eram os
fanáticos moplas, descendentes dos árabes e outros colonos
maometanos na costa do Malabar. Esses homens haviam estendido
muito os domínios do Samorim de Calecut, sendo os habitantes
mais ricos da costa marítima porque tinham nas suas mãos o
comércio do Malabar com Áden e, por conseguinte, com o mar
Vermelho, Egito e Europa.

Não é para admirar que, apesar de o hindu Samorim receber o
navegador português com cortesia, os mouros lhe mostrassem a
mais acirrada oposição e o despersuadissem da ideia de um tráfico
direto com a Europa, o que para eles seria a ruína. Esta oposição
obstou a que Vasco da Gama realizasse o seu intento de deixar
alguns colonos para formarem um estabelecimento comercial em
Calecut e, depois de ter navegado ao longo da costa do Malabar,
determinou-se a voltar para a Europa.

A viagem de volta não foi menos perigosa que a viagem de ida e
só no dia 29 de agosto de 1499 Vasco da Gama ancorou no porto
de Lisboa, trazendo consigo apenas cinquenta e cinco dos cento e
quarenta e oito companheiros que haviam partido com ele na sua
aventurosa viagem. O piedoso navegador dirigiu-se logo à igreja do
Restelo, em Belém, onde fizera as suas preces antes de partir.
Terminadas as suas orações, Vasco da Gama fez a sua entrada
solene em Lisboa, onde foi recebido com imenso entusiasmo
popular, semelhante ao que teve Cristóvão Colombo ao voltar da
sua descoberta da América. O rei D. Manuel tomou o título de
Senhor da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia,
Pérsia e Índia que lhe foi confirmado por uma bula do Papa
Alexandre VI, em 1502, e erigiu o soberbo templo de Belém como
testemunho da sua gratidão a Deus. Vasco da Gama foi
contemplado pelo rei com as mais bem merecidas honras;
concedeu-se-lhe permissão para esquartelar o seu escudo com o
brasão real, recebendo além disso o cargo de almirante dos mares



da Índia, com uma pensão; a ele e a seus irmãos foi-lhes permitido
o direito de usar o título de Dom, e pouco depois, quando se tornou
bem manifesta a importância da sua viagem, foi feito conde da
Vidigueira.

Passados os regozijos, o rei D. Manuel quis saber as vantagens
que se poderiam tirar da descoberta de Vasco da Gama e mandou
Pedro Álvares Cabral com uma frota de treze navios levando a
bordo mil e duzentos soldados escolhidos para estabelecerem
feitorias na costa do Malabar, a fim de lá se reunirem os mais
valiosos produtos do Oriente que pudessem ser trazidos anualmente
para Portugal nos navios reais. E torna-se necessário insistir outra
vez no facto de ser o tráfico dos portugueses com a Índia um
monopólio régio. Os estabelecimentos portugueses na Índia não
foram, como sucedeu com a Holanda, Inglaterra e França em anos
posteriores, formados por companhias particulares de mercadores,
que consideravam o tráfico indiano apenas como uma especulação,
mas sim feitorias reais, dirigidas por oficiais da Coroa e servidas por
navios reais. Era impossível o comércio particular, nem mesmo se
poderia pensar nisso, porque se via bem a necessidade de defender
essas feitorias com corpos de tropas e de servi-las por poderosas
armadas, o que demandava meios de que uma empresa particular
não poderia dispor. Mas estas feitorias reais não eram estabelecidas
unicamente para o comércio, mas também para a propagação do
cristianismo e, nesse propósito, logo ao princípio, foram servidas
não só por soldados mas também por missionários. Pedro Álvares
Cabral, ou de propósito ou por acaso da viagem, foi levado para o
Ocidente e assim descobriu o Brasil, região de que tomou posse em
nome do rei, procedendo daí no rumo traçado por Vasco da Gama,
e chegando a Calecut a salvamento. Estabeleceu aí logo uma
feitoria, mas os mouros mostraram-lhe a mesma disposição hostil
que já haviam mostrado a Vasco da Gama e assassinaram todos os
colonos. Então Cabral bombardeou Calecut, seguindo depois para
Cananor e Cochim e em ambas as cidades foi favoravelmente
recebido, porque os seus rajás hindus sofriam mal a soberania do



Samorim de Calecut, e depois de comprar grandes carregamentos
de pimenta e outras especiarias indianas, o almirante português
deixou nesses dois pontos feitorias para entabularem comércio e
voltou para o reino.

Em 1502, Vasco da Gama chegou pela segunda vez à costa do
Malabar com vinte navios e, depois de bombardear novamente
Calecut e destruir todos os navios do porto, reforçou as feitorias de
Cochim e Cananor e regressou à pátria. Depois da partida, Vicente
Sodré, um dos oficiais que deixara, desertou da feitoria correndo o
mar da Arábia como pirata. É este o primeiro dos aventureiros
portugueses nos mares orientais, cujas histórias se leem como
romances.

Em 1503, chegaram à Índia três esquadras portuguesas,
comandadas por Francisco de Albuquerque, Afonso de Albuquerque
e António de Saldanha e o primeiro desses capitães deu auxílio ao
rajá de Cochim, que fora atacado pelo Samorim, por causa das suas
disposições amigáveis para com os portugueses e que estava
cercado na ilha de Vypin. Francisco de Albuquerque chegou no
momento propício e, para se prevenir de futuro contra tais
eventualidades, construiu em Cochim um grande forte, defendido
por artilharia e, quando os três capitães partiram, deixaram ali uma
guarnição de novecentos homens, sob o comando de Duarte
Pacheco.

Este capitão realizou o primeiro grande feito de armas que ilustra
a história dos portugueses na Índia; com a sua pequena guarnição,
enfraquecida pelas doenças, não só repeliu o grande exército que o
Samorim enviara contra Cochim, mas derrotou completamente cinco
mil homens das suas melhores tropas em batalha campal. Esta
vitória firmou a reputação dos portugueses na Índia como soldados;
as feitorias não encontravam já dificuldade em comprar todas as
mercadorias de que careciam, a preço razoável e, o que era ainda
mais importante, a fama de Pacheco espalhou-se por toda a parte,
pelo que pôde enviar mensageiros ao interior da Índia, os quais
foram acolhidos favoravelmente por todo o país, voltando



geralmente carregados de presentes. As façanhas de Duarte
Pacheco inspiraram ao monarca português a ideia de que poderia
não só absorver o comércio indiano mas até conquistar a própria
Índia, razão por que D. Manuel decidiu estabelecer um poderoso
governo imperial na costa do Malabar em vez de feitorias isoladas.

O primeiro vice-rei que escolheu foi D. Francisco de Almeida, um
fidalgo português de elevada posição, que aprendera a arte da
guerra com Gonçalo de Córdova, mais conhecido na história de
Espanha pelo Grande Capitão, e que fora um dos favoritos do rei D.
João II. A armada com que saiu de Belém, no dia 25 de março de
1505, compunha-se de dezasseis naus e dezasseis caravelas,
levando a bordo mil e quinhentos soldados, além de muitos oficiais
para o novo estabelecimento. No caminho para a Índia, D. Francisco
de Almeida ocupou Quíloa e Mombaça na costa oriental da África,
erigindo aí fortes para servirem de estação às esquadras
portuguesas, e à sua chegada a Cananor, em 22 de outubro, tomou
o título de Vice-Rei de Cochim, Cananor e Coulão. O grande fidalgo
português considerou o estado dos negócios da Índia sob um
aspeto diferente do de Cabral, Vasco da Gama e Pacheco; não
olhava o comércio como o único fim dos estabelecimentos dos
portugueses no Oriente e, em vez de procurar aumentar o comércio,
como Pacheco fizera, limitando-se a defender-se quando fosse
atacado, o primeiro vice-rei adotou uma vigorosa política de cativa
intervenção nos estados indígenas, de proselitismo e de guerra
ofensiva. Estabeleceu a sede do governo em Cochim e mandou
expedições ao longo da costa do Malabar, provocando conflitos com
os mercadores mouros, que viam com terror que o seu comércio
com o Egito por via do mar Vermelho desapareceria em breve. O
comandante em chefe era o filho do vice-rei, D. Lourenço de
Almeida, um rapaz de verdes anos, mas um herói na peleja. Em 19
de outubro de 1505, o jovem D. Lourenço bombardeou e destruiu
Coulão; em 18 de março de 1506 quase aniquilou a frota do
Samorim de Calecut, que se compunha de oitenta e quatro navios e
cento e vinte fustas, dispondo apenas de onze navios, mas sofreu



um revés em Dabul; em 1507, descobriu as ilhas Maldivas e, com
Tristão da Cunha, saqueou o porto de Ponani e, em 1508, o jovem
herói foi morto em Chaul, num combate contra uma armada do
Egito, que fora enviada pelo sultão mameluco para expulsar os
portugueses da Índia, sob o comando de um almirante chamado
Emir Husseim.

Mas um perigo ainda maior estava iminente; as repetidas
agressões dos portugueses haviam excitado o ódio dos soberanos
mouros, cujos domínios se estendiam pelas costas do noroeste, e
especialmente dos reis de Bijapur e Guzerate, e todos eles reuniram
poderosas armadas que se juntaram à de Emir Husseim. O vice-rei
da Índia, sem se intimidar, fez-se de vela para o norte a fim de
vingar a morte do filho, apenas com dezanove navios e, depois de
saquear Dabul, derrotou completamente a armada maometana que
se compunha de mais de cem navios, no dia 2 de fevereiro de 1509,
em frente da ilha de Diu.

Enquanto o primeiro vice-rei português empreendia estas
operações, o seu sucessor já nomeado, Afonso de Albuquerque,
com o qual se desaviera, e o almirante Tristão da Cunha andavam
explorando o oceano Índico e, depois de se deterem algum tempo
na ilha de Socotorá, conquistaram a rica cidade de Ormuz, na
embocadura do golfo Pérsico. Estas expedições tiveram os mais
importantes resultados e Afonso de Albuquerque exultou ao chegar
o tempo marcado, no fim de 1509, para tomar conta do governo da
Índia.

Afonso de Albuquerque foi o maior dos heróis portugueses que
serviram na Índia e deve a sua fama não só aos seus feitos de
armas, muitos e gloriosos, como foram, mas também à sabedoria e
justiça da sua administração civil, e ao facto de ter sido tão grande e
perspicaz estadista como bravo guerreiro. Como D. Francisco de
Almeida, fora um dos favoritos e íntimos amigos do rei D. João II,
em cuja Corte exerceu o cargo de estribeiro-mor.

Iniciou o seu governo por um novo ataque a Calecut, quartel-
general dos moplas. Incendiou o palácio de Samorim e, assaltando



a cidade, a população inteira levantou-se repelindo os portugueses
para os seus navios, matando muitos dos seus capitães, incluindo o
marechal de Portugal, D. Fernando Coutinho. Albuquerque deu em
seguida um passo mais importante ainda. Via que Cochim estava
situada muito ao sul para poder servir de capital política ou de
empório comercial dos portugueses e que era necessário ocupar um
ponto mais central na costa do Malabar. O lugar escolhido foi Goa,
cidade pertencente ao rei maometano de Bijapur. Para aí se dirigiu
com vinte navios e mil e duzentos homens; e a façanha de António
de Noronha em Pangim, na embocadura do rio de Goa, onde foi a
capital das possessões portuguesas na Índia, abriu-lhe o acesso à
cidade. Os habitantes, desanimados porque um faquir lhes
profetizara que brevemente seriam conquistados por um povo
estrangeiro de um país remoto, renderam-se imediatamente; oito
principais entregaram a Albuquerque as chaves da cidade e o
governador português entrou em triunfo em 17 de fevereiro de 1510;
mas Goa não permaneceu por muito tempo na posse dos
portugueses porque, em 15 de agosto, Iusuf Adil Shah, rei de
Bijapur, retomou-a depois de uma luta renhida. Albuquerque não
desanimou; recebeu reforços de Portugal e em 25 de novembro
tomou a cidade de assalto, matando dois mil maometanos e
estabelecendo-se ali solidamente.

Mas Albuquerque não se satisfez conquistando uma capital para
a Índia portuguesa; determinou-se a estabelecer a supremacia do
seu país em todos os mares orientais. Com este fito empreendeu
duas famosas expedições para leste e para oeste. Os primeiros
portugueses na costa do Malabar tinham ouvido aos mercadores
indígenas que as especiarias da Ásia se podiam obter por menor
preço mais para o oriente e estas notícias haviam sido repetidas ao
rei D. Manuel, que resolveu enviar uma expedição a essas Ilhas das
Especiarias, sob o comando de Diogo Lopes de Sequeira. Este
capitão chegou a salvo à costa do Malabar e foi bem recebido pelo
vice-rei D. Francisco de Almeida, que lhe proporcionou um bom
piloto, dando-lhe sessenta soldados dos mais experimentados, sob



o comando de Francisco Serrão e de Fernão de Magalhães, o
português que deixaria assinalado o seu vestígio no mapa do
mundo. O piloto conduziu habilmente a frota e, em 11 de setembro
de 1509, Diogo Lopes de Sequeira ancorou no porto de Malaca,
onde o chefe malaio lhe permitiu estabelecer uma feitoria. Voltando
à Índia, informou Albuquerque da riqueza de Malaca e da ilha de
Sumatra, afirmando-lhe que as especiarias eram melhores e mais
baratas do que na Índia. O grande governador resolveu-se logo a
ver com os próprios olhos essas riquíssimas regiões e, depois de
uma luta rija com os malaios, estabeleceu o domínio português
nesse lugar em bases sólidas, voltando depois para Goa.

A sua expedição a ocidente não foi tão feliz. Durante a primeira
campanha, em que tomou Ormuz, observara que o grosso do
comércio asiático, que ainda seguia os antigos caminhos, não vinha
por via do golfo Pérsico, mas sim por via do mar Vermelho, e que o
grande entreposto era a cidade de Áden. Para assegurar o
monopólio completo do comércio oriental pelo novo caminho
português em volta do cabo da Boa Esperança era necessário
ocupar Áden. Com este intuito, Albuquerque navegou para o
ocidente em 1513 e, no sábado de Aleluia, ancorou em frente da
cidade. No dia de Páscoa atacou-a arrojadamente com uma força
superior a dois mil soldados, mas não foi bem-sucedido,
contentando-se com destruir os navios ancorados no porto. Depois
explorou o mar Vermelho e voltou para Goa pela última vez.

Já se disse que Albuquerque foi tão grande homem de estado
como guerreiro e a melhor prova desta afirmação encontra-se no
modo como procedeu com os príncipes hindus. Entre todos os
governadores portugueses, foi ele o único que reconheceu o facto
de que os hindus não se sujeitavam de bom grado ao domínio dos
maometanos e que mais facilmente se deixariam governar pelos
europeus se estes se mostrassem justos e bem-intencionados.

A maior resistência que os portugueses tinham encontrado
provinha da influência dos mouros de Calecut e do rei de Bijapur, e
se os sucessores de Albuquerque tivessem compreendido este



facto, pouca dificuldade teriam encontrado em levantar os hindus
contra os sectários do Islão. Teriam então desenvolvido contra os
maometanos na Índia a mesma guerra implacável que os seus
antepassados haviam desenvolvido na sua própria pátria, e
poderiam ter estabelecido um protetorado sobre os hindus sem
grande dificuldade. A sábia tolerância que Albuquerque manteve
nas suas relações com os príncipes hindus, mostrou-a igualmente
nos pormenores administrativos. Conservou o sistema das
comunidades que vigorava em Goa à época da conquista, evitando
de todo criar impostos novos. A expedição de Áden foi a última que
empreendeu e, em 16 de dezembro de 1515, este homem
verdadeiramente grande morreu em Goa, sendo sepultado por sua
própria determinação com o hábito de comendador da Ordem de
Santiago. A sua memória ficou em tal veneração que os hindus, e
até os mouros, costumavam acudir ao seu túmulo e aí expor os
seus agravos como se estivessem diante do seu vulto, pedindo a
Deus que os livrasse da tirania dos seus sucessores11.

Que melhor prova que esta se poderia dar das qualidades que lhe
tinham merecido o título de Grande!

A tirania dos sucessores de Albuquerque tem sido bastante
exagerada e, ao mencionarmos as acusações que lhes têm sido
feitas, deve ter-se em vista que os governadores e vice-reis eram
considerados na metrópole como encarregados, sobretudo, de
enviar todos os anos as naus carregadas de mercadorias da Ásia,
compradas por preço tão baixo que pudessem proporcionar ao rei
um ótimo lucro para o seu tesouro e de propagar a fé cristã.
Nenhum desses aspetos do domínio português podia ser bem
olhado pelos naturais da Índia. As instruções que os diretores da
Companhia das Índias Orientais davam a Warren Hastings para
poderem distribuir grossos dividendos em Inglaterra não eram
menos imperativas que as dos reis D. Manuel e D. João III aos
governadores portugueses, para que as frotas carregadas com as
mercadorias asiáticas viessem para Lisboa, sem que fosse
necessário exigir da metrópole qualquer quantia para compras.



Bastava isto para que as exigências dos vice-reis portugueses
sobre os indígenas se tornassem opressivas. Forçoso será lembrar
também que os homens não abandonavam a sua pátria para irem
viver em climas insalubres meramente por prazer e que os capitães
portugueses obedeciam à tentação da rapina em benefício próprio,
explorando neste sentido a autoridade que exerciam, como depois
os empregados civis da administração inglesa no século XVIII.

Todavia, essa cobiça não era totalmente sórdida e muitos
famosos feitos assinalam o período que vai da morte de Afonso de
Albuquerque à chegada do maior entre os seus sucessores, D. João
de Castro.

O governo de Lopo Soares de Albergaria, desde 1515 até 1518,
foi notável principalmente pelas suas edificações em Goa, pelo bom
êxito que teve iniciando relações com Ceilão e estabelecendo uma
feitoria e uma fortaleza em Colombo; e o seu sucessor Diogo Lopes
de Sequeira, descobridor de Malaca e quarto governador, contribuiu
muito para o incremento desse comércio.

O quinto governador, D. Duarte de Menezes, encontrou tantas
dificuldades e teve de dominar tantas insurreições em Ormuz,
Malaca e Ceilão que pediu com insistência para ser substituído e,
em 1524, D. João III resolveu-se a mandar Vasco da Gama, pela
terceira vez, com o título e poderes de vice-rei. Mas o grande
navegador estava já velho e não pôde chegar a Goa para
desempenhar o seu cargo. Conseguiu, ainda assim, chegar à costa
indiana, que fora o primeiro a ver um quarto de século antes, e
faleceu em Cochim, no dia de Natal de 1524. O seu corpo foi
sepultado na capela-mor do Convento de S. Francisco, em Cochim,
não se conservando aí muito tempo porque, em 1538, foi
transportado para Portugal e depositado finalmente em Belém. D.
Henrique de Menezes, que lhe sucedeu como governador, dominou
muitas revoltas e, depois dos cinco anos preenchidos pelo governo
de Lopo Vaz de Sampaio, Nuno da Cunha, filho do grande
navegador Tristão da Cunha, sucedeu no governo da Índia em
1529. O seu governo foi assinalado pelos mais importantes



acontecimentos depois da morte de Albuquerque, pois alargou a
influência de Portugal ao longo das costas do Malabar e de
Coromandel, fundando estabelecimentos em Diu, para além da
costa de Kathiawar no ocidente, e em Hugli, na embocadura do
Ganges, na costa oriental da Índia. Desde D. Francisco de Almeida
que os portugueses desejavam obter a posse da ilha de Diu, que
podia ser facilmente fortificada, e formaria um ótimo centro para o
seu comércio e influência política na costa noroeste da Índia. Mas
todos os seus esforços haviam sido inúteis até que, em 1535,
Bahadur Shah, o rei maometano de Guzerate, lhes permitiu que
construíssem uma fortaleza na ilha, guarnecendo-a com tropas
suas. Procedeu assim porque se viu fortemente acossado por
Humayun, imperador mogol, e pai de Babar. Mas o monarca
maometano depressa se arrependeu da concessão feita e, ao voltar
de uma visita que fizera a Nuno da Cunha, foi assassinado numa
rixa, quando desembarcava de um navio português. O seu sucessor
Mohammed III, de Guzerate, considerou o assassínio de seu tio
como uma prova da traição dos portugueses e imediatamente
cercou Diu por mar e por terra. Mas a fortaleza foi defendida
valorosamente; as mulheres portuguesas competiam com os
homens em valor e, depois de reduzida à última extremidade, o
comandante António da Silveira repeliu os assaltantes.

O outro notável acontecimento, durante o governo de Nuno da
Cunha, foi o estabelecimento de uma feitoria portuguesa em Hugli,
na embocadura do Ganges, nos estados do rei de Bengala,
entabulando-se pela primeira vez comércio com essa riquíssima
província. Estes grandes serviços, durante o seu longo governo de
dez anos, não puseram Nuno da Cunha ao abrigo de tremendas
acusações formuladas contra ele em Lisboa, e que consistiam em
exageradas narrações de crueldade e corrupção administrativa e,
em 1539, foi substituído pelo terceiro vice-rei, D. Garcia de Noronha.
Nuno da Cunha faleceu quando voltava para Portugal e em breve se
fez sentir na Índia a falta da sua energia. D. Garcia de Noronha,
antigo capitão de Albuquerque, morreu pouco depois da sua



chegada e os governadores seus sucessores, Estêvão da Gama e
Martim Afonso de Sousa, assinalaram o seu governo por uma
expedição ao mar Vermelho, em que Estêvão da Gama foi derrotado
pelos turcos em Suez e Martim de Sousa em Tebelicavi. Estes
reveses prejudicaram em grande escala os proventos do comércio
indiano e D. João III resolveu-se a enviar à Índia D. João de Castro,
um herói do velho tipo português e íntimo amigo de seu tio D. Luís,
duque de Beja.

No resumo que temos feito da história dos portugueses na Índia,
pusemos em evidência apenas a sua importância sob o aspeto
comercial e político. Foi exclusivamente por motivos comerciais que
o infante D. Henrique, o Navegador, trabalhara por encontrar um
caminho marítimo e direto para a Índia e a empresa de Vasco da
Gama foi considerada, a princípio, unicamente como abrindo o
comércio com a Índia; a ideia de domínio não acudira ainda à mente
dos portugueses e só quando se tornou bem patente que as
estações comerciais ou feitorias tinham de ser guardadas e
defendidas é que foram enviadas tropas e feitores. A bem-sucedida
defesa de Duarte Pacheco contra o exército do Samorim de Calecut
mostrou como seria fácil aos portugueses fazerem mais alguma
coisa do que defender as suas feitorias, quando atacadas, e D.
Francisco de Almeida iniciou a guerra ofensiva atacando os
potentados indígenas que se opunham ao estabelecimento de
feitorias nos seus domínios. Afonso de Albuquerque teve a ideia de
opor aos maometanos os príncipes indígenas, mas nenhum dos
seus sucessores lhe seguiu esta política. Não se pense, porém, que
os portugueses tivessem tido a ideia de fundar na Índia um império
semelhante ao que os ingleses aí viriam a estabelecer. O seu
sistema era ocupar pela força, sendo necessário, todos os centros
importantes do comércio ao longo das costas e aí erigir poderosas
cidades e fortalezas, onde os mercadores indígenas pudessem
trazer as suas mercadorias para serem compradas e postas a bordo
dos navios portugueses, a caminho de Lisboa. Não procuravam
dominar no interior e apenas mandavam embaixadas aos príncipes



indígenas para assegurar a proteção aos negociantes indígenas que
viessem aos seus portos. Ocuparam, é certo, pequenos distritos
rurais em volta das duas mais importantes estações de Goa e Diu,
que governaram segundo a fórmula adotada por Afonso de
Albuquerque em Goa, conservando as comunidades rurais e
regulando o lançamento dos impostos em harmonia com elas.

Considerando estes factos, as histórias da tirania e opressão
portuguesas caem por terra, porque os únicos naturais que
poderiam oprimir eram os mercadores que traziam as mercadorias
para os portos e os habitantes que livremente optavam pela vida
dentro dos estabelecimentos portugueses. Os mercadores sofriam,
é certo, porque eram obrigados a vender os seus géneros por
preços que lhes diminuía muito os lucros e os habitantes das
cidades eram tratados como inferiores e sujeitos aos europeus em
todos os sentidos. Os magistrados portugueses naturalmente
favoreciam os seus compatriotas e assim muitas vezes tratavam os
naturais injustamente; há de alegar-se, porém, que nenhum
negociante podia ser forçado a vir aos portos e nenhum indígena
podia ser compelido a residir nas cidades portuguesas contra sua
vontade. Estas considerações, juntas às acusações inevitáveis
formuladas sempre pelas raças submetidas contra os seus
dominadores estrangeiros, tendem a provar que as acusações de
tirania e opressão feitas contra os portugueses têm sido muito
exageradas, sendo certo que os hindus eram tratados tão mal, se
não pior, pelos seus conquistadores maometanos.

Convém advertir, porém, que a exploração comercial da Índia
pelos portugueses assentava sobre o monopólio da navegação, não
se permitindo aos navios não portugueses navegar sem se munirem
de cartazes, ou passaportes, que os capitães dos portos extremos
emitiam. Esses cartazes eram o melhor do rendimento de Ormuz e
fortes divisões navais guardavam a embocadura do mar Vermelho
por onde se fazia o comércio concorrente ao que os portugueses
tinham desviado, em seu benefício, pelo caminho do cabo da Boa
Esperança.



Fora disto, só num ponto havia razão de queixa, e era que os
portugueses, não satisfeitos com alargarem as suas transações
comerciais, procuravam também destruir as religiões indígenas
exatamente como o faziam os maometanos. Porque os
conquistadores portugueses não eram somente comerciantes, eram
também ardentes cristãos, firmemente convencidos da verdade da
sua religião e resolvidos a espalhá-la. A esquadra comandada por
Pedro Álvares Cabral, que fora enviada à Índia depois da volta de
Vasco da Gama, transportara alguns frades franciscanos, que
ficaram em Cochim, em 1500, para pregarem a sua religião. Foram
logo seguidos por outros missionários, especialmente frades
dominicanos e franciscanos, cujo número aumentou, depois que a
capital portuguesa foi transferida para Goa. Erigiram-se então aí
grandes conventos e os missionários iniciaram os seus trabalhos
pregando nos distritos vizinhos, que foram divididos em paróquias,
segundo o sistema europeu. A fama dos missionários de Goa
aumentou muito com a descoberta ou pretendida descoberta dos
ossos do apóstolo S. Tomé no lugar que havia muito tempo atraíra o
culto comum dos maometanos, hindus cristãos indígenas, próximo
de Madrasta, onde é tradição que o apóstolo foi martirizado. Esses
ossos foram trazidos para Goa, em 1522, durante o governo de D.
Duarte de Meneses, e sepultados com grande pompa na Igreja de
S. Tomé, em Goa, onde ainda hoje se conservam.

Estes primeiros missionários portugueses exultaram encontrando,
à sua chegada, cristãos na Índia, onde constituíam uma poderosa
casta militar. A princípio não inquiriram minuciosamente das
doutrinas e cerimónias desses cristãos, que pertenciam à Igreja
Nestoriana, e longe de os perseguirem com especial fervor, como
aconteceu mais tarde, consideraram a existência desses cristãos
como uma prova da vitalidade da sua própria fé.

Depois da descoberta das relíquias de S. Tomé, os missionários
acorreram em grandes grupos para a Índia não só de Portugal mas
até de Roma e, em 1539, Goa foi erigido um bispado e João de
Albuquerque sagrado primeiro bispo. Mas o maior impulso dado à



causa da propagação da fé cristã foi a chegada à Índia de S.
Francisco Xavier, em 1542, durante o governo de Martim Afonso de
Sousa. Esse grande pregador e grande homem causou logo uma
profunda impressão nos naturais da Índia e as notícias das
conversões que tinha operado, fora dos limites dos
estabelecimentos portugueses, atraiu uma multidão de sectários. A
Sociedade de Jesus, da qual S. Francisco Xavier fora um dos
fundadores, voltou a sua atenção especial para esse campo de
missões e o progresso do cristianismo tornou-se cada vez mais
rápido. Foi esta a idade de ouro dos esforços de proselitismo; os
hindus escutavam respeitosamente os missionários cristãos; não se
começara ainda a persegui-los e a Inquisição, que tão pesadamente
faria sentir o seu jugo sobre a Igreja dos cristãos nestorianos, não
inaugurara ainda, até ao ano de 1560, os seus métodos de
conversão violenta.

O nome de S. Francisco Xavier sugere-nos o do seu ilustre amigo
D. João de Castro, que no campo das batalhas ganhou tanta fama
como D. Francisco de Almeida, Afonso de Albuquerque e Nuno da
Cunha, distinguindo-se deles pela pureza austera da sua vida. D.
João de Castro fora amigo íntimo de D. Luís, duque de Beja e tio do
rei, com o qual fora educado, e ganhou as suas esporas e a
admiração do imperador Carlos V na expedição a Tunes. Servira
com distinção sob o governo de D. Garcia de Noronha e Estêvão da
Gama nos mares da Índia e, ao voltar ao reino, recebeu a difícil
tarefa de fazer evacuar as praças portuguesas em Marrocos que o
governo decidira abandonar. Tornou-se afamado pela pureza, e até
pela austeridade do seu caráter, e por essa razão foi nomeado, em
1545, vice-rei da Índia. A situação aí era bem difícil, porque, como já
se disse, o sultão da Turquia, a pedido dos venezianos que sentiam
muito a perda do seu comércio rendoso com o Oriente, enviara uma
poderosa armada para o mar Vermelho a fim de exterminar os
portugueses na Índia. Quando D. João de Castro chegou a Goa,
soube que Diu estava outra vez cercada por Mohammed III, de



Guzerate. A notícia era verdadeira e, a despeito da famosa defesa
de D. João de Mascarenhas, o cerco chegara aos últimos extremos.

O vice-rei seguiu imediatamente para ali e não só socorreu a
fortaleza como derrotou o rei de Guzerate numa renhida batalha
campal junto às muralhas. Esta vitória, a mais notável que os
portugueses conseguiram na Índia, exaltou a fama do general, fama
que mais se engrandeceu com a destruição da grande armada
turca. Depois destas vitórias, D. João de Castro voltou a sua
atenção para os negócios internos, seguindo uma política que
lembra a de lorde Cornwallis em Bengala na história posterior da
Índia; fixou os salários dos oficiais civis, forcejando por pôr termo ao
sistema de corrupção e peculato com que defraudavam, ao mesmo
tempo, o tesouro real e os indígenas. Via também com especial
desgosto a vida licenciosa e imoral levada pelos portugueses em
Goa e reprimiu energicamente o luxo, que, como dizia, só podia ser
sustentado pela defraudação dos direitos reais.

Infelizmente, D. João de Castro não viveu bastante para pôr em
execução as reformas que inaugurara porque faleceu em 1548,
durante o terceiro ano do seu vice-reinado, nos braços do seu amigo
S. Francisco Xavier e, para glória deste cavaleiro da velha guarda,
convém lembrar que morreu pobre, legando ao filho apenas a sua
espada ornada, segundo as palavras do seu biógrafo «de algumas
pedras de pouca estima», mas de uma glória acima de todo o preço.

Os sucessores imediatos de D. João de Castro, Garcia de Sá,
Jorge Cabral, Afonso de Noronha, Pedro de Mascarenhas e
Francisco Barreto não tiveram de arrostar com grandes perigos,
depois que a vitória de Diu enchera de terror os maometanos por
algum tempo, e nenhum desses governadores deixou vestígios
importantes da sua administração na história dos portugueses na
Índia. O governo de D. Constantino de Bragança, uma vergôntea da
Casa mais nobre de Portugal, aparentado com a realeza, marca
uma volta ao sistema de D. João de Castro, que imitou não só nas
reformas internas como na sua bravura no campo da batalha. Foi
ele quem tomou e ocupou Damão, que com Diu e Goa se



conservaram durante séculos na posse de Portugal. Ainda
governava a Índia quando a morte de D. João III deixou a Coroa de
Portugal a uma criança e quando a grandeza da sua pátria e até a
sua independência estavam a pique de submergir-se.

Mas o domínio português na Ásia não deve considerar-se limitado
à Índia, embora Goa fosse a capital e o porto donde saíam as frotas
no seu regresso à Europa. Recorde-se que Afonso de Albuquerque
enviou expedições para leste e oeste; e que os seus sucessores,
durante o século do monopólio português do comércio asiático,
mantiveram e estenderam as suas operações comerciais em ambas
as direções. Mas, antes de passarmos a esses pontos, deveremos
voltar a nossa atenção para o cuidado com que os grandes
governadores portugueses conservaram os estabelecimentos na
costa oriental da África. Moçambique, que pertenceu a Portugal,
Mombaça e Melinde estavam fortificadas com toda a ciência desses
tempos, porque nas viagens de ida e volta as armadas sempre
tocavam num ou noutro desses pontos, antes ou depois de
arrostarem com os perigos do oceano Índico, para fazerem
consertos ou para se abastecerem de provisões. Os perigos da
passagem em volta do cabo da Boa Esperança eram também
bastante sérios para reclamar descanso e reparações. Notando
apenas dois naufrágios, mencionaremos o de D. Francisco de
Almeida, primeiro vice-rei da Índia, que naufragou na baía de
Saldanha e aí faleceu quando regressava ao reino e, poucos anos
depois, deu-se o naufrágio e a morte de D. Manuel de Sousa de
Sepúlveda e de sua mulher, que Camões imortalizou nas suas
sentidas estâncias12.

Mais importante que os estabelecimentos africanos era a cidade
de Ormuz, na embocadura do golfo Pérsico, que se tornou o
entreposto do comércio persa com a Europa por intermédio das
frotas portuguesas. Já dissemos que Áden provou ser forte de mais
para Afonso de Albuquerque a tomar; um dos seus sucessores,
Afonso de Noronha, foi mais feliz em 1551, mas apenas conservou
a chave do mar Vermelho durante um ano, depois do que foi



retomada pelos turcos. Muito mais importante era o estabelecimento
de Malaca defendido seguramente por Afonso de Albuquerque.
Tornou-se o centro de um grande comércio com Java, Sumatra e as
Molucas, e foi daí que Fernão de Magalhães e Francisco Serrão
prosseguiram as suas descobertas nas Molucas e Celebes. A
história desse estabelecimento é cheia de interesse; repetidas vezes
foi atacado pelos naturais de Achim e outros, e muitos dos seus
cercos são afamados como os de Diu, posto que não fossem
sustentados contra assaltantes tão civilizados. Malaca era, porém,
não só o entreposto do comércio das Ilhas das Especiarias, mas o
porto de onde as explorações se dirigiam para o norte.

Foi de Malaca que Duarte Coelho partiu a explorar as costas da
Cochinchina e empreendeu a sua aventurosa viagem a Sião; e de
Malaca também Fernão Peres de Andrade partiu para iniciar
relações comerciais com o poderoso e populoso império da China.
Pode oferecer pequena dúvida, segundo o que assevera um dos
mais distintos historiadores portugueses13, se a embaixada, que o
rei D. Manuel enviou em 1517 ao imperador da China foi motivada
pelo conhecimento das viagens de Marco Polo e pelo interesse
especial inspirado pela sua descrição do império longínquo do Catai.
Em todo o caso, foi como embaixador enviado por um monarca, e
não como conquistador, que Fernão Peres de Andrade partiu para a
China com cartas e presentes. E o mero facto desta embaixada
sugere-nos uma dúvida, que é, se os portugueses procederiam
jamais como procederam na Índia caso ali houvesse um monarca
com tanto poder como se dizia possuir o imperador da China, ou se
se teriam contentado em serem apenas comerciantes.

Fernão Peres de Andrade chegou a salvo a Cantão por via de
Malaca em 1518, mas a despeito das suas cartas e presentes ficou
aí detido por muito tempo e não conseguiu chegar a Pequim senão
em 1521. Quando os chineses souberam ao certo que os
portugueses iam apenas a comerciar e não a conquistar, permitiram
aos recém-chegados o estabelecimento de uma feitoria,
primeiramente em Liampó, depois, em 1549, em Chin Chi, e,



finalmente, em 1557, no ano da morte de D. João III, a pedido do
governo chinês, os portugueses retiraram as suas outras feitorias e
foram estabelecer-se na ilha de Macau, na embocadura do rio de
Cantão.

Aí sustentaram um comércio próspero e, em 1583, obtiveram
permissão para administrarem justiça dentro dos limites da sua ilha,
sendo em 1587 reconhecidos como independentes.

A primeira comunicação dos portugueses com o Japão é ainda
mais curiosa e relaciona-se com a história de um desses
aventurosos viajantes que ousadamente atravessaram as mais
remotas terras da Ásia, muito antes que ingleses ou holandeses se
aventurassem a atacar o monopólio português. Fernão Mendes
Pinto foi considerado pelos pósteros como um grande mentiroso,
acusação geralmente acreditada em Inglaterra, segundo a famosa
passagem de Congreve no Love for Love: (ato II, cena V) «Mendes
Pinto era um tipo da tua espécie: da tua, mentiroso de primeira
grandeza.»

Mas as investigações modernas mostraram que, se bem que
Fernão Mendes Pinto indubitavelmente exagerasse afirmando
proposições extravagantes, a sua curiosa Peregrinação, publicada
primeiramente em 1614 e traduzida durante o século XVII em
Inglaterra, França e Espanha, contém na sua essência uma
narração fidedigna das suas aventuras. A sua carreira é como a de
muitos outros aventureiros portugueses no Oriente. Primeiramente,
chegou à ilha, em 1537, e, enquanto andou errante, naufragou cinco
vezes; treze vezes ficou cativo e dez vezes foi vendido como
escravo. À ida foi feito prisioneiro entre Socotorá e o golfo Pérsico e
vendido como escravo em Moca, onde permaneceu até ser
resgatado pelo governador português de Ormuz. Depois de muitas e
ousadas aventuras, com seu ressaibo de pirataria, foi engajado em
1542 para uma extraordinária expedição a Calempin, próximo de
Pequim, que se organizara para roubar ali os túmulos de dezassete
imperadores chineses. À volta da sua sacrílega aventura naufragou
na costa chinesa e mandaram-no trabalhar na grande muralha da



China. Feito prisioneiro pelos tártaros durante uma das suas
invasões, e, depois de ter estado num cerco tártaro de Pequim, foi
levado para a Tartária. Depois de várias aventuras conseguiu voltar
para a China e daí dirigiu-se pela primeira vez ao Japão. A sua
narrativa da riqueza das ilhas japonesas excitou a cobiça dos
oficiais portugueses na costa chinesa e uma frota de nove navios foi
mandada sob o seu comando para Ning-po, com ordens para
entabular comércio com o Japão. A fatalidade mais uma vez o
perseguiu; oito dos navios afundaram-se e o único, em que
conseguiu escapar, naufragou nas ilhas Loo-Choo. Sem
descoroçoar por todos estes reveses, continuou a encarecer a
riqueza do Japão aos seus superiores na China e em Malaca e, em
1548, estabeleceu uma feitoria nas proximidades de Iocoama. Aí
prestou ótimos serviços e, além de iniciar o comércio dos géneros
japoneses, adquiriu para si grande riqueza. Vinha com ela a
caminho de Portugal, em 1553, quando os padres de Goa lhe
falaram aos seus sentimentos religiosos. Como nos outros
aventureiros portugueses eram estes realmente profundos, posto
que não parece que o tivessem influenciado nas suas relações com
os asiáticos. Persuadiram-no os padres a consagrar quase todas as
suas riquezas à fundação de um seminário em Goa para a
educação de missionários destinados ao Japão.

A vida de Fernão Mendes Pinto ilustra a extraordinária energia e
indomável coragem dos portugueses na Ásia e é para maravilhar
como um pequeno país, um dos mais pequenos estados europeus,
pôde não só produzir grandes governadores e conquistadores,
como D. Francisco de Almeida, Afonso de Albuquerque, Nuno da
Cunha e D. João de Castro e seus lugares-tenentes, e heróis
militares como Duarte Pacheco, António da Silveira e João de
Mascarenhas e seus soldados, mas também ousados aventureiros
como Duarte Coelho, que arrojadamente penetrou no interior de
Sião, e Fernão Mendes Pinto. Estes homens, desde o mais obscuro
até ao mais altamente colocado, parece que tinham uma ilimitada
confiança em si mesmos e, como veremos mais tarde, dois



aventureiros portugueses, quase sem recursos, Sebastião
Gonçalves e Filipe de Brito, estabeleceram-se como príncipes
independentes no Arracão.

Já vimos que essa extraordinária energia e tantas empresas
esgotaram o reino de Portugal. Dos milhares que deixavam os seus
lares, só uma pequeníssima parte voltava à pátria. Nem um só dos
primitivos governadores da Índia portuguesa faleceu em Portugal
até ao tempo de D. Constantino de Bragança; ou morriam na Índia,
como Albuquerque, Vasco da Gama e Noronha, ou em viagem para
a metrópole, como Almeida e Nuno da Cunha. A sangria aberta nas
energias do povo foi enorme e o que espanta não é que Portugal se
exaurisse breve, mas sim que pudesse ter dado tamanha prova de
vitalidade. A grandeza dos portugueses na Índia foi devida à
coragem e ao heroísmo do povo português e essas qualidades
provinham da série de grandes reis, que tinham educado o povo na
liberdade, na coragem e na constância. Se não fossem os grandes
reis como D. João I, D. João II, o Príncipe Perfeito, e grandes
príncipes como D. Pedro, duque de Coimbra, e o infante D.
Henrique, o Navegador, a nação portuguesa nunca teria feito o que
fez e a História de Portugal ministra-nos uma eloquente lição: um
povo educado em grandes pensamentos e numa alta conceção do
dever, encontra sempre com segurança um alvo para as suas
energias, mostrando em nobres feitos o resultado da sua educação.

10 Estes Comentários foram traduzidos para a Hakluyt Society por W. de Grey Birch.

11 Imperial Gazeteer of India, de Hunter, «India», vol. VI, pág. 360.

12 Os Lusíadas, de Camões, canto V, estâncias 46-48.

13 Visconde de Santarém, na sua Memória sobre o Estabelecimento de Macau.



Capítulo X
Os portugueses no Brasil

A história dos portugueses na América do Sul difere notavelmente
da do progresso do seu poderio na Ásia; na América não
encontraram cidades ricas nem povos civilizados, apenas uns
pobres indígenas, não sendo para admirar que os seus principais
esforços, durante o século XVI, convergissem para o
desenvolvimento do comércio lucrativo do Oriente e para a
exploração asiática. Mesmo que alguém dissesse ao rei D. Manuel
que a região descoberta por Pedro Álvares Cabral teria um valor
mais duradouro para Portugal que os estabelecimentos na Índia, o
monarca não o acreditaria. E, contudo, assim era. Enquanto as
possessões portuguesas na Ásia foram decaindo até se reduzirem
aos estabelecimentos de Goa, Damão e Diu na Índia, e da ilha de
Macau, de pequeno valor para a metrópole, a grande república do
Brasil foi-se estendendo até formar um estado independente,
contendo catorze milhões de habitantes, ou seja, três vezes mais
que a população de Portugal14. É certo que o governo de Portugal e
o da sua florescente filha transatlântica se separaram e se tornaram
politicamente independentes um do outro; contudo, o Brasil ainda
conservou uma estreita aliança com Portugal e recebeu da sua mãe
pátria levas de robustos emigrantes que foram desenvolver os
recursos do maior país da América do Sul. Os brasileiros, como os
próprios portugueses, orgulham-se dos grandes feitos praticados
pelos seus antepassados europeus, ultrapassando ocasionalmente
até os habitantes da mãe pátria na sua admiração por Camões e no
estudo constante das suas obras. A história do estabelecimento e
da colonização gradual do Brasil não pode rivalizar, em interesse
romântico, com o das façanhas dos portugueses na Ásia, mas o
lento crescer da colónia, depois tornada uma nação poderosa, é
instrutivo como estudo.



Foi no dia 24 de abril de 1500 que Pedro Álvares Cabral,
almirante da frota que o rei D. Manuel enviara à Índia, ao saber do
êxito da viagem de Vasco da Gama, avistou uma região
desconhecida para o ocidente. Depois de passar as ilhas de Cabo
Verde fizera-se ao largo intencionalmente ou, segundo alguns
afirmam, uma tempestade arrastou-o para o ocidente, onde não
esperava ver terra. A princípio não pôde desembarcar por causa da
ressaca e só depois de chegar a 15º de latitude norte conseguiu
encontrar um fundeadouro, a que deu o nome de Porto Seguro.

Desembarcou e tomou posse do novo país em nome do rei de
Portugal e, depois de erigir uma cruz, deu à região descoberta o
nome de Santa Cruz, nome que ficou sendo o oficial por muitos
anos, antes que fosse adotado o nome popular de Brasil, originado
na grande quantidade de pau-brasil que a terra continha. Pedro
Álvares Cabral viu que a região era fértil e bem regada, sendo
habitada por um povo pacífico e inofensivo que o deixou explorar as
vizinhanças e abastecer-se de fruta e água. Compreendeu
imediatamente o valor da sua descoberta e enviou um dos seus
navios a Lisboa com notícias e com um indígena a bordo para que
lhe ensinassem a língua portuguesa. Deixou também dois dos seus
tripulantes no Brasil para aprenderem a língua dos naturais e
reconhecerem o terreno, prosseguindo então na sua rota para a
Índia.

O rei D. Manuel enviou diferentes expedições para explorar as
novas terras e, nomeadamente, em 1501 e 1503, duas sob o
comando de Américo Vespúcio, que visitou e registou em cartas a
maior parte da costa até ao rio da Prata. Mas nem Vespúcio nem os
primeiros colonizadores enviados de Portugal acusavam mais do
que a existência de uma região fértil e o povo português, que então
estava no auge do entusiasmo pelas suas primeiras conquistas na
Ásia, e pelo comércio lucrativo que aí se lhe ia deparar, pouca
atenção prestou à sua nova possessão transatlântica. Viu-se depois
que não havia no Brasil cidades ricas, nem dinastias poderosas,
como as que Cortez encontrara no México e Pizarro no Peru,



havendo pouca probabilidade de um comércio lucrativo. E tampouco
se sabia da riqueza natural do Brasil que a Espanha, ainda que por
uma bula do Papa Alexandre VI, tivesse direito sobre as
descobertas nessa parte do Globo, consentiu em ceder a Portugal a
posse indisputada de toda a costa do Brasil desde o rio Maranhão
até ao rio da Prata.

Os primeiros exploradores portugueses escreveram curiosas
informações a respeito dos habitantes indígenas dessa vasta região.
Parte desses indígenas vivia no estado nómada, alimentando-se
principalmente de peixe, frutos e caça que matava nas florestas com
arcos e flechas. Pouco ou nenhum vestuário usavam e geralmente
pintavam-se; em algumas tribos era uso untarem o corpo de gomas,
cobrindo-o completamente de formosas penas de aves, o que, a
certa distância, os fazia parecer antes enormes pássaros que
indivíduos da espécie humana. Não cultivavam cereais, mas faziam
bolos com as raízes de mandioca e bebiam o sumo do fruto ou um
licor embriagante feito com mel. Sabiam fiar, tecer e fazer cabanas;
eram grandes fumadores de tabaco e tinham alguns conhecimentos
sobre a propriedade das plantas medicinais e outras substâncias
que abundavam no Brasil. A sua região, posto que fértil, pareceu
destituída de valor aos europeus, pensando-se a princípio que a
descoberta de Pedro Álvares Cabral em nada poderia contribuir
para a riqueza ou prosperidade do povo português. E tão arraigada,
e por tal modo, ficou essa convicção que o rei, os fidalgos e o povo
de Portugal estavam absorvidos pelas conquistas e explorações
asiáticas que, por muitos anos, não se tentou estabelecer colónias
na América do Sul, nem se fizeram esforços para explorar o interior
desse continente. Apenas dois navios foram enviados anualmente,
durante um largo espaço de tempo, ao Brasil para transportar para
ali condenados e mulheres de má nota e trazer papagaios e
diferentes variedades de madeira, especialmente o pau-brasil que
deu o seu nome popular a essa nova região.

Algumas famílias de colonos, parte da Madeira, parte do norte de
Portugal, foram também para ali por sua conta e estabeleceram-se



nalguns pontos preferidos onde introduziram a agricultura, tentando
compelir em vão os indígenas a trabalhar para si como escravos. O
rei nada fez para superintender sobre essas colónias nascentes, ou
para decretar qualquer forma de governo para esses colonos e
degredados, que faziam tudo o que queriam e, a muitos respeitos,
tratavam os indígenas com o maior rigor. Enquanto se enviavam
soldados, governadores e oficiais em grande número para a Ásia,
não se pensava na América e, como prova do modo como o Brasil
era tratado, notaremos que a importação do gengibre que daí se
fazia foi proibida para não prejudicar o monopólio indiano. Esta
indiferença cessou, porém, repentinamente, pelo ano de 1530,
quando correu voz por todo o Portugal de que o Brasil abundava em
ouro, prata e pedras preciosas. Os indígenas nunca tinham pensado
em explorar as minas, porque não davam o menor valor a esses
produtos, mas o conhecimento de que os metais preciosos
abundavam no Peru levou o povo a acreditar que existiam também
nas outras partes do continente sul-americano.

A descoberta de ouro em pequenas quantidades e o rumor da
existência de um El Dorado no interior, em breve atraíram multidões
de aventureiros de todas as partes da Europa. Procurou-se então a
emigração de portugueses para contrabalançar esta corrente e
assim começou a exploração das novas terras. Antes, porém, que a
pesquisa do ouro no Brasil determinasse uma forte corrente de
emigração, já desde 1525 tinham começado os primeiros ensaios de
organização da colónia. Nessa data fora enviado, com o título de
capitão-mor, Cristóvão Jacques e, cinco anos depois, Martim Afonso
de Sousa, o futuro governador da Índia, era investido no governo da
América lusitana ou terras brasílicas.

Segundo as informações e pareceres do novo governador, o
governo de D. João III resolveu adotar para o Brasil uma forma de
constituição semelhante à que antes fora adotada pelas ilhas
atlânticas, isto é, a criação de capitanias por doações moldadas nos
tipos arcaicos do direito senhorial. Uma tal organização era com
efeito a que melhor se adequava à extensão dos vastíssimos



territórios do Brasil, onde os núcleos de colonização espontânea se
tinham espalhado dispersamente. Nos cinco anos entre 1530 a
1535, o Brasil foi, pois, dividido em doze capitanias, que abrangiam
toda a extensão das suas costas, estendendo-se indefinidamente
para o interior. Martim Afonso de Sousa teve a capitania de S.
Vicente e o historiador João de Barros, com Aires da Cunha, as do
Rio Grande do Norte e do Maranhão.

Ainda depois, até meados do século XVII, se criaram mais onze
capitanias, prosseguindo o regime destas concessões senhoriais
paralelamente com a instituição do governo geral, diretamente
emanado da Coroa, criado em 1548 e instalado na Baía por Tomé
de Sousa. O princípio da reversão à Coroa comum a todas as
concessões aristocráticas da Idade Média portuguesa, princípio que
as distingue do feudalismo da Europa Central, estava estabelecido
nas cartas das capitanias brasileiras e assim essas concessões
pouco a pouco foram-se extinguindo, ficando, em lugar do sistema
quase feudal primitivamente estabelecido, o regime administrativo
subordinado ao governo geral da Baía. As três capitanias do Rio
Grande do Norte, 1.ª Capitania do Maranhão e 2.ª Capitania do
Maranhão, de que eram donatários João de Barros, Aires da Cunha
e Fernão Álvares de Andrade, caducaram logo em 1540, vindo a
caducar só em 1791 a capitania de S. Vicente, de que foi primeiro
donatário Martim Afonso de Sousa.

Os donatários eram como soberanos em cada uma das
capitanias: desfrutavam de todos os poderes majestáticos, salvo o
de cunhar moeda, e pagavam à Coroa, como expressão do domínio
soberano dela, o dízimo dos rendimentos. «Um território
vastíssimo», diz um escritor brasileiro, «foi dividido em doze
capitanias, maiores algumas do que os maiores reinos da Europa,
enfeudado perpetuamente a alguns validos e capitães, homens da
corte e de guerra, a cuja amplíssima jurisdição ficou a pertencer a
distribuição e exploração do solo, a povoação e defesa dos campos
e cidades, o exercício da justiça, e a maior parte dos outros atributos
da soberania; tudo em tal desacordo e desproporção com as suas



forças que, os mais deles, depois de uma luta prolongada e de
grandes desastres, abriam mão de tais empresas, exaustos e
arruinados.»

Estas palavras explicam o malogro da constituição senhorial do
Brasil pelas capitanias e a vitória do princípio centralista consagrado
pelo governo geral da Baía.

Os colonos, que então iam de Portugal para o Brasil, eram de
espécie muito diversa da dos portugueses que nesta época partiam
para a Ásia. Estes últimos eram principalmente soldados,
marinheiros e oficiais mandados para a Índia e para os
estabelecimentos do Oriente nas armadas reais como servidores da
Coroa, mas, ao mesmo tempo que se reconheciam servidores do
rei, iam para o Oriente com a mira de enriquecer e regressar a
Portugal, enquanto os colonos brasileiros partiam à sua própria
custa com suas mulheres e filhos, estabelecendo-se na região que
tinham adotado. Estes homens eram de um valor inestimável para o
novo país; não iam com intenção de voltar e levavam uma vontade e
uma capacidade decididas de trabalhar. Durante todo o século XVI
manteve-se uma constante corrente de emigrantes portugueses
para o Brasil, atraídos, ou pelas informações favoráveis recebidas
acerca do clima e recursos, dos seus amigos e parentes aí
estabelecidos, ou para fugir a inconstâncias desgraçadas da vida
pessoal.

Os elementos da primitiva colonização do Brasil foram, além
desta emigração livre em que os homiziados representam um
grande papel, os condenados e os judeus deportados pelas justiças,
os colonos levados do reino pelos donatários e, finalmente, os
negros, importados da Guiné, para a lavra da cana e fabrico do
açúcar, principalmente nas províncias setentrionais da colónia.

A colonização do Brasil obedecia, pois, a um plano inteiramente
diverso do plano comercial e proselítico seguido na exploração do
Oriente; mas no Brasil, como na Índia, as depredações e
perseguições dos indígenas constituem um traço comum, embora
no Oriente elas tivessem como fim o saque das riquezas da terra,



enquanto na América tinham por objeto a escravização dos índios
para fazer deles trabalhadores rurais.

Todavia, esta caça aos índios não conseguiu o fim desejado
porque, em contacto com os europeus, as raças indígenas batidas
extinguiam-se ou refugiavam-se no interior dos sertões ainda
inexplorados. No primeiro período da colonização do Brasil, antes
do estabelecimento do governo geral da Baía, já, porém, o concurso
de todos estes elementos em que a espontaneidade representou um
papel porventura maior do que o do plano governativo tinha
conseguido resultados consideráveis. A ocupação da costa não
excedia, por um lado, 7º norte e, pelo outro, 24º sul,
aproximadamente um terço do desenvolvimento total, entre as duas
colónias florescentes de Pernambuco e Santos. Do Cabo Branco a
Oiapoque, pelo norte, e de Santos à Lagoa dos Patos, pelo sul, não
havia ainda estabelecimentos, mas entre os estabelecimentos
extremos do norte e do sul havia diferentes colónias mais ou menos
florescentes, como Tamacara, os Ilhéus, Porto Seguro e S. Vicente.

A prosperidade do Brasil atraiu a atenção de D. João III,
decidindo-se finalmente a estabelecer ali, conforme já dissemos, um
governo geral, em vez de deixar que os colonos se governassem
por si mesmos, e para primeiro governador-geral escolheu um
fidalgo de saber e experiência, Tomé de Sousa.

Tomé de Sousa chegou ao Brasil com uma armada de seis
navios, muitos oficiais para o novo governo, forças militares e o
primeiro contingente de jesuítas, os quais foram mandados com a
missão especial de converter os naturais. Felizmente para o Brasil,
Tomé de Sousa era um grande administrador: não tentou
ultrapassar os seus poderes e evitou com todo o cuidado ferir o
poder dos donatários deixando subsistir o sistema de governo local,
em cada uma delas, sem modificações. Percebia que o ponto fraco
da administração existente consistia em serem as capitanias gerais
demasiadamente independentes umas das outras, por se
encontrarem espalhadas pela costa como pequenos estados; por
conseguinte, instalando a capital, fundou um governo central que,



sem intervir nas liberdades locais, fosse como a instância superior e
o poder regulador sobranceiro a elas. O lugar que escolheu para
capital foi a Baía de Todos-os-Santos, erigindo aí a cidade de S.
Salvador, onde também os jesuítas estabeleceram a sua sede.

A questão mais importante que Tomé de Sousa tinha a resolver
era a do tratamento das tribos indígenas. As tentativas dos colonos
portugueses para reduzi-las à escravidão tinham encontrado
porfiada resistência e a guerra era crónica em todas as fronteiras
terrestres das capitanias. Os naturais não atacavam com frequência
os estabelecimentos dos europeus, mas resistiam a todos os
progressos destes para o interior, trucidando muitas vezes
pequenos grupos de portugueses que tentavam estabelecer-se nos
sertões. Tomé de Sousa resolveu pôr ponto final a estes conflitos,
empregando ao mesmo tempo meios militares e pacíficos. Enviou
tropas, conduzindo-as pessoalmente contra as tribos que haviam
cometido alguma atrocidade especial, punindo-as com severidade,
ao mesmo tempo que apoiava por todas as formas as medidas
empregadas pelos jesuítas para as civilizar.

A história dos jesuítas no Brasil é muito mais gloriosa, embora
menos interessante, que a sua história na Índia. Na América não
tinham de disputar com a inteligência experimentada e subtil dos
hindus, capazes de discutirem com eles as mais abstratas questões
filosóficas, mas sim com ingénuos selvagens que desejavam ser
ensinados. O êxito da famosa sociedade ultrapassou toda a medida;
os ensinamentos do cristianismo faziam mais, no sentido de reduzir
à obediência os indígenas, que as espadas dos soldados de Tomé
de Sousa e, num espaço de tempo relativamente curto, os jesuítas e
os missionários indígenas civilizados e ensinados por eles haviam
penetrado muitas milhas para o interior do continente. A rápida
conversão e civilização das tribos indígenas produziram muitos e
felizes resultados: a grande colónia de Portugal na América do Sul
pôde evitar consideravelmente o extermínio terrível dos indígenas
que assinala a história dos colonos ingleses na América do Norte,
mas, por outro lado, a paz entre as duas raças trouxe os



cruzamentos, produzindo uma classe de mestiços que séculos mais
tarde continuava a representar uma grande parte da população.

Esta conversão à religião cristã não foi estimulada, nem por
qualquer forma auxiliada, pelo terrível poder da Inquisição. Esta
instituição, que tanto enfraquecera a influência do cristianismo na
Índia com os seus autos de fé, e com a perseguição aos cristãos
nestorianos, nunca pôde criar raízes no Brasil e as atrocidades de
Goa nunca foram imitadas em S. Salvador ou no Rio de Janeiro.
Diversas razões têm sido dadas para explicar o não
estabelecimento da Inquisição, mas a principal causa foi
incontestavelmente Tomé de Sousa, que pesava bem os serviços
prestados ao Brasil pelos cristãos novos e por outros de ortodoxia
duvidosa, e que por isso apresentava ao governo de Lisboa a
impossibilidade de se estabelecer uma instituição, tão odiada como
a Inquisição, sem o auxílio de um poderoso exército e, como o rei
carecia de todos os seus soldados para a Índia, abandonou a ideia
de plantar um longínquo rebento do Santo Ofício na América. A
rivalidade, quase hostil, que no reino assinalava as relações do
Santo Ofício e da Ordem dos Dominicanos com a nova instituição
dos jesuítas, e a preponderância que estes desde o princípio
tomaram na regência espiritual da colónia, deve também considerar-
se como uma das causas do facto acima indicado.

O estabelecimento dos jesuítas no Brasil, a fundação de uma
autoridade central superintendendo, mas não estorvando a ação das
capitanias, e a prática de uma política firme e uniforme
relativamente a indígenas são os pontos que assinalam o governo
de Tomé de Sousa. O do seu sucessor, Duarte da Costa, foi menos
importante. Seguiu os exemplos de Tomé de Sousa e a
prosperidade do Brasil tornou-se tão evidente que, coincidindo com
a decadência de Portugal, a emigração progrediu a ponto de,
durante a sua administração, duplicar o número de europeus na
colónia. A substituição das velhas fortificações passageiras em volta
das principais cidades por muralhas e a edificação de fortes



artilhados para guardar os portos mais importantes é um ponto da
sua administração que merece notícia.

Estas precauções provam que se receavam agressões
estrangeiras; falava-se na Europa da riqueza e da fertilidade do
Brasil, cobiçando-se a posse dessa região e, no século XVII, os
holandeses empreenderam uma tentativa sistemática para expulsar
os portugueses. Contudo, durante o século XVI, apenas uma nação,
a França, tentou estabelecer uma colónia no Brasil e os seus
esforços merecem uma ligeira referência.

A França, como é bem sabido, encontrava-se dilacerada por
guerras religiosas durante o século XVI e um dos chefes huguenotes,
Nicolau Durand, senhor de Villegagnon e vice-almirante da
Bretanha, foi o primeiro que concebeu a ideia de se expatriar e
fundar uma colónia com os seus correligionários na fértil região do
Brasil.

O almirante Coligny advogou calorosamente esse plano, obtendo
licença de Henrique II para pô-lo em prática. Fretaram três grandes
navios e um troço de colonos largou do Havre com destino ao Brasil,
em maio de 1555, sob o comando de Villegagnon. Chegaram à
América do Sul em novembro, e, sem sequer esperarem obter
consentimento ou do rei de Portugal ou das autoridades da capitania
onde desembarcaram, estabeleceram-se num ponto escolhido e,
para se protegerem tanto contra os indígenas como contra os
portugueses, construíram o forte Coligny. Villegagnon
imediatamente noticiou a sua feliz empresa ao almirante, que a
comunicou por carta a Calvino, em Genebra. Calvino manifestou a
sua satisfação pela notícia de uma colónia protestante nessa região
do Novo Mundo, e, com a sua aprovação, um genebrês chamado
Dupont e dois ministros, Richer e Chartier, puderam reunir mais
trezentos franceses huguenotes indo juntar-se aos colonos, em
1557, no forte Coligny. Em breve rebentaram violentas discórdias
religiosas entre Villegagnon e Richer e os colonos recém-chegados
foram removidos primeiramente para as margens do Rio de Janeiro,
voltando depois para França, onde verberaram veementemente o



procedimento de Villegagnon. Este veio a França para se defender
de tais acusações e os portugueses, sob o comando do seu
governador Manuel de Sá, aproveitaram-se dessa retirada para
demolir o forte Coligny e expulsar os colonos franceses. Assim
terminou a primeira tentativa dos franceses para se estabelecerem
no Brasil.

Muito mais perigoso foi o ataque dos holandeses no século
seguinte e a maneira por que o Brasil se fundara dá a razão de ter
sido possível repelir os assaltos holandeses na América, ao
contrário do que sucedeu na Ásia.

Aí, salvo no estabelecimento de Goa, onde o génio de
Albuquerque fundara uma cidade portuguesa, não havia
propriamente colónias, mas sim apenas feitorias e fortalezas.
Quando a força e a sabedoria do governo desapareceram, essas
feitorias e fortalezas não puderam resistir aos ataques combinados
dos soberanos indígenas e dos novos invasores holandeses; no
Brasil, porém, nem havia soberanos indígenas, havendo, pelo
contrário, verdadeiras colónias enraizadas na terra. Foram estas
que repeliram os ataques dos holandeses, não para proclamarem
uma independência que ainda não tinha base suficiente, mas sim
para estreitarem mais os seus laços de união à metrópole. Depois
desta crise, o Brasil tornou-se no século XVIII a principal fonte de
riqueza da Coroa de Portugal, quando os seus domínios do Oriente
já não eram mais do que um encargo para o tesouro metropolitano.

Mal pensavam Cabral ou o rei D. Manuel que o Brasil viria a ser
uma possessão de muito mais valor para Portugal do que Cochim,
Goa ou Malaca; todavia, isto provinha das circunstâncias diversas
sob que se tinham formado e desenvolvido os estabelecimentos
portugueses da Ásia e da América.

A conquista e a posse garantida apenas pela força das armas foi,
como sempre, transitória, enquanto a colonização enraizada pela
força dos braços e pela constância do trabalho se mantinha
progressiva e duradouramente.



14 Conforme o censo de 1888, o Brasil tinha uma população de 14 002 335 habitantes,
enquanto o censo de Portugal, de 1878, indicava uma população de 4 160 315, o dos
Açores e Madeira 390 384, o das populações na Ásia 847 503 e o das possessões de
África 2 741 448.



Capítulo XI
Os últimos reis da Casa de Avis D.

Sebastião e D. Henrique

Quando expusemos os reinados de D. Manuel e de D. João III,
demos conta dos germes da decadência rápida de Portugal. O país,
exausto pelos seus esforços para conquistar a Ásia e colonizar o
Brasil, privado da liberdade de pensamento pela influência mortal da
Inquisição, foi perdendo rapidamente a sua antiga vitalidade; os
portugueses que restavam em Portugal estavam nas classes
elevadas, enervados pelo luxo e pela submissão à Corte, e nas
classes baixas viviam da caridade do rei e da igreja. Os portugueses
das classes mais elevadas, que conservavam o velho espírito
português de ousadia, encontravam-se na Ásia; a emigração para a
América e as guerras constantes no Oriente tinham feito rarear a
população dos vigorosos camponeses. Confiado todo o trabalho a
escravos, sujeito a uma Corte absolutista e devota com uma
população composta de escravos, padres e mendigos, não é para
admirar que observadores perspicazes, como o holandês
Cleynaerts, percebessem que por baixo da sua capa de aparente
prosperidade, o reino português estava podre até ao âmago. Lisboa
era realmente o centro do tráfico do Oriente, era ao Tejo que os
navios das restantes partes da Europa vinham abastecer-se das
musselinas de Bengala, dos brocados de Guzerate, dos algodões
de Calecut, das especiarias das Molucas, da pimenta da costa do
Malabar e do chá e sedas da China. Lisboa era a capital do
comércio do mundo; o rei de Portugal era o soberano mais rico da
Europa. Mas, a despeito da riqueza, do luxo e da consideração
universal, Portugal era um poder decadente e um simples abalo
seria suficiente para deslocar o país do seu lugar como nação



dirigente da Europa, nação de heróis, e deixá-lo sem defesa contra
os inimigos externos.

Esse abalo deu-o a expedição africana de D. Sebastião e seus
desastrosos resultados; Portugal foi então uma presa fácil para a
ambição de Filipe II de Espanha. O reinado de D. Sebastião tornou-
se pateticamente interessante para a posteridade; o caráter
romântico do jovem rei, a sua bravura, a sua morte no campo da
batalha e o repentino fim da Casa de Avis, que tão poderosa
parecera, contribuíram para tornar esse reinado um dos mais
proeminentes na história geral, entre os fastos da História
portuguesa. Para os contemporâneos, essa súbita queda do reino
que uns poucos anos antes parecera tão grande, não apresentava
nada de maravilhoso e os filósofos políticos não tinham dificuldade
em compreender semelhante facto, nem achar as razões dele. Os
protestantes ferrenhos atribuíam-no à Inquisição; os humanistas
viam um castigo do procedimento dos conquistadores portugueses
no Oriente; os historiadores de vistas acanhadas originavam-no
completamente na derrota de D. Sebastião em África. Mas uma
investigação mais profunda mostrou que as sementes de
decadência germinavam de longa data e que a queda de Portugal
era devida ao depauperamento das suas energias vitais e ao rápido
despovoamento do seu território na Europa. Não há país que possa
subsistir, mantendo-se forte, quando exporte para terras estranhas,
exaurindo-se, os seus elementos mais enérgicos. Tanto valeria
supor que um homem pudesse conservar o vigor com o coração
doente.

Já Portugal decaía rapidamente quando uma criança de três anos
subiu ao trono. Já na sua história se dera três vezes o caso de
menores sucederem ao trono, mas em todas haviam governado o
país sábios regentes e as menoridades haviam-se assinalado por
um progresso e não por um retrocesso. O primeiro rei de Portugal,
D. Afonso Henriques, tinha apenas três anos quando sucedeu no
seu condado, mas o tino de sua mãe, D. Teresa, durante essa
menoridade aplanou o caminho para as subsequentes empresas do



filho. D. Sancho II era apenas um rapaz quando foi proclamado rei,
mas o notável bispo de Lisboa, pela sua abnegação, fez dessa
menoridade um triunfo, D. Afonso V também era uma criança
quando iniciou o seu reinado, mas seu tio, o grande duque de
Coimbra, governou com tal sabedoria que a maioridade do rei
provou ser antes um desastre que uma vantagem para o país.
Desses regentes não teve a menoridade de D. Sebastião; sua avó
era espanhola até à medula e amava mais a Espanha que Portugal;
o herdeiro presuntivo, D. Henrique, era cardeal e inquisidor-mor do
reino. O jovem rei não tinha ninguém que o aconselhasse. Seu pai,
D. João, filho único de D. João III, falecera quinze dias antes do
nascimento do seu único filho e sua mãe, D. Joana, filha do
imperador Carlos V, retirara-se logo para Espanha, deixando o filho
ao cuidado dos seus avós. Por morte de D. João III, em 1557, sua
mulher, D. Catarina, irmã de Carlos V, assumiu a regência em nome
de seu neto.

O povo português, desde o nobre até ao plebeu, censurou logo a
princípio o governo da regente; esta era tão agressivamente
espanhola no falar, no porte e nas maneiras, e com tal insistência se
negava a identificar-se com o seu país adotivo, a despeito da sua
longa residência nele, que todos acreditavam que a regente tramava
assegurar a provável sucessão do seu sobrinho favorito, Filipe II de
Espanha, à Coroa de Portugal. O seu fanatismo e a proteção dada à
Inquisição não eram de molde a torná-la popular e o sentimento
nacional declarou-se-lhe energicamente contrário. E, contudo, D.
Catarina não foi má governante; conservou os antigos servidores de
D. João III e o maquinismo da administração, posto que em muitos
pontos viciado pela corrupção, foi funcionando normalmente sem
comoção e até se pôde enviar um exército bastante forte para
socorrer Mazagão, sitiada pelos mouros. Durante os cinco anos que
durou o seu governo, a rainha regente viu-se enredada nas intrigas
do cardeal D. Henrique que, como herdeiro ao trono, imaginava que
devia ocupar o lugar dela. D. Catarina decidiu-se então a abandonar
a luta e, em 1562, retirou-se para Espanha.



O cardeal D. Henrique satisfez então a sua ambição e tornou-se
regente do reino do qual seria em breve o infeliz soberano e,
durante a sua administração, o governo de Portugal caiu
inteiramente nas mãos de dois irmãos que se haviam tornado muito
salientes nas intrigas que deram em resultado a retirada da rainha
D. Catarina. Desses dois irmãos, o mais velho, Luís Gonçalves da
Câmara, era um jesuíta muito inteligente, que fora escolhido para
confessor e tutor do jovem rei, enquanto o mais novo, Martim, era
primeiro-ministro, tendo a seu cargo a administração do país
durante a regência do cardeal D. Henrique. Os dois irmãos eram
homens de notável habilidade e, embora não tentassem fazer
quaisquer reformas, ou pôr um dique à decadência de Portugal,
forcejaram por dissimular, tanto quanto possível, aos olhos da
Europa o esfacelamento do país. Em 1568, D. Sebastião foi
declarado maior pelas Cortes, ainda que tivesse apenas quinze
anos de idade, e desde logo os dois jesuítas retiraram ao seu antigo
amo, o cardeal, até as aparências do poder. Este procedimento não
lhes assegurou a sua conservação no governo, porque tão breve o
jovem rei tomou a si as rédeas do governo demitiu os dois irmãos,
colocando à testa do governo um distinto fidalgo, Pedro de Alcáçova
Carneiro.

O caráter de D. Sebastião foi um dos fatores mais importantes
para a perda de Portugal e por conseguinte merece algum exame, e
mais especialmente o merece pela natureza da monarquia
portuguesa, a qual era então inteiramente absoluta, devido à riqueza
trazida para o tesouro particular do rei pelo comércio asiático e à
sua consequente independência das Cortes. O jovem rei era mais
alemão que português no aspeto: olhos azuis, cabelo louro, a face
desfigurada pelo beiço dos Habsburgo e no seu caráter havia muito
da fantasia teutónica e do amor pelo maravilhoso que o impelia a
tomar parte em empresas arrojadas15. Gostava de estar só,
levantando castelos no ar, vendo-se sempre como o herói cristão
exterminador dos maometanos. À fantasia do germano reunia um
verdadeiro fanatismo espanhol. O seu aio, Luís Gonçalves da



Câmara, tinha feito dele um devoto; o seu governador, D. Aleixo de
Meneses, ensinara-o a considerar as empresas guerreiras como
objetivo principal da existência de um soberano e este duplo
ensinamento evocou nele a alma de um cruzado. Não se satisfazia,
como seu avô D. João III, em mostrar o seu zelo pelo cristianismo
por uma ortodoxia rigorosa e uma defesa sistemática da fé, mas
aspirava a unir a guerra à religião e a espalhar o cristianismo, como
S. Luís de França, por meio da espada. Ao fanatismo e à ambição
da guerra juntava uma pertinácia e imperiosidade que fazia dele um
tirano.

Preparando-se na mocidade para a guerra, determinou-se a
preparar também o seu povo publicando uma pragmática pela qual
estatuiu que nenhum dos seus súbditos poderia ter mais de dois
pratos à mesa, e, mesmo esses, dos mais modestos, esquecendo-
se de que nenhum decreto pode alterar os costumes. Finalmente, a
estas características aliava um espírito profundamente melancólico,
patente nos seus retratos e em todas as suas ações, melancolia que
parecia pressagiar a sua prematura e trágica morte, indicada no
moto que para si mesmo escolheu: Un bel morir tutta una vita onora.

Um tal monarca não era o homem capaz de enfrear a decadência
de Portugal; só um homem experimentado, que se esforçasse por
poupar os recursos da nação, poderia ter tentado essa tarefa, e
ainda assim encontraria dificuldades, que poderiam parecer
insuperáveis. Mas as medidas práticas de reforma, tais como uma
tentativa sistemática para regular as despesas da nação, e um
esforço para opor um dique à corrupção que se desenvolvera em
todos os ramos administrativos do Estado, demandava uma soma
de trabalho sério e prolongado que se não coadunava com o génio
temerário do monarca. Há, contudo, uma medida do seu governo
credora de todo o elogio.

Posto que mantivesse os escravos em Portugal, e considerasse
os negros como uma raça feita para a escravidão, sob a influência
dos jesuítas, publicou um decreto da maior importância para a
colónia do Brasil pelo qual se determinou que, para o futuro, os



índios não podiam ser vendidos, nem forçados a trabalhar como
escravos nas plantações, exceto quando fossem cativos de guerra.
Também na esfera dos negócios externos mostrou igual abandono
dos verdadeiros interesses do reino. Casar-se sem demora era uma
necessidade de suprema importância para o reino, porque o único
herdeiro masculino da Casa de Avis era seu tio-avô, o cardeal, e por
morte deste e de D. Sebastião, não havendo herdeiros diretos, cairia
o país inevitavelmente na guerra civil que se levantaria por efeito da
sucessão disputada. Esta consideração pesava pouco no ânimo do
rei romântico, que depois de ter feito uma frouxa tentativa, em 1570,
para obter a mão da formosa princesa Margarida, irmã de Carlos IX
de França, a famosa rainha Margot, pela mediação de D. Luís de
Torres, abandonou a ideia do casamento, dedicando-se aos planos
da guerra contra os maometanos.

A época era particularmente imprópria para uma guerra contra os
infiéis. Extinguira-se havia muito o ardor cruzado e ainda que o
Papa Pio II tentasse no século anterior formar uma coligação contra
os turcos e, em 1571, D. João de Áustria aniquilasse a força
marítima destes, em Lepanto, o ardor do Papa e a armada do
príncipe eram dirigidas contra os turcos, não por estes serem infiéis,
mas por serem uma raça conquistadora e ameaçarem a Europa
Ocidental. As expedições do imperador Carlos V contra Tunes, em
1535, e contra Argel, em 1541, foram antes ditadas por
considerações comerciais e marítimas que por considerações
religiosas, e D. João III obrara com a completa sanção da Igreja,
cujo humilde devoto era, abandonando as praças de menos
importância que Portugal tinha em Marrocos.

Contudo, D. Sebastião insistiu: queria ser antes cruzado que
político, resolvendo-se a combater os infiéis. A sua primeira ideia foi
ir pessoalmente para a Índia e colocar-se à testa das forças
portuguesas; mas o ministro Pedro de Alcáçova Carneiro mostrou-
lhe a dificuldade de se encontrar um regente para o governo durante
a sua ausência e o seu antigo aio, D. Aleixo de Meneses, voltou-lhe
as atenções para a África. Inflamava-o a fama do seu antepassado



D. Afonso V, o Africano, e propôs-se desperdiçar as forças que
ainda existiam na esgotada nação portuguesa em inúteis
expedições para as regiões estéreis do noroeste de África, onde se
não podiam obter as mais insignificantes vantagens para Portugal.

Preocupado com a ideia de reconquistar as praças inúteis que
seu avô abandonara, como Alcácer-Ceguer, Azamor, Arzila e Safim,
o rei D. Sebastião, ao completar os seus vinte anos, em 1574,
formulou inopinadamente o pensamento de partir para África. A
expedição era antes um reconhecimento que uma campanha a
valer. O rei falava apenas numa visita a Tânger e partiu
inesperadamente com os seus guardas e cortesãos, de uma
excursão venatória, ordenando ao duque de Aveiro que o seguisse
com uma força de quatrocentos cavaleiros e mil e duzentos infantes.
Com estas tropas D. Sebastião fez umas poucas de raias e mostrou
a sua coragem, expondo inutilmente a sua pessoa aos perigos,
voltando mais do que nunca decidido a uma grande guerra em
África, que findaria pela conquista portuguesa de Marrocos,
adquirindo pela sua conduta a fama imarcescível de bravo soldado
da cruz.

Antes de entrarmos na história dessa expedição, que tão
desastrosamente teria de terminar, desferindo um último golpe no
poder decadente de Portugal, será conveniente observar a evolução
do domínio português na Ásia, durante as regências da rainha D.
Catarina e do cardeal D. Henrique, e durante a primeira parte do
governo de D. Sebastião. D. Constantino de Bragança, o amigo de
Camões, sucedera, em 1558, ano imediato à morte de D. João III, a
Francisco Barreto, inimigo desse poeta, e assinalara o seu vice-
reinado com a tomada de Damão. Foi verdadeiramente um grande
governador, posto que permitisse o estabelecimento da Inquisição
em Goa, e o seu alto nascimento deu-lhe um ascendente que não
atingiram os governadores seus antecessores.

A sua conduta foi tão irrepreensível, e o seu poder tão
sabiamente exercido, que a rainha regente pediu-lhe que aceitasse
a vice-realeza vitalícia. D. Constantino recusou e, ao cabo dos seus



três anos de governo, demitiu-se, sendo substituído por D.
Francisco Coutinho, conde do Redondo, um fidalgo de elevado
caráter que morreu durante o governo, sucedendo-lhe
primeiramente João de Mendonça e depois D. António de Noronha,
que tomou de assalto a importante praça de Mangalor. Durante o
seu governo, em 1565, deu-se a batalha de Talikota em que o
poderoso reino hindu de Vijayanagar, que abrangia a maior parte da
Índia meridional, foi destroçado pelos reis maometanos de
Ahmadabad, Bidar e Bijapur, facilitando-se o caminho para o
alargamento do poder maometano sobre a Índia oriental. O seguinte
vice-rei, D. Luís de Ataíde, foi escolhido especialmente pelo rei D.
Sebastião, em 1568, e justificou merecidamente a escolha do jovem
rei e seus conselheiros.

Os reis maometanos dos sultanatos do Ducão experimentaram
um grande contentamento com a vitória de Talikota e Ali Adil Shah,
rei de Bijapur, julgou que podia expulsar os portugueses dos seus
domínios. Com este intuito reuniu um grande exército de cem mil
homens, recrutado entre vários aventureiros maometanos, e pôs
cerco a Goa, em 1570. A cidade estava sendo dizimada pela peste,
mas, não obstante, a defesa foi enérgica, sendo este o último
notável feito de armas dos portugueses na Índia. O cerco durou dez
meses e terminou pelo destroço dos sitiantes e pela sua derrota final
numa porfiada batalha sob as muralhas de Goa, ganhando-se uma
vitória só inferior à que D. João de Castro ganhara em Diu, vinte e
cinco anos antes.

No regresso a Portugal, D. Luís de Ataíde foi recebido com as
maiores atenções pelo rei D. Sebastião, que o fez conde de
Atouguia, também pelo povo de Lisboa, que o recebeu com um
entusiasmo como nunca tivera por nenhum governador da Índia no
seu regresso desde muitas gerações. O rei D. Sebastião fez então
uma alteração importante no governo das suas possessões
asiáticas. Até aí, todos os governadores subalternos, desde o cabo
da Boa Esperança até ao Japão, estavam sujeitos ao governador
geral ou vice-rei de Goa, comando muito extenso que era origem de



muitos e sérios inconvenientes. Em 1571, essa vasta extensão
terrestre e marítima foi dividida em três governos separados. O novo
vice-rei, D. António de Noronha, seria o governador supremo desde
o cabo Guardafui até Ceilão, com a capital em Goa; a Francisco
Barreto caberia a costa oriental da África com o seu quartel-general
em Moçambique, e António Moniz Barreto governaria desde o Pegu
até à China com a sua capital em Malaca. António Moniz Barreto
sucedeu como vice-rei, em 1573, e D. Diogo de Meneses em 1576;
em 1578, no próprio ano em que o rei D. Sebastião cumpriu o seu
destino, o seu fiel servidor D. Luís de Ataíde foi nomeado vice-rei
pela segunda vez e diz-se que a derrota do seu soberano contristou
o coração do defensor de Goa causando-lhe a morte prematura.

A expedição, que ia ter tão desastroso termo, fora pensada havia
muito por D. Sebastião, mas a partida fora apressada pela marcha
dos acontecimentos em Marrocos, parecendo ao rei que era o
ensejo mais favorável para o bom êxito da sua empresa. O império
de Marrocos fora dividido pelos dois irmãos Sherifs, assim se
chamando os governantes desse país na primeira parte do século
XVI. O mais novo dos irmãos, Mullah16 Mohammed, mandou degolar
seu irmão, Mullah Ahmed, sendo assassinado por seu turno em
1556. O sucessor ao trono, Mullah Abdallah, assassinou dois dos
seus irmãos, sucedendo-lhe o seu filho bastardo Mullah Ahmed Ibn
Abdallah, o Muly Hamet dos antigos escritores ingleses. Entretanto,
o irmão do último Mullah Abdallah, Abd al Melik, conhecido
vulgarmente por Mulei Moluco, fugiu para Constantinopla e, com o
auxílio dos turcos, expulsou seu sobrinho Mullah Ahmed. O
usurpador derrotado decidiu-se então a pedir o auxílio dos cristãos
e, sendo-lhe recusado asilo por Filipe II de Espanha, apelou para D.
Sebastião. Chegou ao jovem rei a oportunidade pela qual havia
tanto esperava e, quando Mullah Ahmed prometeu cingir a coroa de
Marrocos como vassalo do rei de Portugal, D. Sebastião recebeu-o
entusiasticamente prometendo-lhe auxílio. Os sábios conselheiros
de Portugal lembraram-lhe que a força de Portugal em homens e



armas estava na Ásia e que era impossível tentar uma empresa,
como era a invasão de Marrocos, sem auxílio estranho.

Por conseguinte, D. Sebastião mandou embaixadas a pedir o
auxílio do Papa e de seu tio Filipe II, de Espanha. O Papa Gregório
XIII mandou-lhe uma seta de S. Sebastião e mais nada; mas as
combinações com Filipe II foram mais importantes.

O ministro Pedro de Alcáçova Carneiro foi mandado em pessoa
ao rei de Espanha a pedir tropas e navios, em troca do que D.
Sebastião desposaria uma infanta espanhola. Filipe opôs-se
energicamente a esse projeto, prometendo cinco mil homens e
cinquenta galés para auxiliar um ataque a Larache, promessa que
mais tarde deixou de cumprir, quando o duque de Alba lhe afirmou
que seriam precisos, para esse fim, pelo menos quinze mil soldados
veteranos. Em dezembro de 1576, D. Sebastião teve uma entrevista
com seu tio Filipe II, que ainda se opunha à ideia infeliz de seu
sobrinho, e conta-se que dissera, quando viu que os seus esforços
eram infrutíferos: «Se ele ganhar, bom genro teremos; se perder,
bom reino ganharemos.»

D. Sebastião decidiu-se pois a guardar para si toda a glória da
conquista de Marrocos e as suas esperanças atingiram o ponto
culminante quando Mullah Ahmed comprou o caide de Arzila,
apoderando-se desta praça, uma das que haviam sido abandonadas
por D. João III, entregando-a ao monarca português. Mullah Abd al
Melik, que estava doente, tentou dissuadir da campanha o seu
ousado adversário e por carta fez-lhe sentir que ele é que era o
legítimo Sherif de Marrocos. Foi até mais longe, oferecendo ao
moço rei um terreno de dez milhas em volta das praças
portuguesas, Tânger, Ceuta, Mazagão e Arzila, para que ele
desistisse de auxiliar o usurpador. Nunca o trivial conceito de
Horácio se poderia citar com mais justiça que relativamente ao
temerário e jovem rei cristão: Quem Deus vult perdere, prius
dementat.

Nenhuma espécie de oposição pôde sofrear o ardor do rei.
Julgava-se já excedendo D. João I e D. Afonso V, o Africano, na



fama e resolveu-se a levantar dinheiro por todos os modos
possíveis. O tesouro estava quase esgotado devido ao peculato e à
péssima administração e só poderia encher-se pela imposição de
novos tributos, pela exploração dos judeus convertidos e por uma
bancarrota parcial.

Como o país se encontrava quase exausto de homens, o rei teve
de recrutar mercenários de diversas nações, sem compreender a
diferença que havia entre uma expedição com o fim de tomar uma
praça marítima e a invasão de um poderoso império. Se D. Afonso V
encontrara dificuldades em tomar Tânger, como poderia D.
Sebastião esperar penetrar em Fez, setenta milhas no interior do
país? D. Sebastião, confiando muito no prometido auxílio de Mullah
Ahmed, julgou que as cidades se entregariam tão facilmente como
Arzila, pois o usurpador expulso convencera-o completamente de
que seu tio Mullah Abd al Melik não só era odiado em Marrocos
como estava enfraquecido pela doença e que as suas instâncias
pela paz eram ditadas pelo medo.

Os preparativos da campanha foram insensatos; todos os
generais mais experimentados e os melhores soldados portugueses
estavam na Índia e as tropas alistadas consistiam nuns poucos
veteranos, que tinham acabado o seu tempo de serviço na Ásia, e
em soldados bisonhos, sem disciplina. Os oficiais eram cortesãos,
bravos sem dúvida, mas inexperientes. O próprio rei deliberou tomar
o comando e, em vez de fazer planos para a campanha e cuidar das
tropas, entreteve-se a mandar buscar a espada de D. Afonso
Henriques ao Convento de Santa Cruz, em Coimbra, e em bordar
uma bandeira na qual as armas de Portugal estavam encimadas,
pela primeira vez, por uma Coroa imperial. Esta bandeira foi benzida
solenemente pelo arcebispo na Catedral de Lisboa, em 14 de julho,
e então o rei julgou que estava tudo pronto.

No dia 24 de junho de 1578, o rei D. Sebastião largou de Lisboa
com uma armada de cinquenta navios de guerra e cerca de
novecentos transportes sob o comando do almirante de Portugal D.
Diogo de Sousa, levando a bordo quinze mil infantes, dois mil e



quatrocentos cavaleiros e trinta e seis peças de artilharia. Neste
exército apenas cerca de dez mil homens eram portugueses, o resto
consistia em voluntários e mercenários espanhóis e alemães, e em
novecentos italianos, sob o comando de um valente inglês, sir
Thomas Stukeley. Este bem conhecido católico inglês, que fora feito
marquês de Leinster pelo Papa, convidara-o

D. Sebastião a deter-se em Lisboa com os seus soldados,
quando iam a caminho da Irlanda para provocarem uma insurreição
contra a rainha Isabel. D. Sebastião, a despeito da pressa que
pusera em partir, não cuidou de abreviar a viagem tentando o efeito
da surpresa. Primeiramente ancorou em Lagos, no Algarve, depois
em Cádis, onde foi sumptuosamente recebido pelo duque de
Medina Sidónia, chegando a Tânger só no dia 6 de julho. Aí se
encontrou com o seu aliado muçulmano, Mullah Ahmed, que lhe
entregou em refém seu filho, mas que lhe trouxe apenas oitocentos
mouros em vez do exército que lhe prometera. D. Sebastião
começou por se divertir caçando, enquanto o adversário
concentrava as suas forças; depois rechaçou uns mouros numa
escaramuça que se lhe figurou como uma vitória. De Tânger
conduziu o seu exército para Arzila, onde acampou junto das
muralhas perdendo mais tempo. Por último, reuniu um conselho de
guerra para decidir de que modo o exército atacaria Larache.
Dividiram-se as opiniões, opinando uns pelo ataque por mar, outros
pela marcha ao longo da costa e outros, finalmente, pela marcha
pelo interior, cercando-se ao mesmo tempo Larache, do lado da
terra com o exército e do mar com a esquadra.

Foi este o plano que vingou e o exército partiu. Ainda neste último
momento Mullah Abd al Melik propôs a cessão de Larache a D.
Sebastião, se este desistisse das suas operações militares, mas o
jovem e arrebatado rei não lhe deu resposta e o Sherif de Marrocos,
vendo repelidos todas as suas propostas de paz, determinou-se a
esmagar o invasor.

No dia 29 de julho começou a marcha para o interior, longe das
frescas brisas do mar, sob o cálido céu de um estio africano. Os



soldados sentiam-se apertados pela fome, pela sede, pelo calor e
pelos ataques incessantes das guerrilhas mouriscas e o exército já
desanimava antes de entrar em batalha. Continuaram estes
tormentos por cinco dias, até ao dia 3 de agosto, em que os
portugueses foram bem-sucedidos numa escaramuça e D.
Sebastião ocupou a forte posição de Alcântara, sobranceira à
planície de Alcácer-Quibir, ou mais corretamente Al-qasr el-kebir.
Essa planície estava ocupada pelo grande exército dos mouros que
vedavam a passagem ao exército português na sua marcha sobre
Larache, mantendo-se prudentemente na defensiva, e D. Sebastião,
abandonando as suas fortes posições, desceu no dia 4 de agosto de
1578 a oferecer-lhes uma batalha campal. Começou esta por cargas
brilhantes dos portugueses, mas dentro em pouco as duas alas do
exército mourisco, inteiramente compostas de cavalaria, e formando
em crescente, à moda árabe, envolveram o pequeno exército cristão
que aguentou a defensiva durante quatro horas. O resultado das
contínuas cargas da cavalaria mourisca não podia ser duvidoso e,
ao cabo de quatro horas de peleja, o exército cristão estava
destroçado. O rei mouro Mullah Abd al Melik entrara na agonia
quando a batalha começava e morreu na sua liteira depois de tentar
em vão montar a cavalo à primeira carga dos cristãos, pondo o dedo
nos lábios para indicar que ficasse a sua morte em segredo por
algum tempo. O seu rival Mullah Ahmed morreu afogado, quando
transpunha o rio Mahhazem, e seu irmão Ahmed Ibn Mohammed foi
aclamado rei pelos soldados no fim da batalha. A mortandade foi
terrível; ficaram no campo mais de nove mil cristãos e os restantes,
salvo uns cinquenta, foram feitos prisioneiros. Sir Thomas Stukeley,
depois de se defender corajosamente, foi morto, com muitos dos
principais nobres e prelados portugueses, nos quais se contavam D.
Jaime, irmão do sexto duque de Bragança, o duque de Aveiro, que
comandara a cavalaria, e os bispos de Coimbra e Porto; entre os
prisioneiros estavam o duque de Barcelos e D. Duarte de Meneses,
quartel-mestre general do exército.



D. Sebastião portou-se durante toda a batalha como um valente
cavaleiro, posto que não revelasse ser um general prudente e,
quando a sorte das batalhas se voltou contra ele, determinou-se a
perder também a vida. Muitas são as versões acerca da sua morte.
Diz uma tradição que o rei foi feito prisioneiro por alguns mouros
que o despojaram das armas, começando a altercar em volta dele, e
que um general maometano, passando por meio deles a cavalo,
disse-lhes em altas vozes: «Pois quê, ó cães, quando Deus vos
proporcionou uma vitória tão gloriosa, quereríeis matar-vos uns aos
outros por causa de um prisioneiro?» E de um golpe derrubou D.
Sebastião, sem saber a quem matava. Segundo outra tradição, o rei
encontrou D. Luís de Brito envolvido na bandeira real e disse-lhe:
«Segura-a bem, morramos com ela!» e quando, depois de renhida
luta, D. Luís de Brito foi feito prisioneiro com a bandeira, viu o rei
cavalgando ao longe sem que ninguém o perseguisse. D. Luís de
Lima afirmou também que vira o rei caminhar a salvo para o rio.
Segundo a mais fidedigna narração, Cristóvão de Távora, escudeiro
do rei, mostrou uma bandeira de parlamentário, oferecendo
entregar-se com cinquenta cavaleiros, que ainda permaneciam em
volta do rei, quando de súbito D. Sebastião cresceu sobre a
cavalaria inimiga, que, irritada por esta falta de fé, imediatamente o
matou, bem como ao bravo escudeiro, que o seguira.

Como quer que fosse, é certo que o novo Sherif Ahmed Ibn
Mohammed enviou um fidalgo e cortesão, Sebastião de Resende,
em procura do corpo do rei, trazendo este um cadáver despojado
das vestes e coberto de feridas, reconhecendo-o os prisioneiros
portugueses logo como sendo o do desditoso D. Sebastião.

O corpo ficou sepultado temporariamente em Alcácer-Quibir e foi
removido no mês seguinte de setembro para Ceuta, por diligências
do cardeal D. Henrique. Em 1582 foi trazido para Portugal, por
ordem de Filipe II, e sepultado com grande pompa na igreja dos
Jerónimos, em Belém.

É importante sublinhar este ponto porque, durante muitos anos,
as classes mais baixas do povo português não quiseram acreditar



que o seu rei tivesse morrido, crença reforçada pelo estratagema de
um fidalgo ferido que, para poder entrar na praça de Tânger, na
noite da batalha fatal, afirmou ser o rei em pessoa. Foi esta crença
que levou ao aparecimento dos sucessivos falsos D. Sebastião, que
representaram esse papel nos cinquenta anos seguintes, tendo uma
ulterior influência sobre o futuro do povo português. O Encoberto
que ainda haveria de voltar tornou-se quase uma religião e a seita
dos Sebastianistas formou um numeroso corpo de fanáticos. Essa
crença foi alimentada pelos príncipes da Casa de Bragança, como
patriótica, e toda a vez que Portugal experimentou uma grande
convulsão, sempre o Sebastianismo apareceu em primeira linha. Sir
Richard Burton afirma que encontrou sebastianistas no interior do
Brasil. Foi este fanatismo que levou lorde Tyrawley a observar na
câmara alta inglesa em 1763: «O que pode fazer-se de uma nação
em que metade da qual espera pelo Messias e a outra pelo seu rei
D. Sebastião, que morreu há duzentos anos?»

A notícia do terrível desastre de Alcácer-Quibir foi trazida para
Lisboa pelo almirante D. Diogo de Sousa, causando a mais penosa
impressão. Não havia família nobre que não tivesse perdido mais de
um dos seus representantes, nem patriota que não visse iminente a
ruína no seu país. Sem soldados, sem recursos e ferida por um
golpe tão cruel, a nação portuguesa pareceu aturdida com tal
calamidade. Até na Índia se sentiu o abalo e diz-se que o bravo
vice-rei D. Luís de Ataíde morrera de desgosto ao receber a notícia.

O cardeal D. Henrique foi coroado rei solenemente, mas era um
velho de sessenta e seis anos, fraco, que tinha de ser alimentado a
leite como uma criança de mama, e incapaz de arcar com a
situação. Recusou-se energicamente a nomear sucessor e, quando
faleceu em 31 de janeiro de 1580, as Cortes, reunidas para decidir
essa questão importante, ainda estavam em sessão em Lisboa.

Com o cardeal findou temporariamente a existência independente
da nação portuguesa e é um facto significativamente interessante
observar que Camões, o grande poeta de Portugal que imortalizara
a sua época heroica, morreu num hospital quase na miséria



separado por poucos meses do cardeal-rei. Foi bom que não tivesse
vivido mais tempo porque Portugal ia entrar no período dos seus
Sessenta Anos de Cativeiro e os seus altivos filhos, que tinham nos
seus corações o patriotismo de Camões, não poderiam suportar o
jugo da sujeição a um rei estrangeiro.

15 Acerca do caráter de D. Sebastião escreveu sir Richard Burton algumas páginas muito
interessantes; veja-se o seu Commentary on Camoens, vol. I, pág. 34. I-344.

16 A palavra Mullah, que por corrupção se escreve geralmente Muley, significa senhor,
mestre e chefe, segundo escreve sir Richard Burton no seu Camoens Commentary, vol. I,
pág. 350.



Capítulo XII
Literatura portuguesa – Camões

Sempre se deu o caso de ser na época de maior glória que a
literatura floresce com mais pujança nas nações que se orgulham de
ter um período áureo. As energias de uma nação no seu apogeu
não podem limitar-se aos planos de conquista, por vastos que
sejam, mas expandem-se também noutras direções. Assim sucedeu
com Portugal. O período que atesta a vida gloriosa dos seus
famosos capitães e conquistadores foi também o período dos seus
maiores poetas e prosadores. O estabelecimento da Inquisição cedo
enfreou o progresso da literatura portuguesa; mas antes que o seu
poder fatal tivesse tido tempo de sufocar completamente o livre
pensamento, e antes do desastre de Alcácer-Quibir e da conquista
do reino por Filipe II de Espanha, Portugal produziu muitos
escritores notáveis e um dos poetas mais supremamente dotados
que o mundo jamais viu, Luís de Camões.

Já aludimos ao amor que os primeiros príncipes da Casa de Avis
tinham pela literatura, e especialmente pela genuína literatura
nacional, e as consequências naturais sentiram-se nas obras dos
poetas primitivos e nos eloquentes cronistas do século XV.

O lustre com que os príncipes galardoavam esses esforços
literários avolumou a sua importância aos olhos do povo, levantando
o nível da instrução geral. Os portugueses estavam, pois,
preparados para tirarem largo proveito da cópia de conhecimentos
manifestados pelo renascimento do classicismo. Aires Barbosa,
natural de Aveiro, foi o primeiro que introduziu o estudo do grego
antigo na Península; ouvira as lições de Policiano e seus
contemporâneos em Florença e, depois de ter ensinado
Humanidades na Universidade de Salamanca, cerca de vinte anos,
desde 1495, voltou para Portugal como aio dos filhos mais novos do
rei D. Manuel. O seu discípulo português mais distinto foi André de



Resende, que ensinara na Universidade de Coimbra durante a
época da sua maior reputação, e que é bem conhecido como amigo
e correspondente de Erasmo17.

A Universidade de Coimbra, em que os mais famosos autores e
estadistas portugueses recebem a sua instrução, merece agora uma
ligeira referência. Foi fundada pelo rei D. Dinis em Lisboa, no ano de
1300, mas os distúrbios dos estudantes e as suas perpétuas
contendas com os cidadãos levaram o rei a transferi-la para
Coimbra, pelo ano de 1308. Durante o século XIV, a sede da
Universidade portuguesa foi mudada de Coimbra para Lisboa em
1338, de Lisboa para Coimbra em 1354, e de Coimbra para Lisboa
em 1377. D. João I deu grande importância à Universidade, como o
fez a todas as instituições valiosas do reino, e em 1400 reformou-a
completamente, estabelecendo um corpo docente de catorze
professores pagos pelo Estado, quatro dos quais ensinariam
Gramática, três o Direito Romano, três o Direito Canónico, dois a
Lógica, um a Medicina e um a Teologia. Neste pé se conservou a
Universidade portuguesa até 1537, quando D. João III, entendendo
que as distrações de uma capital ruidosa dificilmente se
coadunavam com o sossego do estudo e com a aquisição do saber,
transferiu-a definitivamente para a formosa cidade de Coimbra,
reformando-lhe mais uma vez os estatutos.

Em 1547, o rei pediu a André de Gouveia que voltasse para a sua
pátria, trazendo consigo professores. André de Gouveia e seus
irmãos eram afamados como sábios em toda a Europa, até nesses
próprios tempos em que brilhava um Scalligero. Eram todos naturais
de Beja e haviam sido educados em Paris. Marçal de Gouveia, o
mais velho, escreveu uma das primeiras gramáticas latinas,
publicada em Paris em 1534; António de Gouveia sustentou a causa
de Aristóteles contra Ramus, editou Virgílio e Terêncio e foi reputado
o mais formidável rival de Cujas, como expositor do direito romano;
André foi diretor do Colégio de Sainte-Barbe, reitor da Universidade
de Paris, e mais tarde diretor do Colégio de Guienne em Bordéus,
sendo proclamado por Montaigne le plus grand principal de



France18. André de Gouveia trouxe consigo para Coimbra, como lhe
fora pedido, muitos dos seus amigos e colegas, entre os quais se
contavam George Buchanan, o maior erudito que a Escócia
produziu, Patrício Buchanan, seu irmão mais velho, Arnoldo Fabrício
e Elias Vineto, sábios franceses, e os seus compatriotas Diogo de
Teive, João da Costa e António Mendes. Contudo, este grupo
brilhante não pôde conservar-se unido por muito tempo, porque
André de Gouveia faleceu em 1548 e à sua morte seguiu-se a
perseguição de George Buchanan pela Inquisição.

O ilustre professor foi acusado de ter comido carne durante a
Quaresma e de ter escrito um poema contra os franciscanos e,
depois de ter estado preso num convento, deu-se por muito
satisfeito por ter podido escapar-se deste inóspito país. Embora a
morte de Gouveia e a perseguição de Buchanan privassem a
Universidade reformada dos seus mais ilustres, ainda ficou um
número suficiente deles, coadjuvados por Jerónimo Osório, bispo de
Silves, André de Resende e o matemático Pedro Nunes, para
ilustrarem a idade áurea da Universidade de Coimbra, e a instrução
que ministraram formou o espírito dos seus jovens discípulos de
inteligência mais prometedora, como António Ferreira e Camões,
segundo se supõe. As consequências da introdução das obras-
primas da literatura clássica estavam destinadas a produzir um
grande efeito no desenvolvimento da poesia e prosa portuguesas,
mas, antes de fazermos sentir o resultado desta influência no
poema épico de Camões e nas obras dos clássicos, a cuja frente
estão Sá de Miranda e António Ferreira, é necessário dedicar
algumas palavras à vida e obra do maior dos dramaturgos
portugueses, Gil Vicente. Nada prova tanto a variedade de aptidões
do povo português, durante o período heroico, como o facto de ter
aparecido no seu país o primeiro dramaturgo moderno,
aproximadamente um século antes de Shakespeare ou Calderon. É
duvidosa a data do nascimento de Gil Vicente, mas sabe-se que era
de boa família, tendo estado primeiramente ligado à Corte de D.
Manuel como autor dramático. Começou por escrever autos, ou



peças religiosas, semelhantes na sua contextura às representações
religiosas, ou autos hieráticos, vulgares por essa época por toda a
Europa, e o primeiro, que atraiu a atenção do rei D. Manuel, foi
escrito para celebrar o nascimento de seu filho mais velho, depois
D. João III. A maior parte são Autos do Natal e o dramaturgo
aproveita-se das histórias de pastores vigiando de noite os seus
rebanhos para introduzir neles os elementos daquilo a que pode
chamar-se a comédia pastoril. Muito mais importantes são as suas
comédias e farsas, que mais tarde lhe mereceram o título de Plauto
português. Nem sempre o entrecho e a linguagem dessas
produções são dos mais escolhidos, mas revelam grande vigor
dramático e representam a vida das classes mais baixas de Lisboa,
com uma pujança natural que lembra a das obras do seu protótipo
romano.

Gil Vicente faleceu em Évora, supõe-se que em 1536, havendo
quem afirme que foi em 1557, no próprio ano do falecimento de seu
protetor D. João III, o qual, quando moço, não se dedignava de
figurar como ator nos dramas do seu favorito.

Gil Vicente não teve, como escritor cómico, sucessor com o qual
possa sofrer comparação, o que é ainda mais uma prova de como
desapareceu completamente a originalidade do povo português, em
todos os sentidos, com a queda da grandeza nacional.

A par de Gil Vicente, devemos mencionar Bernardim Ribeiro, o
fundador da escola genuinamente nacional da poesia portuguesa, a
do género romântico-pastoril. Posto que no seu estilo revelasse a
influência do renascimento do classicismo, não o revelou nas suas
ideias e os pastores, que praticam nas suas éclogas, são tão
inteiramente portugueses como os que figuram nos Autos do Natal
de Gil Vicente. Bernardim Ribeiro, assim como Gil Vicente, foi um
dos favoritos da Corte do rei D. Manuel, onde tinha o cargo de
pajem da câmara, e diz a tradição que a dama, por quem nutriu uma
paixão sem esperança, foi a infanta D. Beatriz, filha do rei19. Um
escritor posterior, falando de Bernardim Ribeiro e das suas obras,
escreve: «Os rios e as montanhas do seu país natal formam a



notável contextura de uma fantasia de poeta, e o renascimento das
letras clássicas mostrou-lhe um modelo nas Éclogas de Virgílio, que
desde logo imitou. As suas Éclogas, escritas em redondilhas
(estâncias de oito, nove e dez versos) são as mais antigas na
Europa moderna e, a par dos encantos e dos conceitos de
versificação dos trovadores, têm o cunho verdadeiro de um amor
poético da natureza.»20

Bernardim Ribeiro foi o primeiro verdadeiro poeta português,
como Gil Vicente foi o primeiro dramaturgo. Obedecendo à
influência dos escritores clássicos da Grécia e de Roma, não foi um
imitador servil das suas obras-primas e, como fundador da escola
da poesia pastoril, ocupa um lugar honroso na literatura portuguesa
do período heroico.

Bernardim Ribeiro revela, em pequeno grão, nas suas poesias a
influência do renascimento; depois do seu tempo essa influência
aumentou e os seus sucessores, que formam o período de transição
entre Bernardim Ribeiro e Camões, foram absolutamente
dominados pelo classicismo, imitando os poetas gregos e romanos
não só na forma como no espírito. Os principais poetas desse grupo
clássico foram Sá de Miranda e António Ferreira.

Francisco Sá de Miranda nasceu em Coimbra, a Oxford
portuguesa, em 1495, de uma família nobre e presume-se que
regeu uma cadeira na Universidade de Lisboa. Por morte de seus
pais, abandonou o professorado e viajou pela Itália, onde estudou
as obras não só dos grandes autores clássicos como dos poetas da
nova escola italiana. Voltou para a sua pátria com uma grande
reputação, recebendo um cargo na Corte de D. João III. Provou ser
um perfeito cortesão, mas uma rixa com um fidalgo forçou-o a
abandonar o seu cargo, retirando-se para a sua quinta da Tapada,
próximo de Ponte de Lima, onde faleceu em 1558, quando Camões
andava pelejando na Índia. Foi em Itália, e não em Coimbra, que
aprendeu a estudar os grandes poetas clássicos e, reverenciando-
lhes as obras, com a quase admiração supersticiosa dos italianos da
Renascença, não se atrevia a usar das ideias deles com a liberdade



de Bernardim Ribeiro ou de Camões. Sá de Miranda consagrou-se à
tarefa de polir a língua portuguesa e, procedendo assim, fez mais
mal que bem porque introduziu muitas locuções latinas e
espanholas que eram desnecessárias e que ajudaram a estorvar o
desenvolvimento natural da literatura indígena. Manifestava
abertamente a sua opinião de que o castelhano era uma língua mais
nobre que o português; muitas das suas melhores poesias são
escritas naquele idioma e consideradas pelas autoridades na
literatura espanhola como excelentes espécimes das obras do
século XVI.

As poesias de Sá de Miranda compreendem imitações de vários
poetas. Escreveu éclogas no estilo de Teócrito, cartas no metro das
de Horácio, comédias baseadas sobre as de Terêncio e sonetos
cuja forma é imitada da dos escritores italianos da Renascença. São
todas interessantes e bem feitas na sua contextura, mas são
imitações e as melhores imitações de estilos estrangeiros
dificilmente podem colocar um poeta entre as glórias de literatura do
seu país. O direito, que porventura assista a Sá de Miranda a ser
incluído na história da literatura portuguesa, não é devido às poesias
que escreveu, nem aos discutíveis melhoramentos introduzidos na
sua língua natal, mas ao facto de ter familiarizado o povo com as
formas da poesia clássica, de que um poeta, maior do que ele, iria
tirar enorme partido. Apesar disso, porém, toda a poesia de Sá de
Miranda respira, por sob o aparato clássico, um tão verdadeiro
sentimento do génio constitucional português que o seu lugar entre
os escritores nacionais foi sempre considerado eminente. Por tudo
isto, Sá de Miranda ganhou a estima dos seus contemporâneos,
indo os escritores do século seguinte ao extremo de o colocar acima
de Camões, por ser mais correto, critério que irresistivelmente
lembra Voltaire dando preferência a Pope sobre Shakespeare.

António Ferreira, o segundo chefe da escola clássica portuguesa,
foi, como Sá de Miranda, um imitador servil das formas clássicas e,
ao mesmo tempo, um genuíno patriota, amante da sua terra e cultor
da história dela. Era de família nobre, como Sá de Miranda, e



nasceu em Lisboa em 1528. Foi mandado para a Universidade de
Coimbra e aí estudou no período áureo desse estabelecimento. O
seu professor predileto foi Diogo de Teive, o amigo de Jorge
Buchanan e professor de Literatura Antiga, de quem obteve um
conhecimento dos clássicos não inferior ao que Sá de Miranda
possuía. Na sua mocidade, António Ferreira aplicou o seu talento
poético às obras da sua língua materna, recusando-se a escrever
versos latinos ou espanhóis. Em Coimbra reunia-se em volta dele
uma escola de moços poetas, cujos chefes eram Andrade Caminha,
Jerónimo Corte Real e Diogo Bernardes e, em 1557, publicou o seu
primeiro volume de poesias. Este livro firmou a sua fama e ao voltar
para Lisboa foi nomeado desembargador da Relação e fidalgo da
Casa Real. Continuou a escrever e a publicar as suas composições
até que morreu da peste grande em 1569, um ano antes de Camões
voltar da Índia.

Antónia Ferreira, como Sá de Miranda, foi um imitador dos
grandes poetas clássicos, mas diferia do seu antecessor em
combinar esta predileção com o apreço pela grandeza nacional.
Escreveu sonetos à maneira de Petrarca, elegias imitando as de
Ariosto, éclogas ao modo de Virgílio e odes e cartas segundo
Horácio, mas a sua obra mais notável foi uma tragédia moldada
pelas antigas tragédias gregas. Escolheu para assunto desse
trabalho a tocante história de D. Inês de Castro. Os personagens da
Castro são Inês e a sua aia, D. Pedro e o seu secretário, o rei D.
Afonso e os seus três conselheiros, um mensageiro e o coro das
mulheres de Coimbra.

A tragédia de António Ferreira, posto que mais própria para ser
lida que representada, é ainda um dos mais belos dramas em língua
portuguesa e conserva-se quase tão alto sobre as outras tentativas
dramáticas dos tempos subsequentes como o grande poema épico
de Camões se eleva sobre todas as imitações.

A história dos progressos do renascimento, conforme se vê da
escola clássica de Sá de Miranda e António Ferreira, é da maior
importância para o conhecimento exato da evolução da literatura



portuguesa; o seu principal interesse, para o mundo em geral, está,
porém, na parte em que contribuiu para formar o gosto do único
homem com que Portugal concorreu para a plêiade raríssima dos
poetas supremos. Esse homem é Camões. O seu nome é mais
afamado que o de nenhum outro português, rei ou capitão. O seu
grande poema épico foi traduzido em todas as línguas da Europa
civilizada, constituindo ainda maior motivo de orgulho para os seus
compatriotas que as conquistas no Oriente; e uma História de
Portugal não seria completa se não se referisse ao poeta que deu
fama imortal aos feitos heroicos de Portugal.

Luís de Camões era filho de Simão Vaz de Camões, um
escudeiro, ou cavaleiro-fidalgo obscuro, que vivia na Corte.
Presume-se que nasceu em Lisboa – alguns biógrafos pretendem
que nasceu em Coimbra – em 1523 ou 1524 e ali passou a sua
infância. É ponto controverso se se matriculou na Universidade de
Coimbra, sendo, porém, certo que frequentou os estudos menores
no Colégio de Santa Cruz, naquela cidade e, nesse centro literário e
científico, adquiriu um conhecimento profundo dos poetas latinos, do
simbolismo e das lendas da mitologia clássica. Aos dezoito ou
dezanove anos, o seu nascimento abria-lhe as portas da Corte, que
era ainda uma academia, congregando-se em torno da infanta D.
Maria um círculo de mulheres letradas, como D. Leonor de Noronha,
as irmãs Sigeas, Publia Hortensia de Castro, Joana Vaz e a filha de
Gil Vicente. As faculdades poéticas de Camões em breve o
distinguiram da turba que enxameava na Corte, tornando-o quase
um favorito, e a sua primeira paixão teve por objeto uma filha de D.
António de Lima, mordomo-mor do infante D. Duarte, de nome
Catarina de Ataíde, a quem o poeta imortalizou com o de Natércia,
anagrama daquele nome, em harmonia com a moda do tempo.

É pouco conhecida a parte episódica desses amores. O que é
certo é que o poeta, ou por se ter batido em duelo com algum rival,
ou porque o colhessem em algum diálogo amoroso com a dama dos
seus pensamentos, foi banido da Corte, em 1546, pela provável
influência dos parentes de D. Catarina de Ataíde, fixando-se em



Constância, sobre o Tejo. Espalhando-se em Lisboa a notícia do
cerco de Mazagão, Camões obteve que lhe transferissem o desterro
para Ceuta, o que lhe foi concedido, embarcando para a África,
onde se demorou cerca de três anos; aí iniciou a sua vida de
soldado, perdendo o olho direito numa escaramuça com os mouros.
Regressou a Lisboa em 1550, decidido a alistar-se como «homem
de guerra» na armada do vice-rei D. Afonso de Noronha para a
Índia, pensamento que só realizou em 24 de março de 1553, indo na
armada de Fernão Álvares Cabral, a bordo da nau capitânia S.
Bento. Nesse intervalo, Camões, de génio brigão, participou em
todas as arruaças e partidas dos fidalgos que saíam à aventura de
noite com lanternas pelas ruas; e um desses choques, provocados
provavelmente pelo seu temperamento batalhador, manteve-o preso
durante um ano na cadeia do Tronco por causa de uma cutilada que
deu no moço dos arreios de D. João III, por ocasião da procissão de
Corpus Christi. Foi perdoado em 23 de fevereiro de 1552, sendo
solto em 7 de março do ano seguinte. Na prisão compôs o primeiro
canto dos Lusíadas, inspirado, sem dúvida, pela leitura das duas
primeiras Décadas, de João de Barros.

Já dissemos que o poeta embarcou para a Índia no dia 24 de
março de 1553. Aí foi a sua vida ainda mais tempestuosa.
Combateu na expedição contra o Chembé; em 1554, figurou na
tomada de Mascate, no mar Vermelho, sob o comando de D.
Fernando de Meneses, sofreu as provações de um longo cruzeiro
junto do Monte Feliz, cujas impressões descreve na sentida canção
IX:

Aqui, nesta remota, áspera e dura
Parte do mundo, quis que a vida breve
Também de si deixasse um breve espaço;
Porque ficasse a vida
Por o mundo em pedaços repartida.

Em 1556 partiu para a China, indo exercer, na colónia portuguesa
de Macau, o cargo judicial de provedor-mor dos defuntos e



ausentes, ao qual competia tratar da arrecadação das heranças. Aí
se conservou durante dois anos e o principal padrão de glória da
Península fronteira a Cantão é a gruta onde a tradição diz que o
poeta compôs parte do seu poema, gruta que ainda é conhecida
pelo nome de Gruta de Camões. De Macau, onde se presume que
escreveu até ao sétimo canto dos Lusíadas, foi chamado a Goa,
debaixo de prisão, em 1558, a justificar-se do modo como exercera
o seu cargo e, na travessia dos mares da Índia oriental, naufragou
na costa do Camboja, salvando-se a nado com o seu poema na foz
do rio Mecom.

Chegado a Goa, aí esteve preso por ordem do governador
Francisco Barreto e perdeu o pouco que granjeara em Macau,
recebendo então a notícia da morte de Catarina de Ataíde. Graças à
proteção de D. Constantino de Bragança, o vice-rei da Índia que foi
substituir Francisco Barreto, e era antigo companheiro de Camões
na Corte, pôde o poeta ser solto e livre, presumindo-se ter
embarcado na armada que tomou Damão aos etíopes e voltado a
Goa no outono de 1559. Desta data até 1561, em que chegou à
Índia o conde de Redondo, novo governador, decorreu a vida do
poeta isenta de torturas e sofrimentos, posto que imersa em
extrema penúria. Levaram-no à cadeia mais uma vez, ou as
complicações do seu antigo cargo de provedor de defuntos, ou
alguma travessura, saindo a breve trecho ilibado. Foi preso, de novo
(1562), por acusação de Miguel Rodrigues Coutinho, o Fios Seccos,
a quem o poeta devia dinheiro; mas o conde de Redondo, para
quem o poeta apelou por meio de umas quadras satíricas visando o
Fios Seccos, mandou-o soltar. Supõe-se que entre 1564 e 1566,
Camões acompanhou D. Diogo de Meneses a Malaca, para onde
este ia como capitão, visitando as Molucas e talvez o Japão.
Voltando a Goa em 1567, o vice-rei, seu amigo, remunerou-o com a
sobrevivência da feitoria de Chaul, graça apenas virtual, porque a
vaga não se dera ainda, nem chegou a dar-se até o poeta voltar
para Lisboa. Acedendo ao convite de Pedro Barreto para que o
acompanhasse a Moçambique, pagando-lhe a passagem, Camões



foi com ele e aí, durante os meses de fins de 1567 a novembro de
1569, empregou o tempo a rever o seu poema Os Lusíadas e a
coligir o seu Parnaso, que lhe foi roubado pouco depois da chegada
a Portugal; mas, ainda em Moçambique, sofreu novos desastres,
que o lançaram na mais absoluta indigência. Assim o encontraram
em 1569, ano em que chegaram, arribadas, as naus que vinham ao
reino, os seus amigos que regressavam da Índia naquelas naus, e,
entre eles, Diogo do Couto, que, na sua Década 8.ª, pág. 28,
escreveu: «Em Moçambique achámos aquele príncipe dos poetas
do seu tempo, meu matalote e amigo, Luís de Camões, tão pobre
que comia de amigos e, para se embarcar para o reino, lhe
ajuntámos os amigos toda a roupa que houve mister e não faltou
quem lhe desse de comer, e aquele inverno que esteve em
Moçambique acabou de aperfeiçoar as suas Lusíadas para as
imprimir.»

Diogo do Couto e outros amigos pagaram-lhe a passagem para
Lisboa, vindo o poeta na nau Santa Clara, do comando de Gaspar
Pereira, e chegando a Lisboa no dia 7 de abril de 1570, tendo
permanecido na Ásia mais de dezasseis anos. Ali recebera
impressões exatas, reproduzindo na sua obra essa cor local que
tanto encanto e verdade imprime a muitas passagens do seu poema
imortal, única riqueza que trouxe consigo, e que é o principal
monumento da glória portuguesa.

A sua receção na pátria nada teve de animadora; não foi recebido
na Corte; não enriquecera na Índia, mostrando pelo contrário uma
aptidão especial para endividar-se e criar inimigos. Dedicou-se
então à revisão final dos seus Lusíadas. A primeira edição do
grande poema foi publicada em 1572, mas a fama, que logo lhe
granjeou, pouco proveito trouxe ao autor, que apenas recebeu uma
pensão concedida por D. Sebastião e que não excedia os quinze mil
réis anuais. Os últimos anos de Camões passaram-se na mais
completa miséria. Pobre e desdenhado, o príncipe dos poetas
portugueses sustentava-se apenas, segundo é tradição, com o que
o seu fiel Jau lhe podia alcançar de noite, esmolando pelas ruas de



Lisboa. Viveu o bastante para saber do desastre de Alcácer-Quibir e
da morte de D. Sebastião, mas foi poupado ao desgosto de ver os
espanhóis pisarem a pátria cujas glórias cantara porque faleceu
num hospital, em Lisboa, em 10 de junho de 1580.

Tais são os principais episódios da vida de um dos maiores
poetas do mundo e bastam para pintar a sua história trágica, sem
necessidade de comentários. Não nos dizem por que motivo
Camões se endividava e criava inimigos, ou porque o esqueceram e
o deixaram morrer na miséria. Outros poetas e homens de letras
tiveram a mesma sorte. Convém antes examinar as causas que
fizeram que esse poema épico tomasse um lugar entre as obras que
o consenso unânime da posteridade consagra como imortais. Não é
preciso falar dos seus sonetos, éclogas e poemas menores, ainda
que muitos sejam belos, porquanto é nos Lusíadas que a fama de
Camões se conservará imorredoura. O assunto do poema é a
primeira viagem de Vasco da Gama à Índia e a sua volta, façanha
tão imensamente difícil e de tamanha importância, para Portugal e
para a Europa, que é digna da lírica de Camões. Mas o poema não
se limita à narração dos perigos da viagem; abunda em largos
episódios, num dos quais Vasco da Gama relata a história do povo
português ao rei de Melinde, enquanto num outro uma ninfa
profetiza ao grande almirante as façanhas dos seus compatriotas na
terra que acabava de visitar. Conta-se que sir Robert Walpole
dissera que o seu conhecimento da história inglesa provinha das
tragédias históricas de Shakespeare; poder-se-ia afirmar, na mesma
ordem de ideias, que uma boa parte do povo português aprendeu
nos Lusíadas o que sabe acerca da História de Portugal. Não é para
desprezar um tal conhecimento porque, se o poeta repete os erros
do seu tempo, consegue em poucas estâncias recapitular, com
génio dramático, todas as famosas narrações da História
portuguesa, como a de Egas Moniz entregando-se voluntariamente
ao rei de Castela, a história patética de Inês de Castro e a gloriosa
vitória de Aljubarrota.



Este poder de descrição histórica é, em si próprio, bastante para
fazer de Camões o poeta nacional de Portugal; todas as antigas
famílias portuguesas encontram os seus nomes engastados em
algumas das suas brilhantes passagens, e todo o sentimento do
povo português se encontra identificado com os atores nos grandes
feitos que o poeta descreve. Mas Camões não é só um poeta
nacional; é um herói falando de uma façanha heroica realizada por
um povo heroico e isto assegura-lhe o interesse dos leitores de
todas as nações, que sabem apreciar o verdadeiro heroísmo.

Vasco da Gama foi um navegador português, mas as
consequências da sua empresa e dos seus feitos foram vantajosos
para toda a Europa e o poeta que o canta merece ser ouvido pela
Europa. Se o assunto era apropriado à poesia épica, o estilo de
Camões igualou-o. Paira muito acima da escola puramente clássica
na literatura portuguesa; serve-se dos nomes dos deuses romanos e
narra os seus concílios e a sua intervenção nos negócios terrenos
com a verosimilhança de Virgílio e, contudo, nunca o poeta cai
numa baixa ou servil imitação do grande poeta latino, conservando
inteiramente a têmpera de pensamento de um conquistador
português.

Não é nosso propósito criticar neste livro os Lusíadas, mas, em
conclusão, deveremos notar que o grande poema persistiu ao longo
do tempo como sendo um dos vínculos mais fortes da união entre
os portugueses, quer propriamente de Portugal, quer do Brasil, Goa,
Macau e Moçambique. É impossível encontrar um português
instruído que não conheça o seu Camões, que para ele é mais que
o Dante é para os italianos, Goethe para os alemães ou
Shakespeare para os ingleses; canta-lhe a glória da sua nação e
cada português está naturalmente interessado em perpetuar a fama
do poeta. Nunca isto se tornou tão manifesto como na celebração
do centenário de Camões em 1880, quando todos os povos, de
quaisquer opiniões religiosas e políticas, que falam a língua
portuguesa em diversas regiões, confraternizaram para honrar a



memória do seu grande poeta, cuja glória bem percebiam que era
um laço que a todos os unia.

Não foi só no domínio da poesia que as ilimitadas energias dos
portugueses do período heroico se distinguiram; também na prosa
se elevaram muito acima dos contemporâneos das outras nações. A
história, como era de esperar, foi o seu principal estudo e João de
Barros, o Tito Lívio português, foi o escritor que forma a transição
entre os velhos cronistas, de que Damião de Góis é o derradeiro, e
os historiadores propriamente ditos. Este jovem fidalgo, que nasceu
em 1496, distinguiu-se na Corte portuguesa pelo seu ardente estudo
dos escritores históricos latinos, e especialmente de Tito Lívio, e foi
incumbido pelo rei D. Manuel de fazer uma narração das
descobertas e conquistas dos portugueses no Oriente. D. João III
continuou o patrocínio régio a João de Barros, que recebeu
nomeações muito lucrativas, como a de capitão-geral no Brasil e
tesoureiro da Casa da Índia em Lisboa. Este último cargo ofereceu-
lhe ensejo para coligir valiosas informações sobre o assunto da sua
especialidade e das quais tirou grande proveito. A sua Ásia é escrita
imitando rigorosamente o estilo de Tito Lívio; é dividida em décadas
e abunda em discursos que poderiam ter sido, mas que certamente
nunca foram, proferidos e em teorias curiosas, inteiramente
destituídas de fundamento. Não obstante, João de Barros possui a
grande qualidade de um historiador, porque se esmera em cingir-se
à verdade e, quando crê que a descobriu, conta a sua história com
simplicidade e sem refolhos. Combina a simplicidade nativa dos
primitivos cronistas com a arte de fazer uma história interessante e
merece um lugar especial na história da literatura como o primeiro
escritor na moderna prosa portuguesa.

No que respeita a obras de imaginação, ao Amadis de Gaula,
uma novela de cavalaria, seguiram-se imitações como o Palmeirim
de Inglaterra, mas ambas são igualmente absurdas e fastidiosas e
mereceram inteiramente a ironia cordial de Cervantes, que se riu
desses romances e da sua insensata escola. Muito mais
interessantes, embora um tanto fastidiosas, são as novelas pastoris,



género da invenção do poeta Bernardim Ribeiro, e escritas com
mais talento por Rodrigues Lobo, porque são verdadeiramente
nacionais, e revelam um amor da natureza que é inato no caráter
português.

Tampouco deixaram os portugueses do período heroico de
cultivar os géneros mais árduos da literatura. Já falámos dos
grandes professores que tornaram afamada a Universidade de
Coimbra e favoreceram o estudo dos clássicos. As elucubrações
teológicas também tiveram grande incremento e Francisco Ferrario,
um dos teólogos no Concílio de Trento, e Jerónimo de Azambuja,
um sábio professor hebreu que escreveu um comentário à Bíblia,
sustentaram lugar elevado na estima dos seus contemporâneos.
Entre os gramáticos, o nome do jesuíta Manuel Álvares ocupou um
lugar honroso, ao passo que as investigações científicas obtiveram
um representante no matemático Pedro Nunes, considerado como
uma das maravilhas do seu tempo.

Por último, André de Resende, o maior arqueólogo português,
merece ser mencionado de novo, porque a sua De Antiquitatibus
Lusitaniae é uma obra de valor excecional e contém uma transcrição
de muitas inscrições romanas mais tarde destruídas.

Bastante dissemos já para indicar quão grande e variada foi a
atividade literária dos portugueses durante a sua idade áurea; e é
notável que a sua literatura abundasse tanto em grandes obras na
própria época em que as energias nacionais estavam absorvidas
pelas conquistas asiáticas. É para admirar que uma nação pequena
pudesse ter feito tanto, mas nos Lusíadas se encontra a razão
primordial dessas façanhas. A raça portuguesa, conduzida por
grandes reis e por grandes capitães, creu ser invencível e nesta
verdadeira crença permaneceu por certo tempo. Quando a ilusão se
dissipou, a energia superabundante que alimentara essa crença
desvaneceu-se completamente. Quando uma nação foi uma vez
conquistada, e perdeu a crença na sua invencibilidade, o seu
poderio dissipa-se. A grandeza de um povo depende da opinião que
de si forma como indivíduos e como cidadãos; enquanto creem em



si, tudo conseguem; quando a fé na sua invencibilidade desaparece,
a posição que têm entre as nações declina rapidamente.

17 Sobre a primitiva história da Universidade, veja-se Denifle, Die Universitäten des
Mittelalters, vol. I. pp. 519-534.

18 Essais, de Montaigne, I, 25.

19 O lado verdadeiro desta tradição são os seus amores por uma dama de nome D. Joana
de Vilhena, que era prima do rei D. Manuel, e que na célebre novela Menina e Moça
figura com o nome de Alonia, anagrama de Joana.

20 Encyclopædia Britannica, art. «Portugal».



Capítulo XIII
Os sessenta anos de cativeiro

A morte do cardeal D. Henrique pôs o povo português face a face
com o problema que se havia ficado a discutir depois do triste fim de
D. Sebastião. Havia sete candidatos ao trono, dos quais apenas
cinco merecem ser considerados com atenção, pois que as
pretensões do Papa Gregório XIII, como herdeiro universal dos
cardeais, e as de Catarina de Médicis, fundadas no primeiro
casamento de Afonso III com a condessa de Bolonha, no século XIII,
quase não merecem menção.

Depois de madura reflexão, a Universidade de Coimbra declarou-
se em favor da duquesa de Bragança, mas Filipe II de Espanha
pouco se importou com essa opinião. Havia muito que esperava
sentar-se no trono de Portugal e governar sobre toda a Península
Ibérica e desejava, além disso, acrescentar os lucros do comércio
português com a Ásia aos seus próprios rendimentos americanos, e
assim encher o seu tesouro com o «nervo da guerra» para a luta
contra os protestantes do norte da Europa. Por conseguinte, Filipe II
pôs mãos à obra para atrair ao seu partido a maioria das cortes que
haviam sido convocadas, em Lisboa, a fim de regularem a sucessão
ao trono.

Dinheiro e profusas promessas auxiliaram a eloquência dos dois
principais sustentáculos do rei de Espanha, Cristóvão de Moura e
António Pinheiro, bispo de Leiria; e, quando em janeiro de 1580 se
anunciou a morte do cardeal, as Cortes apressaram-se logo a
reconhecer Filipe como rei, ainda que o povo, ou antes essa
pequena parte do povo português que era patriota, sentisse e
exprimisse todo o ódio antigo contra a união dos tronos de Espanha
e Portugal.

A morte do rei D. Henrique precipitou os acontecimentos e Filipe,
a fim de se estabelecer pacificamente no trono, entrou em



negociações com o duque de Bragança. O rei de Espanha prometeu
solenemente ao duque o Brasil em plena soberania com o título de
rei e o casamento da sua filha com o príncipe das Astúrias, herdeiro
dos dois tronos unidos; e o duque, que aborrecia a guerra e amava
a paz, aceitou essas condições, a despeito da oposição de sua
mulher. Mas, com grande surpresa de Filipe, um outro candidato à
Coroa, a quem não dera atenção, D. António, prior do Crato,
declarou-se rei em Santarém e, entrando em Lisboa sem oposição,
cunhou moeda, começando a levantar um exército. Este D. António
era filho de D. Luís, duque de Beja, segundo filho de D. Manuel, o
Afortunado, e de Violante Gomes, por alcunha a Pelicana, uma das
mais formosas mulheres do seu tempo. D. António alegava que seu
pai casara secretamente com sua mãe, lembrando ao povo, numa
proclamação, que ainda que tal casamento não fosse legal, um dos
mais notáveis reis de Portugal, o vencedor de Aljubarrota, era
também bastardo. Mas o Portugal dos fins do século XVI, enervado
pelo luxo e pela riqueza, oprimido pela Inquisição, com a sua
população livre muito reduzida, não possuía nenhuma das energias
do Portugal do século XIV, nem podia lutar contra o rei de Espanha,
filho do grande imperador Carlos V e tio e amigo do seu pranteado
monarca D. Sebastião. O bravo, posto que exaltado e turbulento
prior do Crato, não podia sofrer comparação, no tocante a proezas
guerreiras, ou a qualidades de estadista, com D. João, o Mestre de
Avis, nem tinha o Santo Condestável a auxiliá-lo e nas Cortes de
1580, bem diferentes dessas que em 1385 haviam escutado as
fortes palavras de João das Regras e declarado rei de Portugal D.
João I, ouviram as promessas de Cristóvão de Moura, repelindo o
prior do Crato. D. António levantou um pequeno exército, mas o
duque de Alba, que invadiu Portugal à testa de vinte mil homens,
derrotou-o sem dificuldade em Alcântara em 26 de agosto. O
pretendente fugiu para França e Filipe II foi proclamado rei.

Em 1581, Filipe II de Espanha e I de Portugal, como então se
intitulou, entrou solenemente em Lisboa e na presença das Cortes
Gerais que se reuniram em Tomar jurou, no dia 15 de abril de 1581,



que ele e os seus sucessores cumpririam as seguintes condições,
as quais haviam sido pactuadas pelos seus agentes. Jurou que
conservaria os privilégios e liberdades do povo português; que se
reuniriam frequentemente cortes em Portugal; que o vice-rei ou o
principal governador seria sempre português, salvo se o rei
escolhesse para esse cargo um membro da família real; que
conservaria o estado da casa real no seu antigo pé; que todos os
oficiais, civis, militares e judiciais, todas as dignidades da Igreja e as
ordens de cavalaria dentro do reino, seriam conferidos só a súbditos
portugueses; que a estes não seriam tirados os monopólios do
comércio da África, Pérsia e Índia, cujos produtos seriam
transportados só em navios portugueses; que não concederia, como
apanágio régio, nenhuma cidade, praça ou jurisdição real senão a
portugueses; que os bens confiscados ou que vagassem não
passariam para o domínio real e sim para os descendentes
imediatos ou para alguns dos outros súbditos portugueses; que o rei
residiria, sempre que pudesse, em Portugal e que, quando aqui
viesse, não exigiria aposentadorias para os seus servidores, mas
observaria o uso de Portugal; que residiriam sempre na Corte um
prelado, um chanceler, um vedor de fazenda, dois desembargadores
do paço, todos de nacionalidade portuguesa, para tratarem dos
negócios de Portugal; que os rendimentos de Portugal seriam
cobrados independentemente dos de Espanha e dispendidos no
reino; que todas as causas e feitos de justiça se decidiriam em
Portugal; que só fidalgos portugueses seriam admitidos aos ofícios
das casas reais do rei e da rainha de Espanha; que seriam
franqueados todos os portos secos das fronteiras e que o rei Filipe
daria trezentos mil cruzados do seu tesouro real para resgate de
cativos, reparação de praças e para minorar as misérias que a peste
acarretara sobre o povo português. Filipe II jurou observar
solenemente todas estas condições, sendo, por conseguinte,
reconhecido como rei de Portugal não só na metrópole como no
Brasil e nas colónias da Índia, onde Fernão Teles de Meneses
sucedera, como governador, ao vice-rei D. Luís de Ataíde.



Os outros candidatos à Coroa de Portugal viram-se obrigados a
reconhecer o estado de coisas criado pela política filipina. O duque
de Bragança, posto que altamente despeitado por ter recebido
apenas o cargo de condestável de Portugal e a Ordem do Tosão de
Ouro, em vez da soberania do Brasil, sentia-se bastante
desalentado para resistir e, em face desta apatia, os duques de
Parma e Saboia viram-se forçados a desistir das suas pretensões,
que eram evidentemente de menor valor que as da duquesa de
Bragança. Só o prior do Crato persistia nas suas tentativas para
ganhar o trono a Filipe, confiado na velha antipatia do povo
português pelos espanhóis. Foi recebido cordialmente em França
por Catarina de Médicis, que, ainda que italiana por nascimento, era
fiel à política francesa que tinha por alvo enfraquecer a Espanha e,
por sua influência, uma grande armada francesa de sessenta navios
de guerra, com um grande exército a bordo, foi enviado sob o
comando de Filipe Strozzi aos Açores, que haviam aclamado D.
António como rei de Portugal, em 1580, recusando-se a reconhecer
Filipe. Mas a infelicidade perseguia o prior do Crato; a armada
francesa foi derrotada na Terceira pelo almirante espanhola D.
Álvaro de Bazan, em 26 de julho de 1582; Strozzi foi morto e D.
António escapou-se a custo para Inglaterra. A rainha Isabel
recebeu-o aí cordialmente e, em 1589, o ano imediato ao da perda
da Invencível Armada, enviou uma bem abastecida frota, sob o
comando de sir Francis Drake e sir John Norris, para o ajudar a
ganhar o seu reino. Esta tentativa também foi infrutífera. Filipe II,
entregando Arzila ao sultão de Marrocos, impediu-o de fazer ao prior
do Crato o empréstimo de duzentas mil coroas que lhe prometera ao
receber, como refém, D. Cristóvão, filho do pretendente. Drake e
Norris brigaram e os ingleses retiraram-se sem fazerem coisa
alguma importante. O infeliz prior, vendo que a rainha Isabel nada
mais fazia em seu favor, dirigiu-se de novo a França, onde faleceu,
no dia 26 de agosto de 1595, na mais profunda miséria. Foi
sepultado na igreja de S. Germain l’Auxerrois, em Paris, onde o
epitáfio tumular lhe atribuía o título de Rei de Portugal. Deixou



muitos filhos, que não foram reconhecidos como legítimos, devido a
ter proferido voto de castidade como cavaleiro de Malta.

As tentativas do prior do Crato não afetaram a magnanimidade de
Filipe II; satisfez-se, ao entrar no seu novo reino, fazendo cinquenta
e duas exceções à amnistia geral que promulgara, nas quais se
incluíam o próprio D. António e o seu principal conselheiro, o bispo
da Guarda. Daí a pouco voltou para Espanha, deixando seu
sobrinho, o cardeal-arquiduque Alberto como governador do reino,
em Lisboa, com uma forte guarnição de soldados espanhóis.

As principais ocorrências durante a administração do arquiduque
foram o aparecimento dos dois primeiros falsos D. Sebastião. Já
dissemos que as classes mais baixas do povo português não
acreditavam que o seu jovem rei estivesse morto e não tardou muito
que surgissem impostores para tirarem proveito dessa crença. A
história desses impostores21 é tão curiosa como as do Falso
Esmérdis, do Falso Demétrio e do pseudo Luís XVII, e prova como
se radicou fortemente a influência da memória de D. Sebastião no
espírito do povo português, a despeito de ser apenas um rapaz
temerário até à insensatez.

Os primeiros dois destes impostores, que por irrisão foram
chamados o Rei de Penamacor e o Rei da Ericeira, nomes das
localidades que foram teatro das suas operações, eram portugueses
de baixa estirpe, cujas tentativas de levantamento foram facilmente
sufocadas. O primeiro falso D. Sebastião era filho de um oleiro de
Alcobaça, chamado Sebastião Gonçalves, que, depois de ter levado
uma vida de libertinagem, se retirara para o eremitério de
Albuquerque, na fronteira espanhola, próximo de Penamacor.

Saiu desse retiro em julho de 1584, declarando ser o rei D.
Sebastião, que se escapara em seguida à batalha de Alcácer-Quibir,
e que depois estivera em constante oração num eremitério; mas,
tendo chegado aos seus ouvidos as vozes desgraçadas do seu
povo, determinara apresentar-se para lhes procurar remédio. Era
acompanhado por dois homens que se intitulavam D. Cristóvão de
Távora e bispo da Guarda, começando a juntar dinheiro em



Penamacor e suas vizinhanças. Em breve os três foram presos e
passeados pelas ruas de Lisboa por se provar que eram impostores.
O falso D. Sebastião foi mandado remar nas galés por toda a vida e
os supostos bispo da Guarda e D. Cristóvão de Távora foram
decapitados. No ano seguinte, um tal Mateus Álvares, filho de um
pedreiro da Ericeira, declarou ser o pranteado D. Sebastião em
pessoa, com o qual tinha notáveis parecenças, e prometeu
solenemente desposar a filha de Pedro Afonso, rico proprietário de
uma herdade em Rio Mouro, a quem fez conde de Torres Vedras. O
seu futuro sogro adiantou ao impostor uma boa soma de dinheiro,
levantando um pequeno troço de oitocentos fanáticos sebastianistas
contra os quais o cardeal-arquiduque julgou necessário enviar
tropas. Os pobres sectários foram derrotados com grandes perdas e
o pretendente e Pedro Afonso enforcados e esquartejados.

Este severo castigo obstou ao aparecimento de novos impostores
em Portugal e a populaça, se bem que firmemente convencida de
que D. Sebastião ainda um dia apareceria em Portugal, numa
manhã de nevoeiro, não mais foi iludida por novos pretendentes.
Mas estes casos passaram para lá das fronteiras de Portugal, pois
que na Espanha e na Itália se fizeram duas tentativas para
personalizar o defunto rei D. Sebastião. O primeiro desses
impostores era um formoso rapaz chamado Gabriel Espinosa, que
tinha uma notável semelhança com o rei de Portugal, e que foi
amestrado no papel de D. Sebastião por um jesuíta português, frade
Miguel dos Santos, que o apresentou a D. Ana, filha natural de D.
João da Áustria, induzindo-a a acreditar no impostor. Todo este
plano participa mais da natureza de uma intriga pessoal que de uma
conjuração política. D. Ana, que era muito rica, dispensou favores
ao mancebo e ao seu fiador e até advogou as suas pretensões junto
de Filipe II. A trama era, contudo, manifestamente absurda para
poder atrair muitos partidários e Espinosa e o seu conselheiro foram
executados em Madrigal, em 1594.

Muito mais curiosa é a história de Marco Túlio, um pobre aldeão
da Calábria, que não sabia nem uma palavra de português, mas que



não obstante asseverava, em 1603, que era D. Sebastião, vinte e
cinco anos depois do desastre de Alcácer-Quibir. A sua história foi
urdida com mais arte e a sua impostura figura entre as mais
extraordinárias de que há memária. Afirmava ser o rei, e que devera
a sua salvação e a liberdade a ter-se conservado no campo da
batalha entre os cadáveres; que viera para Portugal, e que
comunicara a sua presença ao cardeal D. Henrique, o qual pedira
informações sobre a sua vida; que depois voltara para a África,
porque não queria perturbar a paz do reino com uma guerra civil,
viajando sob os trajos de penitente; que a pouco trecho se fez
ermita na Sicília e que a caminho de Roma, onde ia declarar quem
era ao Papa, foi roubado pelos seus servidores, tendo de tomar o
caminho de Veneza. Quando contou nesta cidade a sua intrincada
história, conseguiu fazer-se acreditar de uns poucos portugueses
que ali residiam, mas em breve foi preso, a requisição do
embaixador espanhol, como impostor e criminoso. Foi examinado
muitas vezes, insistindo porém na sua história com tanta habilidade
e com tal pertinácia que as autoridades, a quem não custava muito
causar embaraços ao governo espanhol, recusaram-se a puni-lo
como impostor. A história deste pretendente espalhou-se tanto que
os inimigos da Espanha ansiavam por torná-la verídica, depondo-a,
como um espinho, no trono de Filipe III. O príncipe de Orange
chegou ao ponto de enviar D. Cristóvão, filho do prior do Crato, a
pedir às autoridades venezianas que prosseguissem nas suas
investigações; mas esses prudentes governadores autorizaram
apenas um exame público e solene e, como o calabrês narrasse
novamente a sua história, expulsaram-no dos seus domínios sem se
pronunciarem pela veracidade da mesma história. De Veneza
passou para Pádua disfarçado em frade e daí para Florença, onde o
grão-duque da Toscana o prendeu entregando-o ao vice-rei de
Espanha, em Nápoles. Foi preso no castelo del Ovo, ficando aí em
exposição e mandado depois para as galés; e como ainda aí
angariasse partidários foi transferido para S. Lucar e executado. O
singular descaramento dessa impostura e a tenacidade com que o



ignorante calabrês insistiu na lenda, a despeito da sua evidente
falsidade, tornaram-na memorável na história dos pretendentes.

Os sessenta anos de cativeiro, como é designado o domínio
espanhol sobre Portugal, desde 1580 até 1640, foi um tempo de
atribulações excecionais para o país e os portugueses, com o seu
espírito de independência, pareciam ter perdido toda a sua coragem
e heroísmo. Sob a administração do cardeal-arquiduque Alberto
fizeram-se grandes esforços para se mandar um grande contingente
para a frota conhecida pelo nome da Invencível Armada e a
destruição desta frota pelos ingleses, em 1588, acabou de arruinar o
poder marítimo de Portugal. De tal modo decaiu o país que nem
mesmo podia defender os seus próprios portos e, em 1595, os
ingleses, sob o comando de sir Francis Drake, saquearam a
importante cidade de Faro, no Algarve. Portugal, como parte que era
dos domínios espanhóis, tinha de sofrer derrotas de todos os
inimigos da Espanha. Os principais, entre esses inimigos, eram a
Inglaterra e a Holanda e os holandeses foram a primeira nação que
arruinou o monopólio português do comércio com a Ásia. E
arruinaram-no com tanta maior felicidade quanto, obedecendo ao
espírito verdadeiramente comercial, os holandeses não só traziam
as mercadorias do Oriente para a Europa como as distribuíam por
todos os mercados dela enquanto os portugueses, nos tempos da
sua prosperidade comercial, limitavam-se a trazer a Lisboa os
géneros orientais, deixando que as nações estrangeiras aí viessem
buscá-los.

A incursão dos mercadores holandeses na Ásia foi causada pelo
facto de Filipe II lhes fechar o porto de Lisboa, em 1594 e, em 1595,
Cornélio Houtman, de nacionalidade holandesa e que estivera ao
serviço dos portugueses como piloto nos mares da Índia, e mais
tarde fora preso pela Inquisição, conduziu, pela primeira vez, uma
frota holandesa pelo cabo da Boa Esperança.

Mas antes de estudarmos o modo rápido como, primeiramente os
holandeses, e depois os ingleses e outras nações estrangeiras
disputaram a partilha do comércio asiático, destruindo o poderio



português no Oriente, deveremos atender a que essa destruição só
se deu depois do começo do século XVII e no reinado de Filipe III. A
ruína de Portugal foi devida certamente à política de Filipe II e
consumada pelas suas inimigas, a Inglaterra e a Holanda, mas ao
terminar o seu reinado, em 1598, estava apenas iniciada. É certo
que, durante esse período, quando o poder de Portugal estava a
ponto de extinguir-se, o seu comércio asiático, e mais
especialmente o da Índia, atingia o seu apogeu22. Filipe II cumpriu
fielmente as promessas que fizera perante as Cortes de Tomar,
nesse ponto.

Todos os governadores que nomeou foram portugueses e não
tentou introduzir espanhóis, quer nas nomeações oficiais, quer na
exploração do comércio asiático. Os governadores portugueses,
durante o seu reinado, D. Francisco Mascarenhas, D. Duarte de
Meneses, D. Manuel de Sousa Coutinho, Matias de Albuquerque e
D. Francisco da Gama foram todos governantes hábeis e
empreendedores, que dilataram o prestígio do poderio por todo o
Oriente, por muitos feitos de ousadia e pela submissão do rajá de
Kandy, em Ceilão.

As frotas anuais aumentaram em número; os povos do Oriente
tinham-se acostumado a considerar os portugueses como
invencíveis e o mecanismo da administração, devido a uma longa
prática, corria sem estorvo. Os missionários eram particularmente
ativos, na Ásia, principalmente os jesuítas, e os seus progressos
foram antes alargados do que entravados pela subida de Filipe II ao
trono de Portugal. O bispado de Goa foi erigido em arcebispado em
1577, sendo nomeados bispos sufragâneos para onde quer que a
influência dos portugueses se estendia, e é curioso notar que uma
missão importante dirigida por D. Luís de Sequeira, bispo sagrado
do Japão, e por frei Alexandre de Valiquano, foi enviada para o
Japão, em 1598, e teve feliz êxito23.

Mas, posto que as autoridades da Igreja Católica Romana, na
Ásia, prestassem grande atenção à prédica do Evangelho entre os
povos remotos do Oriente, na Índia ocupavam-se em perseguir os



cristãos nestorianos da costa do Malabar com o auxílio da
Inquisição. Estes cristãos nestorianos eram especialmente
pecadores aos olhos dos católicos ortodoxos, os quais levavam os
portugueses a obstar à chegada de algum bispo nestoriano à Índia
por meio de um bloqueio da costa, e condenaram solenemente as
doutrinas dos nestorianos no famoso sínodo de Diamper
(Udayampura) reunido pelo arcebispo D. Aleixo de Meneses, em
1599.

A história dos trabalhos dos jesuítas na Índia por esse tempo tem
um interesse particular; a força da sua política está nas seguintes
palavras: «A religião cristã só se pode considerar naturalizada num
país quando nele se propaga e recruta o seu próprio sacerdócio»24;
e tenha-se em consideração que a forma da sua atividade não deve
ser atribuída somente aos sacerdotes portugueses, porque os
jesuítas de todas as nações cooperaram na obra da evangelização
e entre eles deve ser notado Thomas Stephens, inglês e reitor do
colégio jesuíta em Salsette.

Na prédica, no ensino, e como escritores, esses primitivos
missionários jesuítas foram igualmente hábeis e lembremo-nos de
que o primeiro livro impresso na Índia foi obra dos jesuítas em
Cochim, em 1570. Notaremos que o reverso dessa catividade
consiste na terrível severidade da Inquisição de Goa, que manchou
com sangue os trabalhos desses primitivos missionários.

Os últimos vinte anos do século XVI, compreendidos no reinado
de Filipe II, desde 1580 até 1598, marcam o apogeu da riqueza e
poderio dos portugueses no Oriente, mas a sua queda na inanidade
durante os reinados de Filipe II e Filipe IV foi tão rápida como as
suas empresas haviam sido assombrosas. Os primeiros golpes
rudes foram desferidos pelos mercadores holandeses, cujos navios
eram mandados à sua custa e não sob a proteção do Estado. Em
1597, dois anos depois de Houtman ter conduzido uma frota
holandesa em volta do cabo da Boa Esperança, os holandeses
estabeleceram uma feitoria em Java.



Em 1601 derrotaram o governador português de Malaca,
tomando esta cidade; em 1607 conquistaram os estabelecimentos
portugueses das Molucas e Sumatra; em 1618 fundaram Batavia,
que se tornou a capital do comércio das Ilhas das Especiarias, e
dentro em pouco não só tomou o lugar de Malaca, mas rivalizou
com a cidade de Goa. Não satisfeitos com o tráfico do Extremo
Oriente atacaram também o da China e, em 1635, ocuparam a ilha
Formosa. Numa data posterior expulsaram até os portugueses dos
seus principais estabelecimentos da Índia e Ceilão, excetuando
sempre Goa, que, conforme a crença católica, tem sido sempre
conservada pelos portugueses, graças às relíquias de S. Francisco
Xavier. Neste meio tempo, justamente quando os holandeses
destruíram o poder português nas Ilhas das Especiarias e na China,
levantou-se um novo poder para atacar o seu monopólio indiano. Os
ingleses, antigos aliados dos portugueses, não distinguiam então
entre estes e os seus figadais inimigos os espanhóis e, durante os
últimos quarenta anos dos sessenta de cativeiro, fundaram o seu
império na Índia.

Durante o reinado de Isabel, os ingleses haviam saqueado
Pernambuco, em 1594, destruído o Forte Arguim na costa africana,
em 1595, e devastado os Açores em 1597 e, durante o reinado de
Jaime I, atacaram o tráfico indiano de Portugal. Tal como acontecera
com os holandeses, o assalto ao monopólio português foi obra de
negociantes particulares e não do Estado. Não é aqui o lugar de
traçar o progresso lento do poderio inglês na Índia, mas bastará
dizer que os navios ingleses foram à Ásia não com a ideia de
conquista mas exclusivamente com intuitos comerciais. A isto
quiseram os portugueses obstar e, tentando opor-se a que os
ingleses carregassem os seus navios em Surate, em 1615, foram
derrotados pelo capitão Best e assim perderam a sua reputação de
invencibilidade na costa noroeste da Índia.

Os ingleses, em vez de afetarem audácia e intrepidez,
esforçaram-se por viver em harmonia com os reis indianos, e
especialmente com o grão mogol, e a recompensa que tiveram foi o



serem olhados com favor em vez de se tornarem suspeitos,
permitindo-se-lhes o estabelecimento de muitas agências
comerciais. Como mercadores, os negociantes ingleses não
queriam guerra, e não sustentavam exércitos para defenderem as
suas agências, e a única operação ofensiva que empreenderam
contra os portugueses foi em 1622, quando auxiliaram os persas na
tomada de Ormuz.

Estas rápidas investidas completaram a derrocada do poderio
português na Ásia. Os holandeses absorveram rapidamente todo o
comércio do Extremo Oriente e o das Ilhas das Especiarias em
particular; os ingleses lançaram-se sobre o da Pérsia e da Índia do
noroeste; em 1629 o comércio português em Bengala quase ficou
aniquilado com a tomada da sua feitoria de Hugli, pelo Shah Jehan,
que matou um milhar de portugueses, levando para o cativeiro mais
de quatro mil, incluindo mulheres e crianças. Até as pequenas
nações europeias atacaram o monopólio asiático e, em 1616, os
dinamarqueses estabeleceram-se em Serampore e Tranquebar. A
todos estes golpes, Portugal oferecia pequena resistência; a áurea
Goa decaiu da sua preeminência e as armadas portuguesas,
quando voltavam carregadas para a metrópole, eram apresadas
pelos corsários holandeses e ingleses.

Não foi só no Oriente que desastres sobre desastres se
acumulavam sobre os portugueses, porque os holandeses
esforçavam-se também por desapossá-los do seu grande império na
América do Sul. A história dos holandeses no Brasil é tão notável
como a sua história na Ásia, e, atendendo à pequenez da Holanda,
o mesmo sentimento de assombro que domina o estudioso quando
lê as façanhas dos portugueses no século XVI, domina-o também
quando observa as empresas dos holandeses no século XVII. Foi em
1624, assegurado o êxito na Ásia, que se fundou a Companhia
Holandesa das Índias Ocidentais para expulsar os portugueses da
América do Sul. A nova companhia mandou logo uma frota, sob o
comando do almirante Willikens, para atacar o Brasil, encontrando
esse almirante pequena resistência na tomada de S. Salvador, a



capital da América do Sul. O governador geral português, D. Diogo
de Mendonça, abandonou a cidade, mas o arcebispo D. Miguel
Teixeira tomou-lhe o lugar, e, chamando às armas o clero, defendeu
a cidade por alguns dias, retirando-se depois para um porto
próximo. O almirante Willikens saqueou a cidade e voltou com uma
boa presa, a contento dos seus patrões, deixando ali apenas uma
pequena guarnição, que em breve foi repelida de todos os seus
postos, e por algum tempo cercada pelo velho e valente arcebispo,
que tomou o título de capitão geral do Brasil. Em abril de 1626
chegaram grandes reforços militares, comandados por D. Manuel de
Meneses, e a cidade de S. Salvador mais uma vez caiu nas mãos
dos portugueses.

Não se torna necessário historiar precisamente todas as
expedições holandesas ao Brasil; bastará dizer que todos os anos,
desde 1626 até 1637, levaram para o seu país boas presas, sendo
distribuídas pelos acionistas da companhia, enquanto se não fazia
uma séria tentativa para estabelecer o comércio ou para colonizar.
Esta política deu em resultado naturalmente serem os holandeses
olhados pelos colonos portugueses como piratas e ladrões,
conservando-os num estado de completa inquietação. Em 1637, um
grande administrador, o conde Maurício de Nassau, foi mandado
pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais como governador
geral das suas possessões na América do Sul, que mais ou menos
se estendiam sobre as quatro capitanias de Pernambuco, Tamaracá,
Paraíba e Rio Grande.

Este grande general e estadista intentou destruir inteiramente o
poderio português na América do Sul e estabelecer ali um domínio
holandês. As suas expedições militares foram bem-sucedidas,
exceto um ataque a S. Salvador, estabelecendo um sistema geral de
administração sobre as sete capitanias do norte com a sua capital
em Mauriceburgo, em frente dos fortes da ilha do Recife. Foi
Maurício de Nassau que abandonou o sistema de saquear os
colonos portugueses, substituindo-o por impostos regulares, e o seu
poder atingira o apogeu quando as notícias da revolução de 1640 e



a queda do domínio espanhol chegaram ao Brasil, reanimando o
espírito dos colonos portugueses.

Para compensar todas estas perdas, a destruição do monopólio
do tráfico asiático, a perda de Ormuz e Malaca e a redução da maior
parte do Brasil, que vantagens recebera Portugal?

Os sucessores de Filipe II faltaram à maior parte das promessas
feitas por aquele rei ante as Cortes de Tomar, o duque de Lerma e o
conde-duque de Olivares, omnipotentes ministros de Filipe III e de
Filipe IV procuravam saber até que ponto podiam mostrar aos
portugueses que eram súbditos da Espanha e não uma nação livre.
As Cortes, em vez de serem convocadas frequentemente, foram-no
apenas uma vez durante o reinado de Filipe III, em 1619, para
reconhecerem seu filho como herdeiro ao trono e nunca mais se
reuniram durante o reinado de Filipe IV. Os impostos eram
esmagadores e o seu rendimento não era dispendido no reino; e a
promessa de que nenhum território português seria concedido
senão a súbditos portugueses foi iludida muitas vezes. Lerma e
Olivares esqueceram-se de que os portugueses eram um povo
separado, com uma grande e nobre história e, com grande surpresa
da Espanha, o pequeno país rebelou-se em 1640, pondo termo aos
sessenta anos de cativeiro.

21 Sobre a história destes pretendentes, veja-se Les Faux Don Sébastien, por Miguel
Dantas, ex-ministro português em Londres, publicado em Paris, 1866.

22 Imperial Gazeteer of India, de Hunter, artigo «Índia», vol. 6.° pág. 360.

23 Da Ásia, Diogo do Couto; dec. XII, livro 1.° cap. XIX.

24 Imperial Gazeteer of India, Hunter, vol. VI, pág. 251.



Capítulo XIV
A Revolução de 1640

O povo português gemeu sob a passividade e a miséria que lhe
coube em partilha durante os sessenta anos de cativeiro. Não se
colhera nenhuma dessas vantagens que haviam sido tão
eloquentemente profetizadas por Cristóvão de Moura como
consequência inevitável de uma união com a Espanha. As colónias
e o comércio de Portugal, em vez de protegidos pelas armadas
espanholas, ficaram sendo uma presa fácil para os inimigos da
Espanha; e foi por causa dessa união que os holandeses e os
ingleses atacaram as possessões portuguesas no Oriente e no
Ocidente e, em troca de tudo quanto Portugal perdeu, nem sequer
teve a satisfação de conservar a independência do seu governo
local. A proverbial altivez castelhana feriu especialmente os nobres
e o povo português; não se fez nenhuma tentativa para fundir os
dois povos, ficando estes à parte, como azeite e a água, e o ódio
tradicional dos espanhóis tornou-se mais intenso do que nunca. A
perda da prosperidade material e o trato insolente dos oficiais
espanhóis afetaram todas as classes, altas e baixas, incitando-as a
revoltar-se e a essas causas forçoso é acrescentar a influência dos
escritores portugueses. O grande Camões não chegara a ver os
espanhóis dominar sobre a sua pátria amada, mas teve
continuadores durante os sessenta anos de cativeiro para cantarem
os grandes feitos guerreiros dos portugueses da idade heroica.
Poemas como o Primeiro Cerco de Diu, por Francisco de Andrade, o
Segundo Cerco de Diu, por Jerónimo Corte Real, o Afonso Africano,
por Vasco Mousinho de Quevedo, e a Malaca Conquistada, por
Francisco de Sá de Meneses, inspiram-se todos na ideia de levantar
os corações dos portugueses do século XVII, fazendo-os desejar ser
dignos dos seus heroicos antepassados. Não foram menos
eloquentes os prosadores que os poetas, narrando os grandes feitos



do passado; as Décadas, de Diogo do Couto, e a Ásia, África e
América Portuguesa, de Manuel de Faria e Sousa, continuaram a
obra de João de Barros tornando os portugueses orgulhosos das
suas passadas façanhas, ao passo que os historiadores Bernardo
de Brito e António Brandão, na sua Monarquia Lusitana, narraram
os séculos da independência antes da união de Portugal à Espanha.

Um sentimento geral de descontentamento levantara-se durante
os reinados de Filipe III e Filipe IV, mas o impulso final que fez
passar do descontentamento passivo para a rebelião declarada foi
dado pela energia de alguns fidalgos portugueses, que contaram,
para o bom êxito, com a fraqueza da Espanha e com o auxílio da
França. A Espanha de Filipe IV era, na realidade, muito diferente da
Espanha de Carlos V e Filipe III; os seus dias de grandeza tinham
passado; a Holanda estava de facto independente e a Catalunha em
insurreição. Por outro lado, a França saíra triunfante das guerras
civis do século XVI e convertera-se num poderoso reino, graças ao
pulso de Richelieu. Um dos pontos capitais da política de Richelieu
consistia em abater a Espanha: por este motivo o grande cardeal
protegeu a revolução dos Catalães em 1639 e desde muito
fomentava o descontentamento em Portugal. Já em 1636 se
soubera que um dos agentes secretos de Richelieu escrevera para
seu amo: «Portugal inteiro clama bem alto: – Quando nos livrará o
rei de França do Faraó de Espanha?»25 – e, em 1638, o cardeal
enviou um dos seus mais fiéis agentes, o cavalheiro de Saint-Pé,
para o informar das disposições do povo português. Richelieu em
breve ficou ao corrente da situação dos negócios, resolvendo-se a
favorecer uma rebelião aberta em Portugal, para assegurar um
aliado independente na Península Ibérica, e que seria um espinho
para a Espanha, como a Escócia outrora o havia sido para a
Inglaterra. O descontentamento do povo revelava-se abertamente
em muitos atos; em 1634, o povo de Lisboa recusou-se a pagar os
impostos; em 1637, rebentou um sério motim em Évora, motim que
se conservou em estado de insurreição por muitos meses, e eram



constantes em todo o país os ataques aos soldados e oficiais
espanhóis.

Mas o povo português carecia de alguém em volta de quem se
reunisse; à nobreza faltava um chefe. Esse chefe e representante
encontrou-se na pessoa de D. João, oitavo duque de Bragança,
legítimo herdeiro do trono. Este grande fidalgo era o chefe da família
mais nobre de Portugal e descendente em linha reta do filho
bastardo de D. João I, que havia casado com a filha do Santo
Condestável, e era a mais disso neto de D. Catarina, a herdeira, por
direito incontestável, do cardeal D. Henrique. Filipe II comprara a
adesão do marido de D. Catarina, garantindo-lhe os vastos domínios
da família de Bragança em Portugal, mas não cumprira a sua
promessa da outorga do Brasil em plena soberania, com grande
desgosto da herdeira do trono português. Inspirara esta o seu ódio à
Espanha e o seu amor a Portugal a seu filho D. Teodósio, sétimo
duque; mas o seu neto D. João era um fidalgo indolente e tímido,
que preferia uma vida sossegada à posse de uma Coroa. D. João
sucedera no ducado e domínios em 1630, na idade de vinte e seis
anos, e desposara D. Luísa de Gusmão, filha do duque de Medina
Sidónia, em 1633. Este casamento agradara a Olivares, por lhe
parecer que assim ficaria a família de Bragança estreitamente unida
à Espanha, persuadindo o rei Filipe a conceder a D. João, como
presente de núpcias, o ducado e senhorio de Guimarães, o qual fora
propriedade de D. Duarte, filho mais novo de D. Manuel, o
Venturoso, o príncipe de quem o duque de Bragança fazia derivar a
sua pretensão ao trono. Mas este casamento não cimentou a
amizade da Casa de Bragança com a Espanha. Pelo contrário, a
duquesa pareceu renunciar à sua nacionalidade espanhola.
Timbrava em falar o idioma português, tornando-se mais patriota
que os próprios portugueses; nunca se esqueceu de que seu marido
era rei por direito, animando-a a usar de toda a sua grande
habilidade para pugnar pelo trono português a profecia de que um
dia seria rainha, e que lhe fora feita na sua meninice. D. João não
partilhava das opiniões da sua esposa; não era de ânimo belicoso,



amando a caça, a música, as artes e o seu dileto solar de Vila
Viçosa muito mais que a política, ou até o seu país. Mas a sua
frouxa natureza tornava-o subserviente à vontade de sua mulher, e
esta, por meio do agente João Pinto Ribeiro, lente de direito na
Universidade de Coimbra, fez saber à nobreza de Portugal que o
duque de Bragança se poria à sua frente se essa nobreza estivesse
decidida a lutar pela liberdade do seu país.

Quando a duquesa de Bragança envolveu o marido nos seus
planos ambiciosos, Portugal estava sob o governo nominal de
Margarida de Saboia, duquesa de Mântua, e a Corte desta princesa
enxameava de estrangeiros, ao contrário das promessas feitas por
Filipe II perante as Cortes de Tomar. O seu mordomo-mor era o
marquês de la Puebla, espanhol, e o seu estribeiro-mor o marquês
de Bayneto, italiano, ao passo que nos cargos mais importantes dois
espanhóis, D. Didace de Cardenas e D. Fernando de Castro, eram
respetivamente comandante geral da cavalaria portuguesa e
inspetor da armada. O português mais importante que figurava no
seu conselho era D. Sebastião de Matos Noronha, arcebispo de
Braga, primaz do reino e fidalgo poderoso; mas o principal poder
administrativo estava confiado a Miguel de Vasconcelos de Brito,
secretário de Estado. Este homem era detestado pelos patriotas
com a intensidade do ódio que somente se sente por um renegado.
Ganhara o favor de Olivares, o ministro espanhol, pela sua
habilidade em extorquir dinheiro a Portugal e a sua energia e
catividade tornaram-no indispensável à duquesa de Mântua. Mas se
era odiado por todas as classes do povo português, tornava-se
especialmente incompatível com a fidalguia pela sua política de
exclui-la de todos os cargos honrosos e rendosos e pela sua
insolência pessoal para com ela.

Tal era o estado do governo, e da situação geral dos negócios em
Portugal, quando João Pinto Ribeiro, obrando com a sanção
completa da duquesa e com o frouxo assentimento do duque de
Bragança, começou a tramar uma conspiração entre os membros
principais da nobreza para provocar uma revolução e expulsar os



espanhóis. Desde que pudesse levar os nobres a tomarem a
iniciativa e a desferirem o primeiro golpe, sabia que o povo os
auxiliaria calorosamente. O primeiro passo era familiarizar o futuro
rei com os seus amigos e para isso se organizaram grandes
caçadas em Vila Viçosa, para as quais foram convidados os fidalgos
portugueses mais conhecidos pelo seu patriotismo. Este ato e a
atitude da jovem duquesa inspiraram vagos receios a Olivares,
começando a arrepender-se da política que permitira conservar à
legítima herdeira do trono de Portugal os seus vastos domínios na
região onde era mais para temer a sua influência. Primeiramente,
ofereceu ao duque de Bragança o governo do Milanês, cargo
desempenhado geralmente por um príncipe de sangue; e, rejeitada
a nomeação com a desculpa da ignorância da política italiana, o
astuto estadista espanhol começou a sentir-se ainda mais inquieto.
Mas tornava-se necessário disfarçar essas apreensões, porque
sabia que era impossível prender o duque de Bragança nos seus
domínios sem causar sérios distúrbios; mandou, portanto, ao duque
fazer uma viagem de inspeção pelo reino, para examinar as
condições da sua defesa, como condestável. Esta viagem pôs o
duque em contacto com grande parte do povo, escapando a
diferentes ciladas que lhe foram armadas. Então Olivares vibrou o
seu último golpe político; chamou toda a milícia portuguesa para ir
servir com o rei na guerra da Catalunha, ordenando ao duque de
Bragança que partisse imediatamente para Madrid. O duque adiou a
partida por algum tempo e João Pinto Ribeiro preveniu os fidalgos
conspiradores, em Lisboa, de que chegara o momento de desferir o
golpe decisivo.

Os nomes desses fidalgos são dignos de memória, não só por
causa da revolução ousada e feliz que iniciaram, mas porque são a
prova dos sentimentos patrióticos da nobreza nacional, cujas
famílias mais distintas dos tempos antigos e do período heroico se
veem representadas. Os chefes do famoso grupo dos quarenta
conspiradores que planearam a revolução eram: Miguel de Almada,
um fidalgo venerável, em cujo palácio se realizou a primeira reunião



dos conspiradores: Pedro de Mendonça Furtado, camareiro-mor
hereditário, Antão Luís de Almada, Jorge de Melo, monteiro-mor
hereditário, António de Melo de Meneses, seu irmão, Estêvão e Luís
da Cunha, Rodrigo e Manuel de Sá, Pedro Mascarenhas, Carlos de
Noronha, Gastão Coutinho e António de Saldanha. O arcebispo de
Lisboa, D. Rodrigo da Cunha, a dignidade eclesiástica mais popular
no reino, se nesse momento não era um dos conspiradores, tinha
conhecimento do que se passava pelos seus parentes, os Almada e
os Cunha. Os conspiradores reuniam-se regularmente e
preparavam com toda a habilidade o levantamento e em todas as
suas deliberações João Pinto Ribeiro, posto que não fosse fidalgo, e
por isso o olhassem de resto, revelou ser o mais arrojado e o mais
sagaz de todos os chefes. Não havia ideia de estabelecer uma
república, à imitação dos Países Baixos, como Vertot absurdamente
afirma, porque a pedra angular do plano era fazer uma
demonstração da legalidade e provar que queriam colocar
simplesmente o legítimo rei no trono. Estavam os preparativos todos
feitos quando João Pinto Ribeiro trouxe a notícia de que o golpe
devia ser dado imediatamente, sob pena de o duque de Bragança
ter de partir para Madrid.

O dia 1 de dezembro de 1640 foi o designado para a revolução e
na manhã desse dia os conspiradores vieram por diferentes ruas
reunir-se em frente do palácio. Não houvera traição e, por
conseguinte, a corte da vice-rainha estava absolutamente
desprevenida para a resistência. Um tiro de pistola foi o sinal dado
por João Pinto Ribeiro e cada conspirador seguiu para o local
aprazado a cumprir a tarefa que lhe fora distribuída. D. Miguel de
Almeida destroçou a guarda tudesca do palácio sem a menor
dificuldade e D. Jorge de Melo e D. Estêvão da Cunha foram
igualmente bem-sucedidos com a guarda espanhola. O terceiro
troço, sob a direção de João Pinto Ribeiro, penetrou à força no
palácio, dirigindo-se para os aposentos do odiado secretário de
Estado Miguel de Vasconcelos. No trajeto encontraram o corregedor
civil, Francisco Soares de Albergaria, que, em resposta aos gritos de



viva o duque de Bragança, gritou: Viva o rei de Espanha e de
Portugal! sendo morto imediatamente. Em seguida correram para
António Corrêa, oficial-mor da secretaria, cuja insolência
emparelhava com a do seu chefe, e António de Menezes
apunhalou-o. Por último chegaram aos aposentos do secretário, a
quem lobrigaram escondido num armário sob um montão de papéis.

O desgraçado, a tremer, foi tirado do seu esconderijo e morto por
D. Rodrigo de Sá. Todos os grupos correram então para a parte do
palácio habitada pela duquesa de Mântua, a quem encontraram com
o arcebispo de Braga. A princesa não era cobarde e encarou
resolutamente os conspiradores, mas D. Carlos de Noronha
declarou-lhe que estava prisioneira e o arcebispo de Braga, que
intentou abrir caminho através dos seus adversários, deveu a vida, a
custo, a D. Miguel de Almeida.

Estes felizes resultados no palácio foram seguidos de êxito igual
na cidade de Lisboa. O povo de todas as classes detestava o
domínio espanhol; levantou-se em massa, armou-se o melhor que
pôde, prendendo cada espanhol que encontrava, desde o marquês
de la Puebla até aos oficiais de marinha, pertencentes aos navios
espanhóis ancorados no Tejo). D. António de Saldanha, como
previamente se combinara, entrou na Casa da Suplicação e
informou os juízes da revolução e o presidente Gonçalo de Sousa
começou imediatamente a lavrar os seus despachos em nome do
rei D. João IV em vez de D. Filipe III. D. Gastão Coutinho pôs em
liberdade todos os presos políticos e alguns mancebos correram a
fazer serviço nos três galeões espanhóis que estavam no porto,
apoderando-se deles com facilidade, pois que a maior parte dos
seus oficiais estava em terra, presos. Restava apenas a cidadela ou
Castelo de S. Jorge, guarnecido por um forte troço de espanhóis
sob o comando de D. Luiz del Campo. Este posto importante foi
obtido por um estratagema de D. António de Almada, que forçou a
duquesa de Mântua a assinar uma ordem para a entrega do castelo,
sob a ameaça de serem assassinados todos os espanhóis que



haviam sido feitos prisioneiros e a ordem foi cumprida sem
relutância pelo medroso governador.

Os conspiradores reuniram-se então no palácio e, por entre as
aclamações da populaça, o arcebispo de Lisboa foi proclamado
lugar-tenente do reino, com D. Miguel de Almeida, D. Pedro de
Mendonça Furtado e D. António de Almada por conselheiros de
Estado. O novo governo enviou emissários em todas as direções
anunciando o resultado feliz da revolução e obteve a posse pacífica
de todas as principais fortalezas e praças fortes em volta de Lisboa,
as de Belém, Bugio, S. António, Almada e Cascais, exceto apenas a
de S. Julião, na embocadura do Tejo.

O duque e a duquesa de Bragança estavam à espera com
impaciência febril, em Vila Viçosa, as notícias da grande empresa e
no dia seguinte, um domingo, 2 de dezembro, chegou D. Jorge de
Melo, depois de ter andado toda a noite, e saudou o duque e a
duquesa como rei e rainha de Portugal. A região circunvizinha era
afeiçoada ao duque e sua família e recebeu com júbilo as notícias
da sua subida ao trono e Afonso de Melo tomou posse de Elvas, a
praça mais forte de Portugal, em nome de D. João IV, sem
derramamento de sangue.

No dia 3 de dezembro, o novo soberano entrou em Lisboa, no
meio do regozijo geral, e no dia 15 foi coroado solenemente na
Catedral de Lisboa. Nunca uma conspiração fora tão bem-sucedida.
Do Porto até Faro todo o povo se levantava em insurreição; as
armas espanholas eram abatidas e as guarnições expulsas,
aclamando-se D. João IV com entusiasmo. Convocaram-se Cortes
para se reunirem em Lisboa pela primeira vez, depois de 1619, e,
em 19 de janeiro de 1641, D. João IV foi aclamado rei de Portugal,
como legítimo herdeiro de D. Manuel, o Afortunado, e as Cortes
juraram obedecer-lhe, reconhecendo, como herdeiro ao trono, seu
filho mais velho D. Teodósio. O novo soberano, antecipando-se aos
desejos do povo, declarou que a sua riqueza patrimonial era
suficiente para ocorrer às despesas do estado real e que os
rendimentos da Coroa seriam aplicados, de futuro, às necessidades



da nação. Distribuiu lugares e prebendas pelos conspiradores e
subornou D. Fernando de la Cueva para entregar a fortaleza de S.
Julião, única praça que resistia à sua autoridade. A última pessoa
informada desta inopinada e feliz revolução foi o rei Filipe IV de
Espanha e III de Portugal. Todos os seus cortesãos receavam dar-
lhe tal notícia e, quando foi necessário quebrar o silêncio, o conde-
duque de Olivares fê-lo do modo mais original: «Meu senhor»,
disse-lhe ele, aproximando-se da mesa onde Filipe IV jogava, «dou
os parabéns a Vossa Majestade: acaba agora de ganhar um ducado
e doze milhões.» Filipe IV olhou espantado para o ministro que lhe
trazia tão inesperada e agradável notícia: «Sim, meu senhor»,
continuou Olivares com o sorriso nos lábios, «o duque de Bragança
cometeu a loucura de se aclamar rei de Portugal e o confisco dos
seus bens vai encher os cofres de Vossa Majestade.» Filipe IV ficou
pálido, parecendo-lhe ser um meio muito arriscado de enriquecer.

Olivares tinha todas as razões para falar com confiança, porque
não havia dúvida de que Portugal, enfraquecido pela sua longa
sujeição, pouco ou nada podia fazer para resistir ao poder da
Espanha, se ela também pudesse empregá-lo todo contra o rebelde.
Mas felizmente para a independência de Portugal, a Espanha
estava a braços com a rebelião da Catalunha e com a guerra
estrangeira, impedida, portanto, de se voltar contra Portugal desde
logo. Mas o novo rei, como os seus conselheiros, sentiram, contudo,
que não seria prudente contar muito, ou demasiado, com essa feliz
circunstância e enviaram embaixadores por toda a Europa para
informarem os soberanos estrangeiros da revolução e pedir-lhes
auxílio e aliança. O velho chanceler Oxenstiern, que governara a
Suécia depois da morte do seu guerreiro monarca, Gustavo Adolfo,
durante a menoridade da rainha Cristina, prontamente reconheceu a
exaltação ao trono da nova dinastia, acolhendo-a com regozijo,
como constituindo uma nova brecha no poder de Espanha. Carlos I
de Inglaterra, depois de alguma demora, também reconheceu D.
João IV, mas estava bastante ocupado com as suas lutas com o
Parlamento para prestar muita atenção à política externa. A Holanda



recebeu a notícia da revolução com prazer, comparando-a com a
sua feliz revolta contra a Espanha e logo concluiu um tratado com
Portugal, prometendo enviar-lhe socorros. Mas era para a França
que D. João IV olhava com mais confiança; lembrava-se dos
emissários secretos de Richelieu e das suas tentadoras promessas
e, no dia 22 de janeiro de 1641, três dias depois da sua coroação,
enviou dois dos seus mais distintos cortesãos, Francisco de Melo e
António Coelho de Carvalho, em missão especial a Paris. Foram
recebidos com muita cordialidade pelo grande cardeal, que via
completamente paralisada a força da Espanha pelas revoluções da
Catalunha e de Portugal, sendo igualmente bem acolhidos, com
grande surpresa deles, pela rainha de França, Ana de Áustria, irmã
de Filipe IV. Francisco de Melo aventurou-se a exprimir a sua
surpresa nessa receção cordial, quando a rainha lhe deu a famosa
resposta: «É verdade que sou irmã de Sua Majestade Católica, mas
não sou eu também mãe do Delfim?» As suas negociações
findaram com a conclusão de um tratado ofensivo e defensivo entre
a França e Portugal, assinado em 1 de junho de 1641, pelo qual o
rei de França se comprometeu a não fazer pazes com a Espanha
até ser completamente reconhecida a independência de Portugal.
Estas embaixadas e tratados findaram pela chegada ao Tejo de uma
poderosa armada francesa, sob o comando do cavalheiro de Brezé,
no dia 7 de agosto de 1641, a que se seguiu uma frota holandesa
em 10 de setembro sob o comando do almirante Gylfels.

Por essa mesma época, antes de o primeiro rei da Casa de
Bragança completar um ano de reinado, ganhara alento uma nova
conspiração que tinha por alvo o restabelecimento do domínio
espanhol. Esta conspiração era quase inteiramente obra de um só
homem, D. Sebastião de Matos de Noronha, arcebispo de Braga e
primaz de Portugal, o prelado que não tivera ingerência alguma no
novo governo e sentia perder a influência de que gozara durante o
vice-reinado da duquesa de Mântua, não se esquecendo do perigo
que a sua vida correra no dia em que rebentara a revolução em
Lisboa.



Primeiramente obteve a adesão do marquês de Vila Real e a de
seu filho o duque de Caminha. A família destes, que se orgulhava
de porvir de estirpe real, tendo na Corte lugar imediato ao duque de
Aveiro, sentia-se despeitada por não ter recebido cargos
importantes em recompensa da sua adesão à revolução. O marquês
fora atraído pela promessa de que seria vice-rei de Portugal, se a
conspiração vingasse, e seu filho entrou tanto do coração em todo o
projeto que a conspiração é conhecida geralmente pelo nome do
duque de Caminha. Os principais cúmplices seculares dela eram o
conde de Armamar, o sobrinho do primaz, o conde de Vale de Reis,
Lourenço Peres de Carvalho, tesoureiro, receoso de perder o cargo
que por tanto tempo usufruíra sob o domínio espanhol, e António
Corrêa, o secretário confidente do assassinado Miguel de
Vasconcelos que fora ferido gravemente na refrega do dia 1 de
dezembro.

Um aliado muito mais importante que todos estes nobres e
funcionários era o inquisidor-mor de Portugal, D. Sebastião Telo,
bispo de Leiria, que prometia aos cristãos novos o fim das
perseguições se auxiliassem o destronamento de D. João IV. Por
sua parte, os cristãos novos prometiam auxiliá-lo, pois o novo
monarca recusara absolutamente fazer-lhes quaisquer concessões
com receio de ofender o Papa. O pacto celebrou-se logo; combinou-
se que os cristãos novos deitariam fogo ao paço no dia 5 de agosto;
que no meio da confusão que daí resultaria se apunhalaria o rei e
que a duquesa de Mântua seria tirada do seu convento e de novo
colocada no poder. O conde-duque de Olivares aquiesceu com
gosto a todos os tramas do arcebispo traidor e um judeu converso,
chamado Baeça, foi enviado a Madrid como portador dos despachos
contendo todos os pormenores da conspiração. Esses papéis
caíram nas mãos do marquês de Aiamonte, fidalgo espanhol,
parente da nova rainha de Portugal, que servia de intermediário
entre D. João IV e seu cunhado o duque de Medina Sidónia. O
marquês mandou-os logo para Lisboa. Prepararam-se as coisas
com toda a antecipação e cautela e no dia 5 de agosto, fixado para



o levantamento, foram presos todos os chefes da conspiração.
Baeça, submetido à tortura, confessou tudo e no dia 29 de agosto
todos os fidalgos, incluindo o marquês de Vila Real e o duque de
Caminha, foram publicamente executados em Lisboa e o primaz e o
inquisidor-mor condenados a prisão perpétua. Este castigo severo
não esfriou o ardor dos amigos da Espanha, que eram
principalmente funcionários e fidalgos descontentes, com algumas
adesões no povo e, em 1643, descobriu-se uma nova conspiração,
dirigida pelo secretário de Estado Francisco de Lucena, que foi
executado imediatamente.

A despeito destas dificuldades, o governo conseguiu levantar um
exército, nem bem disciplinado, nem bem equipado, é certo, mas o
entusiasmo popular substituiu a experiência e, no dia 26 de maio de
1642, os portugueses, sob o comando de Matias de Albuquerque,
derrotaram o exército espanhol, comandado pelo barão de
Molingen, no Montijo. Esta vitória, que foi comparada enfaticamente
à de Aljubarrota, não tinha realmente grande importância sob o
aspeto militar, mas fortaleceu o espírito do povo português, dando-
lhe coragem para persistir na luta pela sua independência.

De todos os pontos do Globo chegavam notícias de que as
antigas possessões portuguesas se haviam declarado por D. João
IV. Moçambique, Goa e as possessões da Índia com Macau tinham
repelido o domínio espanhol, preparando-se para enviar dinheiro e
gente a Lisboa; por outro lado, o Brasil, a possessão mais valiosa da
Coroa depois de perdido o comércio asiático, iniciou uma luta contra
os invasores holandeses, cuja consequência foi anular as
promessas de socorros por parte da Holanda na guerra entre
Portugal e a Espanha.

Já contámos a história do estabelecimento dos holandeses na
América do Sul e da vinda do conde Maurício de Nassau. O produto
entesourado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais era
apenas inferior ao da Companhia Holandesa das Índias Orientais. O
conde operara em larga escala; construíra ou reparara quarenta e
cinco fortalezas; comandava um exército regular de três mil homens



e uma armada de noventa navios e enviava anualmente para a
Holanda nada menos de vinte e cinco mil caixas de açúcar. Apesar
disso, porém, via que só à força de armas poderia manter-se; os
holandeses não eram bons colonos, porque nunca se dispunham a
fixar-se no Brasil, com a mira sempre em voltar para a Holanda; e
todos os colonos europeus e das cinco capitanias ocupadas pelos
holandeses eram de origem portuguesa. Além disso, os indígenas
do Brasil estavam em muito melhores relações com os portugueses
que com os holandeses, devido à influência que sobre ele exerciam
os jesuítas. O conde Maurício de Nassau compreendia por
conseguinte que era impossível expulsar os portugueses
substituindo-os pelos colonos holandeses; por isso estabeleceu um
domínio semelhante ao dos ingleses na Índia, apoiado sobre o
alicerce de uma ocupação com fortes guarnições nas várias
fortalezas.

Com efeito, o estabelecimento dos holandeses em Pernambuco
foi assinalado por guerras incessantes, determinadas, de um lado,
pela insurreição espontânea dos portugueses, do outro lado, pelo
plano que o governador holandês nunca abandonou de estender o
seu domínio por todo o norte do Brasil, incluindo a Baía, capital. A
proclamação de D. João IV em Lisboa e os tratados de aliança com
a Holanda criaram uma situação nova, ao mesmo tempo que D.
António Teles da Silva, o governador português da Baía, proclamava
D. João IV e o padre António Vieira, diplomata jesuíta, procurava
conter os colonos de Pernambuco na sujeição à Holanda. Não o
conseguiu e, continuando as hostilidades, vendo que a guerra se
prolongava, a Companhia das Índias, cujo espírito mercantil não
quadrava com as vistas políticas de Maurício de Nassau, revogou-
lhe o mandato e, em 1644, a colónia de Pernambuco ficou confiada
apenas aos guarda-livros da companhia. Logo a insurreição dos
colonos portugueses se propagou de um modo irresistível.

Em vão as autoridades holandesas se queixavam a D. António
Teles da Silva; este respondia que não tinha culpa de os
portugueses se revoltarem, pois que não estavam sob as suas



ordens, nem obedeciam a imposições. O ministro português em
Haia fazia as mesmas declarações em nome do rei. Poucas vezes
uma insurreição terá tido tão feliz e rápido êxito. António Moniz
Barreto e António Teixeira de Melo submeteram daí a pouco e
rapidamente a província de Maranhão e João Fernandes Vieira
ocupava toda a província de Pernambuco, repelindo os holandeses
para a sua capital. As fortalezas abandonadas foram facilmente
tomadas e em breve os holandeses se viram encerrados no forte de
Recife. Foi em vão que a Holanda rompeu hostilidades com
Portugal, mandando grandes armamentos para o Brasil; o
movimento já era forte de mais para ser sufocado; os holandeses
ganharam algumas vitórias navais, mas não puderam reconquistar o
terreno perdido e, em 1655, o Recife foi abandonado depois de um
cerco de dez anos firmando-se o domínio do rei de Portugal sobre
todo o Brasil.

Apesar de ser completo o triunfo da revolução do Brasil, causou a
princípio grandes preocupações ao rei de Portugal, porque o privava
de um aliado na Europa, com cujo auxílio valioso sempre contara.
Mas debalde solicitava aliados. A Suécia nada podia fazer; a
Inglaterra ardia em guerra civil e em França o seu aliado, o cardeal
Richelieu, fora substituído pelo cardeal Mazarino.

D. João IV sentia instintivamente que não podia contar com
Mazarino, o qual certamente o derrubaria do trono, se se concluísse
a paz entre a França e a Espanha, e, desanimado, chegou a
oferecer o seu trono a um príncipe francês que pudesse trazer-lhe o
auxílio da França. A natureza deste oferecimento vê-se melhor
numa carta de Mazarino ao duque de Longueville, datada de 4 de
outubro de 1647. «O rei de Portugal», diz o cardeal, «depois de ter
maduramente pesado o estado dos negócios, está disposto a
abdicar a Coroa e a retirar-se para os Açores, oferecendo o seu
reino à pessoa que a rainha de França escolher, julgando-se forte
bastante para lhe garantir o reconhecimento como rei e a obediência
completa do povo português. Somente deseja que a pessoa
escolhida seja um príncipe que possa contar com o poderoso auxílio



da França e que tenha meios de fazer uma aliança tal com o seu
filho mais velho, que possa garantir a este a sucessão ao trono.
Para isso propõe o Sr. Duque de Orleães e senhora, ou vós e vossa
filha.»26

Este extravagante oferecimento de abdicação deu em nada e é
duvidoso que D. João IV tivesse tido força para colocar um príncipe
estrangeiro sobre o trono e que Mazarino tivesse deixado de
abandonar Portugal, ainda quando o seu rei fosse um príncipe
francês.

Apesar deste plano ter falhado, D. João IV ainda continuou a
solicitar o auxílio da França, oferecendo a mão de sua filha, D.
Catarina de Bragança, com um dote avultado ao duque de Beaufort
e ao jovem Luís XIV, prometendo, além disso, grandes somas de
dinheiro ao avarento cardeal para seu uso próprio. Assim passaram
os anos, ocupados por estes diferentes planos e solicitações de
auxílio, e só quando D. João IV ameaçou fazer pazes, custasse o
que custasse, com Filipe IV, é que o agente de confiança de
Mazarino, o cavalheiro de Jant, assinou uma aliança ofensiva e
defensiva com Portugal, em 7 de setembro de 1655.27

O procedimento da França não afetou seriamente Portugal
enquanto a guerra entre a França e a Espanha continuou a ocupar a
principal força dos exércitos espanhóis; mas, de todos os lados, D.
João IV viu que era olhado no estrangeiro como um monarca
temporário, governando apenas até que a Espanha tivesse ensejo
de o esmagar. Da Inglaterra não podia obter auxílio; Cromwell
mostrou-lhe o seu desdém e o desprezo pelos princípios de direito
internacional admitidos, ordenando o julgamento e execução de D.
Pantaleão de Sá, um rapaz de dezanove anos, irmão do embaixador
português Rodrigo de Sá, pelo crime de assassínio e tumultos em
Londres28 e a sua recusa em entregar o príncipe Roberto e o
príncipe Maurício, em 1650, ao almirante Blake, levou o bravo
almirante a capturar-lhe os seus navios e a saquear-lhe as colónias.

Por outro lado, o povo português conservou-se fiel ao seu
legítimo rei. O rei reconhecia-lhe a autoridade, enviando-lhe os



socorros que podia; as possessões indianas e chinesas contribuíam
com o dinheiro que podiam e o notável almirante D. Salvador
Correia de Sá Benevides derrotou muitas frotas espanholas,
assegurando o domínio português em Angola e em todas as
colónias africanas, de onde os holandeses eram expulsos, ficando-
lhes unicamente o estabelecimento do cabo da Boa Esperança.

No meio destas hesitações, o rei D. João IV, primeiro rei da Casa
de Bragança, que esperava todos os dias receber a notícia da
conclusão da paz entre a França e a Espanha, o que permitiria a
esta última nação ficar com as mãos livres para o esmagar, faleceu
no dia 6 de novembro de 1656. Seu filho mais velho, D. Teodósio, a
quem fizera Príncipe do Brasil, precedera-o no túmulo em 1653 e o
seu herdeiro era um rapaz de treze anos, enfermo do corpo e do
espírito.

D. João IV não foi um grande homem; não pode ser comparado a
D. João I, como a vitória do Montijo não sofre comparação com a de
Aljubarrota, mas o seu nome e a sua subida ao trono constituem um
acontecimento notável. Por natureza hesitante e sem ação, toda a
sua força lhe vinha da rainha e, sem esta, nunca teria sido rei de
Portugal. Porém, a revolução que colocou este homem medíocre no
trono é igualmente importante e interessante, porque prova quanto é
impossível a uma nação, que uma vez foi grande, resignar-se à
perda da sua independência. É verdade que já havia passado o
período heroico de Portugal, mas a vitória do Montijo e a insurreição
do Brasil provam que o povo sacudira a inércia e a indolência que
haviam permitido a Filipe II impor-lhes o domínio espanhol. A luta
com a Espanha não estava concluída; o mais forte da contenda
estava ainda por vir, e, todavia, o povo nunca pensou em recuar,
embora outro tanto não sucedesse ao rei que tinha escolhido. Sob a
administração de João Pinto Ribeiro, criaram-se instituições novas,
que substituíram as do domínio castelhano. Fundaram-se em Lisboa
os conselhos da guerra e das colónias; construíram-se navios e
levantaram-se exércitos; fundaram-se novos tribunais como o da
Junta de Comércio. Nem os homens de letras eram os últimos a



favorecer o renascimento da independência. O poeta Francisco de
Sá de Meneses, o pregador António Vieira e Jacinto Freire de
Andrade, biógrafo de D. João de Castro, revelaram todos um grande
espírito de patriotismo, sendo digno de nota que o primeiro periódico
português, a Gazeta de Lisboa, saiu em Lisboa em 1641. Toda a
marcha da revolução de 1640 prova que o povo português, no
século XVII, não era indigno dos seus antepassados e que muito
aprendera, porque muito sofrera durante os sessenta anos de
cativeiro.

25 Lettres de Richelieu, editadas pelo visconde d’Avenel, vol. VII, pág. 858.

26 Lettres de Mazarin, editadas por Cherulé, vol. II, pág 501.

27 Veja-se o interessante livrinho de Jules Tessin, publicado em Paris em 1877, com o
título de Le Chevalier de Jant. Relações da França com Portugal no Tempo de Mazarino.

28 Veja-se Sepeeches and Letters of Cromwell, vol. IV, pág. 21; e Whitelocke, Memorials,
ed. 1732, pp. 593-595.



Capítulo XV
A aliança inglesa

A morte de D. João IV e a subida ao trono do moço rei D. Afonso
VI não provaram ser senão um desastre para a Casa de Bragança.
A rainha ficara a governar como regente e esta mulher enérgica e
hábil, que fora sempre o auxílio vigoroso de seu marido, resolveu-se
a continuar a guerra contra a Espanha com redobrado vigor. Ansiara
também por uma estreita aliança com a França; desconfiara
também das promessas de Mazarino; mas, percebendo não haver
vantagem em esperar por alianças até que a Espanha estivesse
livre para se voltar contra ela, mandou que o exército iniciasse a
campanha. Até esse momento, depois da batalha do Montijo,
afrouxara a guerra, limitando-se a escaramuças na fronteira, mas a
rainha regente decidiu abandonar esta política e invadiu a Espanha.
A sua empresa não foi coroada de bom êxito e o cerco de Badajoz,
a que se aventurou, converteu-se numa derrota.

Era óbvio que o exército português, se bem que composto de
valentes e leais soldados, estava completamente indisciplinado e
inapto para qualquer operação militar séria. Em vista disto, a rainha,
por meio do seu embaixador em Paris, o conde de Soure, contratou
Frederico, conde de Schomberg, o mais famoso aventureiro militar
do seu tempo, a entrar para o seu serviço, trazendo consigo oitenta
oficiais e quatrocentos oficiais inferiores, para organizar e disciplinar
o exército português.

Schomberg, cujo estranho destino foi servir a soldo de quase
todos os principais reis da Europa, e, feito duque inglês, morrer na
batalha de Boyne, aceitou o oferecimento da rainha. Como o conde
de Lippe-Buckeburg e o marechal Beresford em tempos posteriores,
viu que os portugueses eram ótimos soldados, bravos, e fáceis de
disciplinar, e o resultado dos seus esforços traduziu-se na grande
batalha ganha por D. António Luís de Meneses, conde de



Cantanhede, sobre os espanhóis comandados por D. Luís de Haro,
em Elvas, no dia 14 de janeiro de 1659.

Esta vitória, posto que fizesse renascer a coragem dos
portugueses, tão humilhados depois da derrota sofrida em Badajoz,
prejudicou num sentido a causa de Portugal porque, a tal ponto
exasperou D. Luís de Haro que, durante as famosas conferências
na ilha dos Faisões, que findaram pela assinatura do Tratado dos
Pirenéus, em 1659, não quis ouvir falar de nenhuma mediação em
favor de Portugal, insistindo pela inserção de um artigo secreto no
tratado, pelo qual a França se comprometeria a abandonar esse
país completamente.

Nem Mazarino, nem Luís XIV pensavam em cumprir esse artigo
secreto, desaproveitando a vantagem de terem aliado tão útil na
Península para atuar contra a Espanha e pensaram nos meios de
iludir essa disposição. Mazarino enviou, mais uma vez, o fiel
cavalheiro de Jant a expor à rainha regente que o aparente
abandono de Portugal era mais nominal que real, e que esse
pequeno reino não ficaria só para resistir ao choque da guerra com
a Espanha. Conseguiu-se isto, em 1660, propondo-se que Carlos II,
o rei de Inglaterra recentemente restaurado, casaria com D.
Catarina de Bragança. Esta ideia foi por todos aceite. Mazarino e
Luís XIV poderiam assim auxiliar Portugal, sem faltarem à sua
promessa à Espanha. Carlos II disporia de algum dinheiro de
contado e satisfaria a dívida de gratidão pelo auxílio dispensado aos
príncipes Roberto e Maurício.

O conde de Clarendon compreendeu a vantagem dessa aliança
que estabelecia a influência da Inglaterra na Península e na Índia.

À rainha regente foi prometido o auxílio de um poderoso exército
de veteranos ingleses, adestrados na grande guerra civil, e que
Clarendon estava ansioso por pôr fora da Inglaterra, prometendo-lhe
também a sua intervenção para o ajuste de pazes com a Holanda.

Todos ficaram satisfeitos, exceto o rei de Espanha, que protestou
violentamente, oferecendo dotar qualquer princesa protestante, da
escolha de Carlos II, sob a condição de pôr de parte a sua aliança



portuguesa. Tais protestos foram em vão. Os desejos ardentes de
Luís XIV, de lorde Clarendon e da rainha regente de Portugal
baseavam-se todos no casamento e Francisco de Melo, conde da
Ponte, foi enviado a Londres e sir Richard Fanshaw, o tradutor dos
Lusíadas, a Lisboa, para negociarem os preliminares. Ficaram estes
ajustados em breve, e, no dia 18 de maio de 1661, foi anunciado o
casamento ao Parlamento inglês. D. Catarina de Bragança obteve
em dote a cidade de Tânger em Marrocos, a ilha de Bombaim e a
praça de Galle em Ceilão, assim como 800 000 libras em dinheiro;
por seu turno, Carlos II prometeu obrigar os holandeses a fazer
pazes com Portugal e, mediante o apanágio anual de 30 000 libras,
enviar um exército pelo menos de três mil veteranos para auxiliar os
portugueses na guerra contra a Espanha.

Estas generosas cláusulas foram aprovadas pelo Parlamento a
despeito da religião da infanta portuguesa e, em abril de 1662, o
conde de Sandwich chegou ao Tejo com vinte navios ingleses para
transportar a noiva para Inglaterra. O casamento realizou-se em 3
de maio de 1662 e foi assim que, por sugestões do rei de França, se
deu o primeiro passo para o renovamento da velha aliança entre
Portugal e a Inglaterra, que existira sob os reis da Casa de Avis,
aliança que, na linguagem indignada dos escritores franceses
posteriores, tornou Portugal uma província de Inglaterra.

Antes da vinda dos soldados ingleses e de começar a luta final
com a Espanha, rebentou em Lisboa uma revolução palaciana. O rei
D. Afonso VI era um rapaz licencioso, turbulento, fraco e pouco
inteligente. Um ataque de paralisia transtornara-lhe o juízo e sua
mãe, absorvida pelos cuidados do governo, deixara-o de mais
entregue aos criados. Estava sob a influência absoluta de um criado
de nome Conti e o seu principal prazer era atravessar as ruas de
Lisboa à testa de um troço de mulatos e escravos cometendo
travessuras de que os Mohocks ingleses do século XVIII se
envergonhariam. A rainha regente, desgostada, enviou Conti para o
Brasil e dois cortesãos distintos, Sebastião César de Meneses,
conde de Atouguia, e Luís de Sousa e Vasconcelos, conde de



Castelo Melhor, persuadiram o rei a declarar-se maior em 21 de
junho de 1662 e a assumir as rédeas do governo. A rainha retirou-se
para um convento e todo o poder caiu nas mãos dos dois
conspiradores.

Felizmente para Portugal, os dois condes eram estadistas
enérgicos e hábeis, continuando a política da rainha em todos os
pontos. Castelo Melhor constituiu um poderoso exército com os
veteranos ingleses, que haviam chegado sob o comando de
Morrough O’Brien, primeiro conde de Inchiquin, com alguns
voluntários e mercenários franceses e alemães, e com as levas dos
portugueses recentemente organizadas. Schomberg era de facto o
general em chefe, embora o não fosse ostensivamente. Com esse
exército ganhou-se uma série de vitórias, que motivaram o título de
Vitorioso que a História concedeu a Afonso VI, apesar das
campanhas próprias do rei se limitarem às ruas de Lisboa. Em 8 de
junho de 1663, o conde de Vila Flor, com Schomberg a seu lado,
derrotou completamente D. João de Áustria, um filho bastardo de
Filipe IV, no Ameixial, e mais tarde retomou Évora; em 7 de julho de
1664, Pedro Jacques de Magalhães derrotou o duque de Osuna em
Ciudad Rodrigo; em 17 de junho de 1665, o marquês de Marialva e
Schomberg desbarataram o exército espanhol sob o comando do
marquês de Caracena, na batalha de Montes Claros, e Cristóvão de
Brito Pereira, a seguir a essa, ganhou uma outra vitória em Vila
Viçosa.

Estas repetidas façanhas abateram completamente o poder da
Espanha na Península, sendo a paz apenas uma questão de tempo,
quando Castelo Melhor decidiu aumentar o seu próprio prestígio e o
de Portugal, casando o rei, que era um mero instrumento nos seus
atos, com uma princesa de França. Esta aliança foi aprovada sem
reservas por Luís XIV, que julgou que por esse modo ficaria Portugal
sob a sua influência. A noiva escolhida foi Maria Francisca Luísa
Isabel, senhora de Aumale, filha de Carlos Amadeu, duque de
Nemours, e de Isabel de Vendôme, e neta de Henrique IV de
França.



A senhora Maria Francisca Luísa Isabel veio para Portugal com o
seu parente, o cardeal de Estrées, celebrando-se o casamento em
Lisboa com a maior pompa em 1666. Mas, em vez de aumentar a
sua influência, o grande ministro Castelo Melhor viu que essa união
lhe trouxera a sua ruína. A rainha formosa e distinta só pôde
aborrecer o seu indigno e depravado marido, apaixonando-se logo
por seu cunhado D. Pedro, duque de Beja, irmão mais novo do rei.
Essa paixão foi correspondida, e, depois de catorze meses de uma
vida de casada insuportável, a rainha abandonou repentinamente o
palácio, retirando-se para um convento e intentando uma ação de
nulidade de matrimónio, por não consumação do mesmo, perante o
cabido da catedral de Lisboa. A este facto seguiu-se uma
conspiração palaciana.

D. Pedro encerrou o rei D. Afonso num dos aposentos do palácio,
assumindo a regência em 23 de novembro de 1667. Toda a gente se
regozijou com a deposição do rei. As medidas tomadas por D. Pedro
tiveram a completa aprovação do povo de Lisboa e, em 1 de janeiro
de 1668, foi reconhecido como regente pelas Cortes. O grande
ministro Castelo Melhor não foi perseguido, concedendo-se-lhe a
retirada para Paris, e o jovem príncipe, que ainda não tinha vinte
anos, assumiu as rédeas do governo.

O regente abreviou imediatamente as negociações para a paz
com a Espanha, que haviam sido iniciadas sob a direção de Castelo
Melhor, pelo conde de Sandwich e sir Richard Southwell,
embaixadores ingleses em Madrid e Lisboa, e, em 13 de fevereiro
de 1668, a longa guerra, que durara vinte e sete anos – depois do
momento em que o pequeno grupo de conspiradores em Lisboa
proclamara rei D. João IV – terminou finalmente.

Pelo Tratado de Lisboa, a Espanha reconheceu soberanamente a
independência de Portugal, dando ao rei deste país o título de
Majestade, que era novo em Portugal e, em troca, a Espanha ficou
com Ceuta, em Marrocos. A este desenlace diplomático seguiu-se,
em 26 de março, a concessão do divórcio à rainha, que, em 2 de
abril, com a dispensa e bênção do Papa, casou com o regente D.



Pedro. O infeliz D. Afonso foi mandado para os Açores, começando
uma nova era de paz e prosperidade para Portugal. O regente
estava absolutamente convencido da necessidade da paz e da
economia, para restaurar a prosperidade do reino, após a sua
prolongada luta com a Espanha. Reduziu o exército, licenciando
todos os soldados estrangeiros, e pôs ombros à tarefa de introduzir
melhoramentos em todos os ramos administrativos. O tesouro
estava vazio e o país miseravelmente empobrecido. A agricultura
fora abandonada durante a prolongada guerra; os holandeses e os
ingleses haviam-se apoderado do comércio asiático; as possessões
indianas pouco ou nada valiam e a única fonte de rendimento,
excetuados os impostos, era a riqueza do Brasil. E, ainda assim, D.
Pedro teve o tino e a força de vontade precisos para não aumentar
os impostos, nem oprimir excessivamente os plantadores de açúcar
e tabaco do seu grande domínio da América, preferindo reduzir as
despesas da sua casa até ao mínimo. Em todas as suas reformas
foi auxiliado por sua mulher, não sendo para admirar que o povo
português amasse e reverenciasse os seus prudentes governantes.

O único acontecimento importante da regência foi a conspiração
de D. Pedro Francisco de Mendonça e D. António de Cavide para
restaurar D. Afonso VI no trono, em 1674. Felizmente, foi
descoberta a tempo; os cabecilhas foram executados e D. Afonso VI
removido dos Açores, onde tentara formar um partido, ficou preso
no paço de Sintra, falecendo aí em 1683. O regente subiu então ao
trono com o nome de D. Pedro II e acrescentou o título de Rei ao
poder que desfrutara durante quinze anos; mas, no mesmo ano,
perdeu sua mulher, por cuja causa destronara o seu irmão. O seu
reinado foi assinalado pelas mesmas características da sua
regência; o seu espírito económico e a manutenção da paz deram-
lhe ensejo para restaurar o país exausto.

Era um excelente administrador, não só por índole, mas pelo
desejo de evitar a influência das Cortes, que reuniu as menos vezes
possíveis e nunca depois da chegada da primeira remessa de ouro
do Brasil. Na política externa, destacou-se em conservar-se em



bons termos com a França e a Inglaterra, recusando-se a intervir
nos negócios internos da Espanha. A sua amizade com a Inglaterra
manteve-se pela influência de sua irmã D. Catarina, que, por
conselhos dele, depois da morte de seu marido, se conservou alheia
às contendas do governo no seu país adotivo, durante todo o
tempestuoso reinado de Jaime II e da revolução de 1688, voltando a
Portugal só em 1692. Com a França foi muito mais prudente, porque
receava a ambição de Luís XIV, causando-lhe apreensões o perigo
que poderia advir a Portugal da subida de um príncipe Bourbon ao
trono de Espanha. A sucessão de Carlos II de Espanha, e a
comoção geral que se previa em todos os seus domínios para a
ocasião da sua morte, importavam mais para D. Pedro II de Portugal
do que para Guilherme III de Inglaterra, ou para Luís XIV de França.

Viu o rei que lhe faltavam de todo os meios para lutar com
qualquer dessas grandes potências e começou a formar o tesouro
para a guerra geral, que certamente estalaria em breve. Em 1687,
por solicitações do seu ministro e seu mais íntimo amigo o duque de
Cadaval, consentiu em casar-se segunda vez para assegurar a
sucessão ao trono. Escolheu para sua segunda esposa Maria Sofia
de Neuburg, filha do Eleitor Palatino, com grande desgosto de Luís
XIV, que desejava que o rei escolhesse uma princesa de França. Do
segundo casamento teve quatro filhos. Quando a morte de Carlos II
era esperada a todo o instante, manifestou a sua intenção de
conservar-se neutral, afastando a ideia de uma candidatura ao trono
de Espanha. Entretanto, aumentava a sua marinha, punha o seu
exército em pé de guerra, reparava as fortalezas, e, em 1699, teve a
satisfação de receber a primeira remessa importante de ouro do
Brasil, tonelada e meia, o que lhe veio mostrar que possuía uma
nova fonte de receita muito mais produtiva que todos os impostos
que pudesse lançar no reino.

Finalmente, em 1 de novembro de 1700, Carlos II de Espanha
falecia e Luís XIV, aceitando o trono para seu neto, fez a sua
famosa declaração: «Doravante não haverá mais Pirenéus.»



D. Pedro II levou a sua condescendência até reconhecer Filipe V
como rei de Espanha e abrigou no Tejo a esquadra francesa do
conde de Chastenau contra os assaltos do almirante inglês sir
George Rooke. Mas cedo se convenceu, como receara, de que lhe
seria impossível conservar-se neutral e a insolência do cardeal
Porto Carrero, que falava dele a Filipe V como o «rebelde duque de
Bragança» e a notícia da existência de um tratado secreto, que
prometia o auxílio da França para a conquista de Portugal, levaram
D. Pedro II a entrar numa aliança ainda mais estreita com a
Inglaterra. Era isso exatamente o que o grande ministro whig –
termo popular pelo qual era então designado o partido liberal de
Inglaterra – desejava e, em 1703, o Muito Honorável John Methuen
foi enviado a Lisboa com plenos poderes para negociar um tratado
político e comercial com Portugal.

Em 27 de dezembro de 1703, assinou-se o famoso Tratado de
Methuen pelo qual os vinhos portugueses seriam importados em
Inglaterra com direitos mais baixos que os de França e Alemanha
em troca de uma concessão análoga para os produtos
manufaturados de procedência inglesa. A consequência imediata
desse tratado foi D. Pedro II reconhecer o arquiduque Carlos,
candidato inglês, como rei de Espanha, facultando aos ingleses uma
base de operações na Península. A consequência ulterior foi que os
ingleses do século XVIII passaram a beber vinho do Porto em vez de
clarete e hock, ao passo que os portugueses importavam de
Inglaterra tudo o que não eram objetos agrícolas.

Era uma vantagem para as duas nações, pois Portugal era um
país essencialmente agrícola, desprovido da população densa e das
matérias-primas necessárias para manufaturas, enquanto a
Inglaterra obtinha uma província amiga, de onde importava vinhos e
frutas, abrindo um mercado para a venda dos produtos das suas
manufaturas. As estreitas relações, desta forma criadas, foram mais
profundas que o simples comércio: estabeleceram um parentesco
amigável entre os dois povos, que foi infinitamente vantajoso para
os portugueses. Assim, em Lisboa fundou-se uma feitoria inglesa e



no Porto uma grande colónia de armadores e negociantes ingleses
de vinhos entabularam transações comerciais, que fizeram dobrar a
prosperidade da formosa cidade do Douro. Os ingleses gozavam de
foros especiais entre os estrangeiros residentes em Portugal e outra
das consequências do tratado foi assegurar-lhes uma situação
privilegiada no seio da sociedade, mantida sob a sua proteção.

O influxo constante dos capitais ingleses aumentou a riqueza de
Portugal e os vinhedos do Douro adquiriram uma reputação
proverbial, enquanto, por outro lado, a importação das mercadorias
inglesas introduziu no povo português hábitos de luxo e conforto que
o distinguiam, aos olhos de todos os viajantes do século passado,
dos espanhóis e italianos.

Sob o aspeto político, o Tratado de Methuen assegurou a própria
existência de Portugal; em todas as ocasiões de perigo pôde esta
nação contar com o auxílio da grande potência cujo interesse era ter
um aliado, com o qual pudesse atuar contra a Espanha. No dia 7 de
março de 1704, o arquiduque Carlos chegou a Lisboa com a
poderosa armada inglesa de sir George Rooke, trazendo a bordo
dez mil soldados sob o comando de Henri de Ruvigny, lorde Galway.
Em 30 de abril, Filipe V declarou guerra a Portugal e os ingleses
avançaram com um exército auxiliar português sob o comando do
conde das Galveias, Dinis de Melo e Castro.

A campanha foi bem-sucedida; os aliados tomaram Salvaterra e
Valença e sir George Rooke tomou por surpresa a importante
fortaleza de Gibraltar. No ano seguinte pouco se fez na fronteira
portuguesa, porque o arquiduque Carlos foi com a esquadra a
Barcelona e D. Pedro, que se sentia morrer, abandonou os
negócios, entregando a regência a sua irmã D. Catarina, rainha
viúva de Inglaterra. Se ainda lhe fosse permitido, teria sabido das
fortunas e reveses da campanha de 1706. Lorde Galway e João de
Sousa, marquês das Minas, avançaram na Espanha e depois de
tomarem Alcântara, Coria, Trujillo, Placência, Ciudad Rodrigo e
Ávila, a breves intervalos, ocuparam Madrid em 2 de julho de 1706.



Mas não se conservaram aí por muito tempo; os espanhóis
levantaram-se em armas a favor de Filipe V e, em agosto de 1706, o
exército aliado retrocedeu tão depressa como avançara. Contudo,
D. Pedro ignorou estes acontecimentos; extinguia-se gradualmente,
falecendo em Alcântara no dia 9 de dezembro de 1706, com a fama
de ter sido um dos melhores reis de Portugal.

O principal facto do seu reinado foi a consumação progressiva da
aliança inglesa, que é a chave da História portuguesa do século
seguinte. Começou essa aliança pelo casamento de Catarina de
Bragança com Carlos II, consolidou-se pela intervenção de lorde
Sandwich e sir Richard Southwell na celebração da paz com a
Espanha e, finalmente, cimentou-a o Tratado de Methuen, sendo
curioso observar que o primeiro elo desta cadeia foi forjado por Luís
XIV e Mazarino, quando recomendavam o casamento de Carlos II.

Importa observar a situação de Portugal na Ásia e na América do
Sul, durante os cinquenta anos que se sucederam aos sessenta de
cativeiro, e ver como a desdenhada descoberta de Pedro Álvares
Cabral substituía, excedendo-a, a tão celebrada Índia cujo caminho
Vasco da Gama descobrira. Já narrámos os golpes terríveis
desferidos pelos ingleses e holandeses no monopólio português do
comércio asiático antes da revolução de 1640 e a ruína dos
portugueses na Ásia foi consumada pelos holandeses, durante a
longa guerra naval que se seguiu ao ataque ao seu estabelecimento
de Pernambuco. O comércio da China não atingira proporções muito
importantes, por isso os holandeses deixaram os portugueses
tranquilos em Macau, mas destruíram-lhes os seus
estabelecimentos na ilha Formosa, absorvendo os ingleses todo
esse comércio da feitoria de Cantão. O que os holandeses
principalmente cobiçavam era o comércio das especiarias e a
supremacia nas ilhas da Sonda, comércio cujo monopólio obtiveram
e que conservaram efetivamente. Depois da fundação de Batávia,
todos os esforços dos holandeses foram dirigidos contra Malaca
que, embora decadente, era ainda senhora de um comércio
relativamente considerável; duas vezes levaram o achém à



conquista do famoso estabelecimento de Albuquerque, mas os
portugueses infligiram severo castigo aos indígenas e só em 1640
os holandeses destruíram a rival de Batávia.

Os portugueses não fizeram mais esforços para disputar o
comércio das especiarias e, após o morticínio dos ingleses em
Amboina, em 1624, desapareceu o rival mais perigoso dos
mercadores holandeses. Na Índia propuseram-se estes a
monopolizar o negócio da pimenta, deixando que os ingleses
absorvessem o dos produtos do norte, as musselinas de Dacca e os
brocados de Almadabad e Surate. Os portugueses repeliram de Goa
os holandeses em 1639, mas estes pertinazes comerciantes não se
deram por vencidos; em 1662, a despeito da paz que haviam
concluído por intervenção da Inglaterra, tomaram Cochim, a
principal estação portuguesa na Índia austral, e em 1664 estavam
senhores de todos os principais portos da pimenta na costa do
Malabar. Em Ceilão foram igualmente felizes, tomando, em 1658,
Jafanapatão, o último porto importante português e, em 1669,
expulsaram de todo da costa de Coromandel os portugueses,
tomando S. Tomé e Macáçar. No norte da Índia, os ingleses eram os
mais formidáveis rivais dos portugueses. Depois da tomada de
Hugli, por determinação de Shah Jehan, os portugueses perderam
todas as relações com Bengala e o comércio desta importante
província caiu nas mãos dos ingleses. Na outra banda da Índia, os
ingleses foram igualmente bem-sucedidos. A sua vitória em frente
de Surate quebrara o prestígio de Portugal e o comércio com
Guzerate, Kathiawar e Sind estava principalmente nas suas mãos.
Os portugueses tinham-se tornado tão fracos que Diu, a cidade
imortalizada pelos feitos de bravura de António da Silveira e D. João
de Castro, foi saqueada por um bando de árabes, em 1670, e a
própria Goa, a áurea Goa, só se salvou do poder dos Marathas de
Sambaji, o filho de Sivaji, com o auxílio oportuno de um exército
mogol.

Por outro lado, os jesuítas ganharam uma fama quase tão grande
como a dos heróis portugueses. Embora a Inquisição ainda



prosseguisse na sua obra terrível em Goa, não havia missionários
mais notáveis que os inquisidores e o nome de João de Brito, que
pregou com um êxito sem precedentes até ao seu martírio cruel em
Maduré, em 1693, merece figurar ao lado do próprio S. Francisco
Xavier. Na África, os principais portos portugueses foram
reconquistados por Salvador Corrêa de Sá e Benevides em 1648,
mas tinham pouco valor, pois serviam principalmente de estações
na rota da Índia, sem que houvesse comércio africano, salvo a
exportação de negros destinados às roças brasileiras. Os
holandeses fizeram do cabo da Boa Esperança a sua estação,
razão por que deixaram Moçambique aos portugueses, tomando,
porém, posse da ilha fértil que fora descoberta primeiramente por
Lourenço de Almeida, e a que puseram o nome de Maurícia, em
honra do príncipe Maurício de Nassau. Na costa ocidental, os
portugueses conservaram Angola, as ilhas de Cabo Verde e outras
possessões; mas os holandeses levaram-lhe Santa Helena que
esteve em seu poder até que foi tomada pelo capitão inglês Anthony
Munden, em 1673, passando a ser estação da Companhia Inglesa
das Índias Orientais.

Das suas possessões de Marrocos desfizeram-se os portugueses
de boa vontade, pois que lhes eram só uma causa de despesas; a
cessão de Ceuta aos espanhóis e a de Tânger aos ingleses teve a
aprovação geral. Pouco será preciso dizer de Bombaim, a outra
cessão de território feita à Inglaterra como dote do casamento de D.
Catarina de Bragança, porque, se bem que destinada a tornar-se a
capital da Índia Ocidental, era a princípio tão insignificante que, em
1668, Carlos II concedeu-a à Companhia das Índias Orientais
mediante a renda de dez libras por ano.

Bem diferente desta história de decadência é a dos portugueses
no Brasil durante o mesmo período e o confronto prova claramente
que uma colónia tem muito maior valor que um domínio conquistado
e mantido pela espada. A lealdade dos colonos portugueses
revelou-se pelo modo como expulsaram os holandeses, quase sem
auxílio do governo da metrópole, e a homogeneidade da população



permitiu aos portugueses manter o seu poder na América do Sul
sem exércitos poderosos.

Na verdade, uma das mais eloquentes lições que se tira da
história do país transatlântico é que, quanto menos se faz sentir a
intervenção da metrópole nos negócios da sua colónia, mais os dois
países lucram com isso. A prosperidade material do Brasil, no
século XVII, foi devida ao facto de que, durante esse período, a
colónia era essencialmente agrícola, dando assim tempo a que se
formasse uma população avultada e industriosa, antes que o ouro
se descobrisse em grandes quantidades. Os habitantes ocupavam-
se principalmente no cultivo do tabaco e da cana-de-açúcar e o
rápido desenvolvimento dessas lavouras determinou a criação de
uma grande marinha, não só para transportar esses produtos, mas
para importar os milhares de escravos negros que trabalhavam nas
plantações. E vem aqui a propósito notar que, por essa época, os
colonos portugueses já não tentavam reduzir à escravidão os
indígenas do Brasil, que eram protegidos pelos jesuítas e pelos
decretos do rei, embora considerassem regular e justo escravizar os
negros de África. Este procedimento sensato e a conduta dos
jesuítas, que trabalhavam assiduamente entre os indígenas,
colocaram-nos em relações amigáveis com os seus conquistadores,
que a pouco trecho começaram a cruzar com ele. Graças a estas
relações amigáveis, abriu-se gradualmente o interior do continente
e, por último, descobriu-se o ouro em grandes quantidades. Foi uma
fortuna para os portugueses que não tivesse sido descoberto mais
cedo, porque de outra forma teriam perdido certamente a sua
colónia durante a ocupação espanhola; agora estavam solidamente
firmados para poderem ser expulsos.

A primeira descoberta de ouro, em larga escala, deu-se em 1699,
e a chegada do primeiro carregamento veio a ponto para D. Pedro II
ter meios de pôr o seu exército em pé de guerra. Tenha-se em vista
que por essa época ainda não se haviam encontrado jazigos
auríferos, nem na Califórnia, nem na Austrália, e que a descoberta
do ouro no Brasil tinha uma importância enorme. D. Pedro preparou-



se para aplicar esta fonte de riqueza de um modo prudente; não
intentou converter os jazigos auríferos em monopólio régio: não lho
consentiriam os colonos semi-independentes de S. Paulo; mas
limitou-se a reclamar apenas o quinto da exportação total. Isto
deixava margem larga de lucros aos pesquisadores do ouro e, como
o rendimento anual da Coroa de Portugal era, pelo menos, de 300
000 libras, pode imaginar-se bem que os reis de Portugal pudessem
manter uma corte esplêndida em Lisboa, a despeito da perda do seu
comércio asiático. Não existe história mais interessante que este
progresso do Brasil até se converter na possessão portuguesa de
maior valor, pois a terra, que primeiramente fora habitada por
degredados, excedeu em riquezas o domínio ganho pelos mais
nobres filhos de Portugal.



Capítulo XVI
Portugal no século XVIII
O marquês de Pombal

O século XVIII apresenta menos aspetos de interesse que nenhum
outro em toda a História de Portugal. O país, politicamente falando,
ficou a ser uma verdadeira província de Inglaterra, adscrita a tomar
parte em todas as guerras em que a Inglaterra estivesse
comprometida. A importância desta combinação tornou-se desde
logo mais e mais evidente, quando a França e a Espanha se uniram
por estreita aliança em virtude do Pacto de Família. As relações
comerciais foram, porém, causa de maior intimidade entre as duas
nações que a aliança política porque trouxeram, como já se disse,
negociantes e capitais ingleses para Portugal. Mas não obstante
esse duplo laço de união, os dois aliados conservaram-se
inteiramente distintos. Os portugueses continuaram a ser uma raça
de católicos devotos e os ingleses não fizeram esforços para os
converter. Esta diferença de religião obstou a qualquer estreita
aliança entre as casas reinantes dos dois países, como a que se
efetuara com o casamento de Carlos II com D. Catarina de
Bragança, pois que qualquer casamento com uma princesa católica
seria rejeitado pelos estadistas e pelo povo ingleses. Ao passo, por
conseguinte, que existia como nação independente sob a proteção
da Inglaterra, Portugal conservava as suas características nacionais
e noutros sentidos apresentava mais analogias com a Espanha do
que com nenhum outro país. A pequena nação não mais caminhou
na vanguarda da civilização europeia; sentiu que os seus dias de
grandeza estavam contados e contentava-se com ir vivendo numa
quietude estagnante. Por esta razão, se não foi por outra, a História
de Portugal reduz o seu interesse no século XVIII, pois que, se não
se ilustrou por nenhum feito de armas, nem revoluções, nem avanço



algum de progresso nacional, também nessa época, sob todos os
aspetos, tanto literários como políticos, ficou atrás das demais
nações europeias. Era inevitável que assim fosse; uma nação que
depende de outra relativamente à sua independência política, não é
fácil que produza heróis. É notável que a influência do exemplo da
Inglaterra não inspirasse um levantamento em favor da liberdade
política de instituições representativas; mas não sucedeu assim. A
monarquia conservou-se absolutista, dispensando o auxílio do povo
por causa da riqueza proveniente do ouro e das minas de diamantes
do Brasil, e as Cortes nem uma só vez foram convocadas durante
esse século. E, contudo, esse absolutismo não foi uma pura perda,
pois que produziu um grande ministro, o Richelieu português, o
marquês de Pombal.

O reinado de D. João V, filho mais velho de D. Pedro II, e que
recebeu o poder real das mãos da regente D. Catarina, foi notável
pela longa duração da paz, embora começasse por uma guerra. A
Guerra da Sucessão de Espanha ainda ardia na Península e a
primeira campanha depois da subida do novo rei ao trono foi
assinalada pela enorme derrota infligida aos portugueses e ingleses
pelos franceses e espanhóis em Almanza, no dia 15 de abril de
1707, uma batalha em que aconteceu serem os ingleses
comandados por um francês, Henri de Ruvigny, lorde Galway, e os
franceses por um inglês, James Fitz James, duque de Berwick.
Contudo, D. João V, que era um rapaz de dezassete anos,
conservou-se fiel à aliança inglesa e ao Tratado de Methuen, apesar
desse desastre, entregando a gerência dos negócios nas mãos do
ministro e amigo de seu pai João de Mascarenhas, duque de
Cadaval. Este hábil estadista ligou o rei ainda mais estreitamente à
aliança anglo-austríaca, casando-o com a arquiduquesa Mariana,
filha do defunto imperador Leopoldo I, a qual veio em 1708 para
Lisboa acompanhada por uma poderosa esquadra inglesa sob o
comando do almirante sir George Byng. Todavia, a guerra
prosseguia invariavelmente contrária aos aliados, pois os espanhóis
puseram-se entusiasticamente ao lado do seu rei Bourbon, Filipe V,



e, em 7 de maio de 1709, um exército português comandado pelo
marquês de Fronteira foi derrotado nas margens do Caia pelos
espanhóis, sob o comando do marquês de Bay. Muito mais séria foi
a tomada do Rio de Janeiro pelo almirante francês, Duguay-Trouin,
em 23 de setembro de 1711, por paralisar os suprimentos do Brasil
durante mais de um ano. A guerra afrouxou em toda a Europa
depois da subida ao trono do arquiduque Carlos, como imperador, e
em 6 de fevereiro de 1715, aproximadamente dois anos depois do
Tratado de Utrecht, foi assinada a paz entre a Espanha e Portugal,
em Madrid, pelo secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte
Real.

Depois da morte do duque de Cadaval, D. João V começou a
dirigir a política e mostrou o seu desamor pela guerra. Recusou
entrar na liga contra o cardeal Alberoni, o famoso ministro de
Espanha, evitando, tanto quanto possível, qualquer combinação de
que pudesse resultar o rompimento da paz. A única expedição que
enviou foi uma armada que fez aprestar, a pedido do Papa, para ir
juntar-se aos venezianos na sua luta contra os turcos e que,
comandada por Lopo Furtado de Mendonça, conde de Rio Grande,
derrotou os muçulmanos em frente do cabo Matapan, em 1717. O
principal empenho da política externa do rei D. João foi combinar
uma firme adesão ao Tratado de Methuen com as relações
amigáveis com a Espanha, esperando assim evitar a guerra. Nesse
propósito, conservou-se sempre nos melhores termos com os
embaixadores ingleses em Lisboa, e nomeadamente com lorde
Tyrawley e, em 1729, aliou-se estreitamente à nova dinastia em
Espanha. Sua filha D. Maria Josefa de Bragança casou com D.
Fernando, filho mais velho de Filipe V, que sucedeu ao trono
espanhol com o título de Fernando VI, enquanto a infanta espanhola
D. Mariana Vitória de Bourbon casou com o herdeiro presuntivo de
Portugal, D. José.

D. João V conservou as melhores relações com o papado;
concedeu somas enormes em dinheiro a diferentes pontífices,
tiradas das riquezas do Brasil, e em troca recebeu várias



recompensas, que não tinham valor real, mas que tinham para o
soberano uma altíssima importância. Lisboa foi dividida em duas
dioceses; o arcebispado de Lisboa foi erigido em patriarcado;
permitiu-se ao patriarca oficiar com paramentos semelhantes aos do
Papa e ter uma liturgia análoga à dos cardeais e, finalmente, no
último ano do seu reinado, conferiu-se o título de Fidelíssimo aos
reis de Portugal para corresponder aos títulos de cristianíssimo e
católico, atribuídos respetivamente aos reis de França e Espanha.

São estes os únicos pontos interessantes que assinalam o
reinado longo de quarenta e quatro anos de D. João V e, como os
últimos trinta e cinco foram de paz, poder-se-ia alcunhar de feliz um
reinado que tão pequena história deixou de si. Mas não se pense,
contudo, que o rei não deixasse assinalado o seu governo. Pelo
contrário, esforçou-se por deixar o seu nome vinculado na História.
Revelou tendências, a exemplo de muitos outros príncipes do século
XVIII, para imitar Luís XIV. Despendeu rios de dinheiro em
construções e entre os seus atos de maior fama, nesse sentido,
contam-se a igreja patriarcal em Lisboa, o magnífico Convento de
Mafra e o grande aqueduto que forneceu água a Lisboa. Foi um
protetor magnânimo da literatura e das artes, fundando em 1720 a
Academia de História em Lisboa. Era amante de música e do teatro,
despendendo grandes somas em mandar vir da Itália cantores e
dançarinas e atores de França. Tomou um interesse inteligente na
administração do seu reino e, para que melhorasse o andamento
dos negócios, estabeleceu três secretarias de Estado para os
negócios do reino, estrangeiros e guerra, colónias e marinha em vez
da única que existia; teve em especial apreço a sua armada,
fundando o Arsenal de Marinha de Lisboa. Um outro facto que
também merece ser mencionado, em sua honra, é o ter obtido em
1725 uma bula do Papa Benedito XIII, permitindo a todos os presos
da Inquisição poderem nomear defensores e ordenando que todas
as sentenças do Santo Ofício fossem comunicadas ao rei para
serem confirmadas por este em conselho. Este rei magnânimo foi
acometido de paralisia em 1742 e durante os últimos oito anos do



seu reinado até à sua morte, em 1750, foi o reino governado pela
rainha e pelo cardeal da Cunha, patriarca de Lisboa.

O reinado de D. José I, que se estende desde 1750 até 1777,
tornou-se afamado pela administração do marquês de Pombal, o
mais notável ministro que governou Portugal, e um dos mais
notáveis estadistas do século XVIII. O rei, posto que fosse um
homem de merecimento real, pouco interveio nos negócios políticos,
deixando-os entregues ao seu ministro, cuja capacidade fora o
primeiro a adivinhar. As relações entre o rei e o seu súbdito
assemelham-se às de Luís XIII e Richelieu, e honram-nos a ambos.
Em tudo – nas suas grandes reformas administrativas internas, nos
seus planos financeiros, na reorganização do exército, na abolição
da escravatura e na luta com os jesuítas, que terminou pela
supressão dessa ordem famosa, em tudo o rei D. José deu força ao
seu ministro. O marquês de Pombal quebrou o poderio da fidalguia,
tornando o rei mais absoluto que nunca e exaltando as prerrogativas
régias, enquanto se servia dessas prerrogativas para as suas
medidas reformadoras; o rei, em troca, sustentava o ministro no
poder, a despeito dos protestos veementes e das intrigas subtis do
clero católico romano e da oposição de sua mulher.

Sebastião José de Carvalho e Melo, melhor conhecido pelo seu
último título de marquês de Pombal, tinha mais de cinquenta anos
de idade quando o seu amo sucedeu no trono e quando ele mesmo
entrou em funções. Seu pai, Manuel de Carvalho, era um fidalgo
português de mediana fortuna, mas, por parte de sua mãe, D.
Teresa de Mendonça, estava aparentado com algumas das famílias
mais nobres de Portugal, os Almeida, os Melo e os Mendonça.
Nasceu em Soure, no dia 13 de maio de 1699 e, depois de receber
a sua instrução na Universidade de Coimbra, alistou-se no exército.
Não encontrando nem prazer, nem lucros na carreira militar em
tempo de paz, abandonou o serviço, passando a viver na Corte. A
sua formosura, a sua força muscular e destreza nos exercícios
atléticos tornaram-no popular em toda a sociedade de Lisboa,
apesar da sua pobreza relativa, distinguindo-se especialmente se



isso se pode chamar distinção, entre os arruaceiros, que infestavam
as ruas da capital. Parecia não haver para ele perspetiva de futuro
na vida, quando, em 1733, se tornou o assunto das conversações
na capital pela fuga, ou antes, por ter raptado uma senhora da mais
alta nobreza, D. Teresa de Mendonça e Almada, sobrinha do conde
dos Arcos. A família de sua mulher mostrou-se a princípio
fortemente indignada, mas por último afrouxou e, em 1739, o bravo
das ruas de Lisboa foi, por influência dela, nomeado embaixador na
Corte de Inglaterra. Servirá de consolo aos homens de idade
avançada lembrar-lhes que o mais notável dos ministros
portugueses tinha já quarenta anos antes de desempenhar qualquer
cargo público. Em Londres, Sebastião de Carvalho seguiu novo
rumo, dedicando-se ao estudo profundo da política, investigando
cuidadosamente o sistema inglês de governação e as causas da
prosperidade comercial da Inglaterra. De Londres foi transferido
para a Corte de Viena, em 1745, e aí, depois da morte da sua
primeira mulher, casou com uma filha do conde Daun, o famoso
general austríaco. Por essa ocasião, o rei D. João V deu uma prova
de apreço pelo vencedor de Kolin, concedendo a Sebastião de
Carvalho cartas de nobreza, que lhe deram direito a usar o título de
Dom, e, em 1750, o embaixador foi chamado a Portugal e nomeado
secretário de Estado dos negócios estrangeiros. Quando vinha a
caminho de Portugal, falecia D. João V e, quando Sebastião de
Carvalho chegou a Lisboa, o rei D. José já tinha subido ao trono.

A princípio, o novo secretário de Estado não tinha lugar superior
ao dos seus colegas, mas os seus talentos em breve se tornaram
evidentes ao rei e a sua conduta por ocasião do terramoto de Lisboa
fez-lhe ganhar um ascendente ilimitado no espírito do rei. Essa
terrível catástrofe deu-se no dia 1 de novembro de 1755. A
população da cidade estava nas igrejas assistindo ao serviço solene
do Dia de Todos-os-Santos, quando sentiu o primeiro abalo de terra;
a este seguiram-se outros a intervalos, deixando metade da capital
em ruínas. A maior parte dos habitantes que conseguira escapar da
derrocada das casas e das igrejas correu para o cais. Mas a



catástrofe estendeu-se também ao mar; uma vaga imensa varreu o
cais atirando para longe e envolvendo milhares de fugitivos,
enquanto os navios fundeados no rio varavam em terra. Não faltou
nenhum elemento de horror, pois que rebentaram incêndios por
todos os pontos da infeliz cidade e o escumalho da população
vagueava assassinando e roubando os que haviam sido poupados
pela calamidade. Nesta conjuntura horrorosa, o rei e Sebastião de
Carvalho mostraram a maior coragem e a mais inquebrantável
firmeza de conduta. Perguntando-lhe o rei o que se deveria fazer, o
ministro, segundo é tradição, respondeu laconicamente: «Cuidar dos
vivos e enterrar os mortos»29 e durante oito dias e oito noites andou
na sua carruagem, visitando todos os lugares onde quer que a sua
presença se tornava necessária, reprimindo as desordens. As
notícias do desastre espalharam-se por toda a Europa, morreram
pelo menos trinta mil pessoas e, segundo alguns cálculos, cem mil,
e as nações estrangeiras não foram remissas em enviar socorros
aos escapos da catástrofe. A consternação que se sentiu em
Inglaterra foi mais intensa do que em nenhuma outra parte, devido
às estreitas relações entre os dois países, sendo enviadas
imediatamente de Londres para Portugal grandes somas em
dinheiro e provisões.

A catástrofe causou uma impressão extraordinária no espírito dos
contemporâneos; em Londres, durante o ano, publicaram-se para
cima de vinte descrições, à parte as notícias das revistas, e Voltaire,
no seu Cândido, faz uma descrição completa e muito minuciosa
dessa catástrofe.

A energia de Sebastião de Carvalho nessa conjuntura firmou a
sua reputação perante o rei, sentindo-se forte para iniciar a sua
campanha contra a nobreza e contra os jesuítas.

A fim de ter o tempo livre para negócios de tal importância, foi
feito primeiro-ministro, em 1756, com ingerência sobre todos os
ramos administrativos, e o seu amigo Luís da Cunha foi nomeado
secretário de Estado dos negócios estrangeiros em seu lugar.
Exporemos no seu conjunto a longa série de reformas



administrativas e os seus esforços para fazer progredir o país,
trabalhos que ocupam toda a duração do seu governo de vinte e
sete anos; mas trataremos em especial da sua campanha contra os
jesuítas, donde resultou a supressão dessa famosa ordem. Não é
necessário discutir as diferentes causas que levaram Sebastião de
Carvalho a atacar os jesuítas, mas a principal funda-se no facto de
serem ricos e poderosos, e, portanto, constituírem uma força
perigosa numa monarquia absoluta. Tenha-se em vista que os
jesuítas do século XVIII formavam uma classe de indivíduos muito
diversa da dos seus predecessores. Não eram já os missionários
intrépidos, mas uma corporação de comerciantes ricos, que se
serviam da sua situação espiritual para alargarem os proventos do
seu comércio. Tinham prestado um grande serviço na América,
penetrando no interior do Brasil e convertendo os indígenas e a sua
administração do Paraguai, uma das empresas mais curiosas em
toda a história do cristianismo, era, sem dúvida, abençoada pelo
povo. Mas, nos meados do século XVIII, tinham ido demasiadamente
longe. Uma coisa era converter os indígenas do Brasil, outra era
absorver demasiadamente as riquezas desse país, causando
prejuízo não só à Coroa mas ao povo português, ao qual obstavam
a que se estabelecesse nos territórios que estavam sob o seu
domínio. Se o facto de a ordem ser rica e poderosa, e ter perdido as
tradições da sua primitiva simplicidade, era para Sebastião de
Carvalho razão suficiente para a atacar, é uma questão que fica
para cada qual resolver, mas que foi esse o motivo, e que as
diferentes desculpas, apresentadas pelos admiradores do grande
ministro, são destituídas de fundamento é um facto incontestável.
Em 19 de setembro de 1757, desferiu-se o primeiro e importante
golpe quando o jesuíta confessor do rei foi demitido e todos os
jesuítas proibidos de entrarem na Corte.

Sebastião de Carvalho e Melo, em nome do rei de Portugal,
denunciou além disso formalmente a ordem em Roma e Benedito
XIV, então Papa, nomeou o cardeal Saldanha, um amigo do
ministro, visitador e reformador da Sociedade de Jesus.



O cardeal não fez esperar muito a sua resolução, e, em 15 de
maio de 1578, proibiu o comércio aos jesuítas.

Uma tentativa contra a vida do rei, que se seguiu logo a essa
medida, deu ao ministro a oportunidade por que ansiava para
apressar a supressão da famosa sociedade. A história da
conspiração dos Távora, ponto culminante dessa tentativa, é um dos
factos mais misteriosos em toda a História portuguesa e, entre
tantas narrações contraditórias que têm sido publicadas, é quase
impossível chegar à inteira verdade. Mas é certo que os jesuítas e
os nobres não tinham razões para amarem o rei e o seu ministro e
não é de espantar que a sua oposição se manifestasse por medidas
violentas. Os principais fidalgos tinham sido sistematicamente
excluídos de todo o poder político depois da subida do rei D. José
ao trono, pois que Sebastião de Carvalho e Melo, como Richelieu,
suspeitava deles, preferindo confiar os negócios públicos a
indivíduos da sua própria categoria social ou de origem burguesa,
de preferência aos fidalgos e aos parentes destes.

Os três chefes da conjuração eram o duque de Aveiro,
descendente de D. João II e um dos principais fidalgos portugueses,
o marquês de Távora, que desempenhara dignamente o cargo de
governador da Índia, e o conde de Atouguia descendente do bravo
D. Luís de Ataíde, o defensor de Goa; mas a alma e a inspiradora
da conspiração era a marquesa de Távora, mulher bela e ambiciosa,
que se reputava gravemente ofendida pelo facto de seu marido não
ter sido feito duque. O confessor desta fidalga era um jesuíta
chamado Gabriel Malagrida, a quem alguns autores classificam de
fanático idiota e outros de intrigante perigoso, desvairado pela
perseguição movida por Sebastião de Carvalho e Melo contra a sua
ordem. Se Malagrida estava inocente ou culpado, se era um louco
ou um homem de juízo, se os Távora foram instigados por motivos
religiosos ou políticos, ou apenas por um desejo de vingança
particular, se todos esses fidalgos, e especialmente o duque de
Aveiro, não foram acusados unicamente para facilitarem a
Sebastião de Carvalho e Melo um golpe na nobreza, se, finalmente,



todos os punidos foram vítimas do ministro ou realmente culpados
são questões que não podem ser resolvidas aqui. A verdade em
todos os pontos dessa questão apresenta-se bastante contraditória;
mas o que é positivo é que na noite de 3 de setembro de 1758 se
dispararam tiros contra o rei, ferindo-o, e que, no seguinte mês de
janeiro, os fidalgos já mencionados e muitos outros indivíduos foram
presos como implicados na tentativa de assassínio. Depois de um
julgamento sumário, foram executados.

O rei D. José acreditou firmemente que os verdadeiros culpados
tinham sido castigados e, como prova de gratidão, elevou o seu
ministro a conde de Oeiras, animando-o a prosseguir na sua
campanha contra os jesuítas. Em 19 de janeiro de 1759, foram
confiscados os bens pertencentes à Sociedade e, em 3 de
setembro, todos os membros desta foram expulsos de Portugal,
enviando-se ordens aos governadores da Índia e do Brasil para
procederem da mesma forma com eles.

A notícia deste golpe arrojado foi recebida com admiração em
toda a parte, exceto em Roma, correndo voz pelo estrangeiro de
que em Portugal estava governando um grande ministro. O mais
velho dos Pitt, que ansiava por que Portugal entrasse na Guerra dos
Sete Anos, reconheceu publicamente a capacidade do conde de
Oeiras e, por diligências deste, deu completa satisfação a Portugal
pela violação das leis internacionais, causada pelo ataque do
almirante inglês Boscawen à esquadra francesa de La Clue, no
porto de Lagos.

O conde de Oeiras não desejava tomar parte na guerra geral que
assolava a Europa, recusando-se a secundar os planos de Pitt,
inimigo declarado da aliança franco-espanhola por virtude dos
tratados de aliança com a Inglaterra, sem que o rei de Espanha,
conforme o que se estipulara no Pacto de Família, atacasse
Portugal. Os espanhóis, comandados pelo marquês de Sarria,
invadiram, porém, as províncias do norte de Portugal em 1762 e
tomaram rápida e sucessivamente as praças de Miranda, Bragança
e Almeida. Então o conde de Oeiras apelou para os estadistas



ingleses, e não o fez em vão. Foram enviados imediatamente para
Lisboa soldados e munições de guerra e, por pedido especial do
ministro, veio também um general inglês, conde de Lippe-Buckburg,
pago pela Inglaterra, com alguns oficiais e sargentos ingleses para
reorganizarem o exército português, como Schomberg fizera um
século antes. O conde de Lippe, auxiliado pela energia do ministro
inglês, transformou imediatamente as tropas portuguesas num
exército disciplinado e o exército aliado entrou em campo assim que
chegou para tomar o comando das tropas inglesas o brigadeiro-
general John Burgoyne, um bravo oficial de cavalaria, que se
distinguira em Belle-Isle, mas que é mais conhecido na história
inglesa pela capitulação de Saragoça.

O resultado foi completo; os espanhóis perderam todas as suas
anteriores vantagens, sendo derrotados em Valência de Alcântara,
onde os ingleses tomaram três bandeiras e aprisionaram um general
espanhol e, em 5 de outubro, Burgoyne destruiu o campo
entrincheirado em Vila Velha pondo termo à campanha. Os
espanhóis estavam então completamente decididos a ceder e, em
10 de fevereiro de 1763, foi assinada a paz entre Portugal e
Espanha. O conde de Oeiras aprendera uma lição no contraste
entre as duas campanhas e, quando Burgoyne e os seus soldados
ingleses voltaram para Inglaterra, o conde Lippe-Buckburg foi
convidado a ficar e não só reorganizou o exército português como
pôs todas as fortalezas da fronteira, e especialmente Elvas, em
completo estado de reparação de harmonia com a ciência do tempo
em matéria de fortificação.

Concluída esta curta guerra, o conde de Oeiras mais uma vez
voltou a sua atenção para os jesuítas e, em 1764, o padre
Malagrida, também jesuíta, foi queimado vivo, não como traidor,
mas como herético e impostor, a pretexto de alguns dislates
extravagantes e místicos, que escreveu no seu livro Vida da
Gloriosa Santa Ana. Esse homem foi considerado como um mártir,
ficando interrompidas as relações entre Portugal e a Santa Sé por
espaço de dois anos, enquanto o ministro português exercia toda a



sua influência nas Cortes de França e Espanha para conseguir a
completa supressão da Sociedade, que odiava. O rei sustentou-o
energicamente e, após uma nova tentativa contra a sua vida, em
1769, que o ministro, como sempre, atribuiu aos jesuítas, o rei D.
José elevou o seu fiel servidor à dignidade de marquês de Pombal,
título pelo qual é mais conhecido e afamado.

Os primeiros-ministros de França e Espanha participavam
cordialmente do ódio aos jesuítas, porque o duque de Choiseul e o
conde de Aranda tinham o seu tanto do génio de Pombal, imitando-
lhe a política; em ambos os países foi proscrita a Sociedade que, na
sua fundação, tanto fizera a favor do catolicismo e da cristandade,
sendo tratados com igual rigor os membros dignos como os indignos
e, finalmente, o Papa Clemente XIV aboliu-a solenemente, em 1773.
O rei D. José não sobreviveu muito a este triunfo completo do seu
ministro porque faleceu no dia 24 de fevereiro de 1777 e o marquês
de Pombal, então um velho de setenta e sete anos, foi
imediatamente demitido do seu cargo.

Torna-se quase impossível analisar, num simples parágrafo, as
reformas internas e as medidas gerais de progresso introduzidas em
Portugal pelo Marquês, tão grande é o alcance dos seus esforços e
ilimitada a sua energia. Têm-no comparado muitas vezes com
Richelieu, especialmente, segundo parece, por causa do rigor com
que castigou a conspiração dos Távora; mas os homens com os
quais se assemelha são os déspotas benevolentes e seus ministros,
que abundaram na Europa antes do abalo da Revolução Francesa.
Acreditava firmemente que a grande felicidade de um povo
dependia da estabilidade de uma monarquia absoluta, que pode
fazer mais do que as instituições representativas, e a sua luta com
os jesuítas foi devida principalmente ao facto de serem tão ricos e
independentes, especialmente no Brasil, que podiam fazer sombra
ao poderio da Coroa. A classe de estadistas e políticos em que se
filiava compreendia reis como Frederico, o Grande, da Prússia, o
imperador José II, Leopoldo, grão-duque da Toscana, e Carlos III de
Espanha, e ministros reformadores como Aranda em Espanha e



Tanucci em Nápoles; e, como eles, acreditava que o verdadeiro bem
só podia emanar de um monarca absoluto, que se interessasse do
coração pelo seu povo. A maior prova que Pombal deu desse
desvelo régio pelo povo está no famoso decreto de 25 de maio de
1773, pelo qual ficou abolida a escravatura em Portugal, ou antes,
pelo qual os netos dos escravos e todas as crianças nascidas
depois dessa data eram declarados livres. Aboliu ao mesmo tempo
toda a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, que assim se
designavam ainda os descendentes dos judeus e mouros
conversos, tornando todos os súbditos portugueses igualmente
aptos para desempenhar todos os cargos civis, militares e
eclesiásticos. Contudo, não suprimiu a escravatura no Brasil,
crendo, como todos os seus contemporâneos, que o natural destino
dos negros era a escravidão; mas até nessa colónia repetiu e deu
força aos decretos proibitivos da escravização dos indígenas. Nos
negócios de administração interna, advogou e manteve a
parcimónia e de um só golpe, em 1761, aboliu mais de três quartas
partes dos cargos insignificantes que estorvavam a administração
da justiça. Tornou mais acessível aos cidadãos a justiça civil e
criminal barateando os pleitos e, em 1769, arrancou à Inquisição
parte do seu poder, transformando-a em tribunal régio, sujeito às
mesmas normas dos outros tribunais, reservando-lhe apenas o
conhecimento das causas que diziam respeito à pureza da fé e
dando-lhe ao mesmo tempo um regimento que acabava com todas
as fórmulas odiosas dos velhos processos inquisitoriais.
Policialmente mostrou o mesmo vigor, evitando, por meio de uma
repressão enérgica, que o maquinismo da justiça continuasse a
servir para vinganças pessoais. Reconhecendo a importância da
instrução, reformou a Universidade de Coimbra, em 1772, e aboliu
os antigos métodos de ensino que ali se seguiam, introduzindo os
elementos modernos; e, embora tivesse expulsado os grandes
educadores do tempo, conservou os estabelecimentos de instrução
dos jesuítas, convertendo o seu colégio de Lisboa numa escola para
instrução dos filhos dos nobres.



Já falámos das reformas no exército que empreendeu com o
auxílio do conde de Lippe-Buckeburg, igual energia revelou com
respeito à marinha, ramo administrativo onde colocou o mais
enérgico entre os seus subordinados, Martinho de Melo e Castro.
Não menos cuidado mostrou o grande ministro nos negócios
materiais; revelou gosto pela arquitetura e pelas edificações e, sob a
sua superintendência, a parte de Lisboa que ficara em ruínas pelo
terramoto de 1755 renasceu das suas cinzas mais bela que outrora,
aformoseada com boas ruas, praças e construções, delineadas em
geral pelo famoso arquiteto português Joaquim Machado de Castro.
Não se esqueceu de favorecer a agricultura e a vinicultura, que tinha
de ser a fonte de subsistência da maioria dos portugueses,
introduzindo o bicho-da-seda nas províncias do norte e fazendo
regulamentos especiais para o tráfego e favorecimento dos
pescadores das costas portuguesas.

Não foi tão feliz o marquês de Pombal nas suas tentativas para
introduzir manufaturas no país; os portugueses não eram um povo
industrial e o sistema de proteção, que introduziu, só concitou a
oposição dos mercadores ingleses, que protestavam contra ele
como constituindo uma violação do Tratado de Methuen, tornando
os artigos manufaturados mais caros que o tinham sido durante a
primeira metade do século. Contudo, algumas das indústrias, que
fundou ou protegeu, não deixaram de prosperar. Nos negócios
comerciais evidenciou o resultado das lições que aprendera durante
a sua residência oficial em Londres, porque fundou o Banco Real de
Portugal, em 1751, e a Companhia dos Vinhos do Alto Douro, contra
a qual os mercadores ingleses de vinhos clamaram energicamente
como constituindo uma violação do seu monopólio. Protegeu o
comércio com o Brasil por meio de privilégios aos pesquisadores do
ouro e plantadores dessa grande colónia; e a importação do ouro,
do tabaco e do açúcar trouxe a Lisboa uma parte da prosperidade
do século XVI. Relativamente à Ásia, o seu espírito perspicaz
compreendeu que não traria nenhuma vantagem lutar pela partilha
do comércio da Índia; mas foi o primeiro dos estadistas portugueses



que compreendeu o valor da pequena colónia de Macau, no rio de
Cantão.

A maior parte do comércio chinês, que todos os anos ia
aumentando de valor, estava na posse da feitoria da Companhia
Inglesa das Índias Orientais, em Cantão; mas o despeito do governo
chinês era tal que a Companhia não tinha ali a sua posição
garantida. Macau era, porém, um porto livre; a maior parte dos
feitores e guarda-livros da Companhia Inglesa das Índias Orientais
residiam ali e Pombal, vendo que o comércio do chá passava pelo
território português, protegeu-o muitíssimo, tendo cuidado em que
essa mercadoria pagasse os respetivos direitos de passagem às
autoridades portuguesas, contribuindo assim para a riqueza da
Coroa.

Não se esqueceu também o grande ministro de proteger a
literatura e as belas-artes. Fundou a Arcádia de Lisboa, em 1757,
para a propagação das ideias dos enciclopedistas franceses e foi
sob a sua influência e patronato que Diogo Barbosa Machado
compilou a sua Biblioteca Lusitana e Damião António de Lemos
escreveu a sua História de Portugal, uma obra que ocupa uma
posição intermédia entre os singelos anais de Bernardo de Brito e
António Brandão e as histórias científicas de Alexandre Herculano e
Rebelo da Silva. Era particularmente amador de música,
persuadindo o rei a construir a Ópera de Lisboa e a convidar o
famoso cantor Cafarelli, o confidente do rei de Espanha, para ali
cantar. A esse artista foi dedicada a melhor ópera portuguesa,
Alessandro nell’Índia, de David Peres.

Tais foram algumas dessas reformas, planos, melhoramentos e
gostos do grande ministro, que o tornaram amigo do seu rei e
adorado do povo; mas, por outro lado, a sua perseguição aos
jesuítas e o modo rigoroso como tratou os principais fidalgos, a
quem muitas vezes prendeu sem julgamento, criaram-lhe muitos
inimigos pessoais e, quando seu amo faleceu, compreendeu que a
sua própria queda estava iminente.



O rei D. José faleceu sem herdeiros masculinos, sucedendo-lhe
no trono sua filha mais velha D. Maria Francisca, que casara, em
1760, com seu tio D. Pedro, irmão mais novo do rei D. José.
Esperava-se, por meio desta combinação, evitar todas as discórdias
relativas à sucessão; marido e mulher foram coroados juntamente,
cunhando-se moedas com os dois nomes de D. Maria I e D. Pedro
III. Mas eram ambos fracos, de espírito estreito, e as rédeas do
governo caíram nas mãos da viúva do rei D. José, D. Mariana
Vitória, uma católica fanática, que nunca pudera suportar a
influência do marquês de Pombal, mostrando-se oposta à sua
política. Por conselho seu, o grande ministro foi logo demitido do
seu cargo e obrigado a justificar-se enquanto os seus inimigos eram
tirados das prisões. Os seus nomes mostravam como era profunda
a inimizade com que o ex-ministro tinha de contar, porque entre eles
figuram os de D. Miguel da Anunciação, bispo de Coimbra, D. João
Ansberto de Noronha, conde de S. Lourenço, D. João de Almeida
Portugal, marquês de Alorna, antigo vice-rei da Índia e irmão do
marquês de Távora, D. Martinho de Mascarenhas, filho do
executado duque de Aveiro, D. José, irmão bastardo do defunto rei
e inquisidor-mor de Portugal, o chanceler António de Andrade
Freire, D. Frederico de Sousa Holstein e D. João de Bragança,
duque de Lafões. Estes homens rodearam imediatamente os novos
soberanos, formulando os seus agravos contra Pombal; procedeu-
se à revisão do processo dos Távora, apressando-se a perseguição
do grande ministro com a mais acirrada hostilidade. E, contudo, os
seus amigos a custo ousavam condenar um homem que tantos
benefícios fizera ao país e, depois de hesitarem por quatro anos,
condenaram o velho ex-ministro, que então tinha mais de oitenta
anos de idade, a degredo para vinte léguas da Corte. Se ainda
vivera a sua perseguidora implacável, a viúva do rei D. José, sem
dúvida que o seu castigo teria sido muito mais severo; por isso a
rainha não se atreveu a publicar a sentença em vida de sua mãe. O
velho ministro não sobreviveu muito à sua queda, falecendo no dia 8
de maio de 1782, em Pombal, com oitenta e três anos.



Para honra de D. Pedro e de D. Maria, deveremos dizer que em
consideração dos grandes e eminentes serviços de seu pai, foram
confirmados ao filho, o jovem marquês de Pombal, todas as honras
e propriedades que haviam sido conferidas ao ministro pelo rei D.
José.

É quase desnecessário dizer que a queda do marquês de Pombal
fez surgir muitos pretendentes ao seu elevado cargo. Os três
secretários de Estado, Martinho de Melo e Castro, Tomás Xavier de
Lima Brito, o visconde de Vila Nova de Cerveira, mais tarde
marquês de Ponte de Lima, Aires de Sá e Melo, o intendente do
tesouro, Pedro José de Noronha, o marquês de Angeja e o
intendente de polícia, Diogo Inácio de Pina Manique. Todos tinham
sido formados pelo marquês de Pombal, cuja sucessão
ambicionavam na governação. Contudo, nenhum deles a conseguiu
porque os fidalgos que tinham voltado à Corte estavam
determinados a não sofrer nenhuma autoridade superior, ardendo,
por outro lado, em ciúmes entre si e mostrando incapacidade para
gerirem pessoalmente os negócios.

As coisas foram indo, portanto, no começo do novo reinado,
quase da mesma forma porque iam sob a administração de Pombal;
o seu espírito inspirava ainda os ministros e, em medidas tais como
o tratado comercial com a Rússia, a iluminação de Lisboa por meio
de candeeiros de azeite e a abolição da prisão por dívidas, vê-se
claramente o impulso que ele lhes dera. A Arcádia de Lisboa estava,
é certo, condenada a desaparecer, mas, em seu lugar, o duque de
Lafões fundou a Academia Real das Ciências, em 1779, a qual
prestou melhores serviços à literatura, publicando, entre outros
trabalhos, as obras dos primitivos cronistas portugueses. O rei e a
rainha tomavam pequena parte na gerência dos negócios; D. Pedro
III era curto de inteligência e vicioso e D. Maria Francisca, uma
mulher de espírito fraco, completamente dominada pelo seu
confessor, Dom Frei Inácio de S. Caetano, que fazia consistir a sua
maior felicidade em levantar grandes somas em dinheiro, enviando-
as para o convento latino de Jerusalém. O único acontecimento



importante, em que tomaram parte, foi a conferência que tiveram
com a Corte de Espanha em Badajoz, em 1785, quando se fez uma
combinação com respeito à disputada fronteira da América do Sul, e
quando D. João, o segundo filho de D. Pedro e D. Maria, foi
prometido como marido a D. Carlota Joaquina, neta de Carlos III de
Espanha. No ano seguinte faleceu D. Pedro III e a sua morte, a que
se seguiu logo a do seu confessor e de seu filho mais velho, D.
José, que casara com sua tia, D. Maria Benedita, transtornou
completamente a pouca inteligência de D. Maria Francisca. Em
1788 declarou-se oficialmente que a rainha não se achava em
estado de tratar dos negócios do reino e, em 1792, quando os
progressos da Revolução Francesa causavam uma conflagração em
toda a Europa, D. João entendeu que lhe cumpria tomar as rédeas
do governo nas suas mãos, posto que só em 1799 fosse declarado
regente.

Voltar agora da História de Portugal, no século XVIII, para a
história das possessões na Índia é uma tarefa bem triste porque
essas possessões, em vez de serem uma fonte de orgulho, eram-no
de despesa e de cuidados para o governo da metrópole, e
mantinham-se antes como padrão de passadas grandezas e como
base dos trabalhos de missões que por qualquer vantagem que
delas então proviesse. Em 1739, Bassaim, a capital do norte, como
então se lhe chamava, cidade que era a imediata em importância
comercial e política depois de Goa, foi tomada por Chimnaji Apa,
general marata, depois de um cerco de três meses, e com ela
caíram Tana e todas as possessões portuguesas da costa noroeste,
exceto Damão e Diu. Em 1741, os maratas e os bhonslas de
Sawantwadi fizeram correrias pela região em volta de Goa e
ameaçaram a cidade, mas, no momento mais difícil, chegou o
marquês de Louriçal com doze mil homens e derrotou
primeiramente os maratas em Bardez e depois avassalou Kem
Savawt, régulo de Sawantwadi.

A estes felizes resultados seguiram-se os do marquês de Castelo
Novo, que tomou Alorna, Tiracol, Neutim, Rarim e Satari, e o



marquês de Távora, que tomou Sadashivgad.
Mas o governo português não estava disposto a empreender

novas conquistas que demandassem remessas de dinheiro da
metrópole para defendê-las, ordenando-se ao conde da Ega que
entregasse a maior parte das cidades conquistadas aos seus
antigos possuidores. Entretanto, o comércio fugira inteiramente das
possessões portuguesas, restando apenas, do velho império, a
religião.

O capitão Hamilton, descrevendo as suas viagens, depois de falar
da pobreza dos habitantes portugueses, diz que contou nada menos
de oitenta igrejas e conventos em Goa, e que havia não menos de
trinta mil sacerdotes na cidade e em todo o território. Os
rendimentos eram nada e os dois mil soldados europeus que
defendiam a antiga cidade de Albuquerque tinham de ser pagos
pelo tesouro português. O pequeno comércio, que ainda existia,
recebeu o último golpe com a supressão dos jesuítas. Em 1759, a
áurea Goa, que se tornara insalubre e caíra em ruínas, foi
abandonada aos padres e monges e a sede do governo transferida
para Pangim. Pombal, com o seu profundo senso prático, viu que
nada havia a esperar das possessões portuguesas na Índia,
dirigindo todos os seus esforços mais para oriente e promovendo a
prosperidade de Macau e, em 1794, quando Portugal se achava na
Europa rodeado de dificuldades, o vice-rei pediu a proteção das
tropas inglesas e Goa foi guarnecida pela Companhia das Índias
Orientais enquanto durou a guerra com a França.

Muito diferente foi a história do Brasil nesse século. Enquanto a
Índia era uma origem de despesas, o Brasil era a grande fonte de
riqueza para o tesouro português, estando destinado a ser o asilo da
família real, quando se lhe tornou impossível permanecer por mais
tempo em Lisboa. Durante o século inteiro houve uma corrente forte
de emigrantes, de Portugal para o Brasil, e a população da grande
colónia aumentou rapidamente em número. A maior parte desses
emigrantes estabeleceu-se como plantadores de cana-de-açúcar e
tabaco e o trabalho nas plantações estava completamente nas mãos



dos escravos negros, importados em grande escala. O tráfico de
escravos achava-se todo nas mãos dos negociantes portugueses,
apesar dos esforços concorrentes dos ingleses; e consideravam-no
como a principal ocupação da marinha portuguesa. Era apenas por
causa desse tráfico que valia a pena para o governo português
conservar os estabelecimentos na costa de África; e Pombal
favoreceu-os como sendo os únicos meios de fornecer
trabalhadores ao Brasil. Os escravos no Brasil não eram
maltratados; os seus senhores tinham de os alimentar e não só se
lhes concedia alforriá-los como eram forçados a fazê-lo contra o
pagamento de certa soma. Esses libertos e os mulatos, que eram
muito numerosos, acumulavam por vezes uma certa riqueza, sendo
tratados como iguais, em todos os sentidos, e só não podiam
exercer cargos civis ou municipais. Eram até alistados como
soldados, mas os regimentos mulatos formavam à parte dos
europeus, e os seus oficiais eram escolhidos entre os membros
mais ricos da sua classe.

Os indígenas do Brasil eram tratados ainda com maior favor e,
pelo notável decreto de 1755, não só se proibiu que fossem
vendidos como escravos como foram considerados cidadãos a
todos os respeitos, permitindo-se-lhes cursar a Universidade de
Coimbra.

Já mencionámos a importância da descoberta do ouro no interior;
o rendimento da Coroa pelos quintos, apesar de todas as fraudes,
calculava-se em 300 000 libras anuais. A exploração dos sertões,
pelo ano de 1750, levou à submissão de um quase estado
independente, que os bandeirantes tinham formado, no princípio do
século, em S. Paulo, com trânsfugas portugueses, mestiços e
emigrados das colónias espanholas do Chile e do Peru. Esse
estabelecimento fora originalmente fundado no interior longínquo
dos sertões, fora da ação dos governos, e aí os colonos levavam
uma vida livre e romântica, regulada apenas pela lei de Lynch. Mas
pouco a pouco, o progresso da ocupação pô-los em contacto com o
governo português e a descoberta de diamantes nessa região levou



à ocupação dela. Esta descoberta dos diamantes aumentou ainda
mais a riqueza da Coroa e, além do direito régio sobre os diamantes
que tivessem vinte quilates de peso, calcula-se que o rei auferia um
rendimento de 100 000 libras anuais por um contrato feito com um
sindicato de compradores ingleses. Nem faltaram as outras pedras
preciosas, porque se descobriram rubis, esmeraldas e topázios em
tão grande quantidade, na segunda metade do século XVIII, que
fizeram que essas pedras descessem bastante de valor.

A grande colónia era governada com muita sabedoria; apenas
iam de Portugal alguns funcionários superiores, recrutando-se
quase todos os restantes entre os habitantes da colónia. Nem era
necessário enviar tropas de Portugal, porque o próprio país
recrutava e sustentava sem sacrifício um exército regular de
dezasseis mil homens e uma milícia de mais de vinte mil.

As únicas perturbações que advieram à colónia foram causadas
pela indeterminação das suas fronteiras e pela vastidão de um
território imenso. A importância da colónia foi reconhecida pelo título
de Príncipe do Brasil concedido ao filho mais velho do rei de
Portugal, desde o tempo de D. João IV, tornando-se um asilo seguro
para a família real, exilada, quando os acontecimentos europeus a
forçaram a emigrar.

Na literatura, os escritores portugueses do século XVIII seguiram e
imitaram os autores franceses dos reinados de Luís XIV e Luís XV
em vez de se esforçarem por desenvolver as características da sua
própria nação. A Academia Real de Lisboa, a Academia Real de
Portugal, a Arcádia de Lisboa e a Academia Real das Ciências, que
se sucederam umas às outras com pequenos intervalos, constituem
tentativas de imitação da Academia Francesa e das suas
produções; e, posto que prestassem bom serviço favorecendo as
investigações e recompensando os esforços literários, não
conseguiram produzir, como sucede geralmente a tais instituições,
grandes escritores nem pensadores. No começo do século XVIII,
antes de as academias exercerem a sua influência, as únicas
produções literárias em Portugal foram poemas líricos de pouco



valor, muito elogiados pelos membros das pequenas e numerosas
academias ou clubes académicos, análogos às arcádias italianas, e
que eram principalmente imitações das formas poéticas mais em
voga em França e na Itália. Mas durante o governo de Pombal
surgiu um espírito mais saudável; estudaram-se as obras dos
enciclopedistas franceses e dos seus contemporâneos em vez da
versificação arrebicada do tempo, seguindo-se uma nova orientação
na poesia e na prosa. Os novos poetas não se limitaram à poesia
lírica; ensaiaram os poemas épicos, os dramas e as éclogas,
baseando-se mais ou menos na imitação dos franceses, mas
possuindo ainda assim um certo ressaibo mais genuinamente
nacional que as poesias líricas dos seus predecessores. Todos
esses poetas não eram afeiçoados a Pombal e o mais conhecido
entre eles, António Dinis da Cruz e Silva, que foi apelidado o Boileau
português, atacou acerbamente o grande homem depois da sua
queda. A influência exercida por este poeta no progresso da
literatura portuguesa foi, contudo, insignificante comparada com a
dos seus sucessores Francisco Manuel do Nascimento e Manuel
Maria Barbosa do Bocage, cujos seguidores, sob os nomes de
filintistas e elmanistas, pregavam a libertação das fórmulas críticas
francesas e o respeito pelas formas nacionais. A poesia épica não
foi esquecida, posto que nenhum dos seus escritores possa ser
comparado com o grande Camões, cujo poema Os Lusíadas foi
reimpresso muitas vezes com anotações durante esse século. A
fama do grande poema épico português espalhou-se fora por toda a
Europa; foi vertido para a língua francesa por Duperron de Castera e
pelo crítico francês La Harpe, para a holandesa por L. S. Pieterzoon
e para a inglesa por Mickle, que, como tradutor do príncipe dos
poetas, foi recebido cordialmente na Corte portuguesa em 1780. A
literatura dramática também teve cultores. O género principal
consiste nas tragédias inspiradas nos modelos clássicos franceses e
os assuntos delas são tirados geralmente dos anais portugueses;
para prova poderemos citar os títulos de três tragédias de Bocage:
Viriato, Afonso Henriques e Vasco da Gama. Na prosa, os trabalhos



de maior valor são os históricos e as edições dos velhos cronistas
portugueses Rui de Pina, Azurara, Fernão Lopes e Acenheiro, feitas
para a Academia Real das Ciências por José Corrêa da Serra, são
as melhores edições. Tampouco foi desdenhada a pátria de Pedro
Nunes; Bartolomeu de Gusmão passa por ter descoberto a direção
dos balões, em 1709, uns anos antes de os irmãos Mongolfier
darem começo às suas experiências, e os botânicos Félix de Avelar
Brotero e António Corrêa da Silva, para não mencionarmos senão
um ramo de atividade científica, tornaram-se bem conhecidos em
toda a Europa e foram membros da maior parte das sociedades
científicas desse tempo. No que diz respeito às artes, já falámos de
David Peres, compositor musical, e de Joaquim Machado de Castro,
arquiteto; este último foi além disso o melhor escultor do seu país, e
Domingos António de Sequeira, como pintor, pode ser comparado
vantajosamente com a maior parte dos artistas contemporâneos na
Europa.

Mas, posto que a influência francesa se fizesse sentir em todos
os géneros literários até à remodelação da poesia nacional por
Nascimento e por Bocage, o povo português conservou-se em
relações muito mais íntimas com os ingleses. Podia a família real
efetuar alianças matrimoniais com a Espanha; podia um grande
ministro, como o marquês de Pombal, lamentar a absorção do
comércio português pela Inglaterra, mas, apesar de tudo isso, o
povo sentia quanto eram íntimos os laços que o ligavam à nação
inglesa.

Já falámos da influência dos capitais ingleses, dos comerciantes
de vinhos do Porto e da feitoria inglesa em Lisboa e também da
influência exercida pelos embaixadores ingleses. Além de todos
estes motivos, acrescia a circunstância de Portugal ser para os
ingleses uma espécie de refúgio, onde vinham refugiar-se em busca
de um clima mais benigno, como agora fazem com a Riviera.

Foi em Lisboa que o grande romancista inglês Henry Fielding,
para não mencionar mais do que este, veio acabar, jazendo
enterrado no cemitério da colónia inglesa. Tais laços ligavam os dois



povos e os portugueses tinham razão de contar com o auxílio
armado da Inglaterra na luta terrível que se aproximava.

29 Foi o marquês de Alorna que respondeu a D. José: «Enterrar os mortos, cuidar dos
vivos e fechar os portos».



Capítulo XVII
O período da Revolução Francesa. A

Guerra Peninsular

Quando D. João assumiu as rédeas do governo de Portugal, em
1792, a atenção popular estava concentrada em toda a Europa nos
progressos da Revolução Francesa. O interesse provocado em
Portugal foi tão grande como o foi noutras partes, porque as ideias
que estavam na base do movimento mais importante dos tempos
modernos tinham sido evidentemente recebidas nos círculos
literários de Lisboa. É absurdo supor que existia no país um grande
partido democrático porque, enquanto houve boa administração e os
impostos não foram excessivos, a massa do povo era
absolutamente indiferente à forma do governo. Era diferente o caso
em relação às classes mais instruídas, inspiradas nas doutrinas dos
enciclopedistas e que tinham lido Rousseau e Diderot, Voltaire e
Montesquieu. Estes homens eram céticos no tocante às vantagens
de um despotismo benevolente; haviam estudado a história da sua
própria nação e sabiam que outrora, antes da descoberta de ouro no
Brasil, as Cortes tinham sido convocadas frequentemente; esses
homens desejavam que elas se reunissem regularmente e que o
povo português tomasse de novo parte no poder legislativo por meio
das suas antigas assembleias representativas. Muitos iam mais
longe e, inspirados pelo exemplo da grande Revolução Americana,
sonhavam com uma república, enquanto outros perfilhavam todas
as ideias fantásticas, tanto políticas como sociais, de Rousseau.
Mas estes homens eram meramente ideólogos; encontravam-se
apenas no limitado círculo dos nobres e burgueses instruídos, em
Lisboa e Porto, e os seus devaneios eram completamente
desconhecidos do grosso da população. Eram esses os homens
que tinham saudado com entusiasmo a tomada da Bastilha e os



atos da Assembleia Constituinte, e que abertamente confessavam a
sua simpatia pela ordem nova de coisas em França.

O governo errou em supor que esses entusiastas não seriam
capazes de seguir o exemplo dos chefes revolucionários franceses,
enquanto a população geral portuguesa se reputava satisfeita e
feliz; e, como todos os reis absolutos da Europa, D. João ouvia com
o mais profundo sentimento de horror a narração do que se passava
em Paris, receando que em Lisboa se lhe seguisse o exemplo. No
seu terror pela propagação das ideias francesas começou a
perseguir os admiradores desses princípios, se bem que eles nunca
tivessem pensado em operar ou conspirar, e assim dos adeptos das
novas ideias fez mártires, que, acirrados pela perseguição tirânica,
se animavam a fazer propaganda com mais força.

Na sua cruzada contra os admiradores da Revolução Francesa,
D. João encontrou o seu principal aliado em Diogo Inácio de Pina
Manique, intendente de polícia, o qual supunha que com o seu vigor
obteria o ascendente sustentado outrora por Pombal e por
conseguinte procedeu consoante os receios de seu amo. A sua
primeira medida foi publicar um edital contra os estrangeiros por
meio do qual expulsou dois franceses, Pierre Noel e Pierre Louis
Fontaine, exercendo uma contínua e irritante vigilância sobre
Edward Church, cônsul dos Estados Unidos, e Jacome Ratton,
negociante de Lisboa, os quais apontava como sendo os
fomentadores do descontentamento e os chefes de uma
conspiração. Contra os súbditos portugueses, Pina Manique
procedeu ainda com maior severidade. Francisco Coelho da Silva, o
pai do liberalismo português, foi arrastado para a prisão; outros
homens de letras foram considerados suspeitos e perseguidos
muitas vezes, incluindo os poetas Francisco Manuel do Nascimento
e Bocage, o botânico Avelar Brotero e o historiador Correia da
Serra; muitos fidalgos conhecidos pelos seus princípios liberais
foram espiados e o duque de Lafões, o grande protetor da literatura,
foi expulso da Corte por ser amigo do químico francês Broussonet.
Os homens que o intendente da polícia mais aborrecia eram os



maçons, a quem odiava, pelo facto de a sua sociedade ser secreta e
as tentativas para a supressão de todas as lojas tornou-os mais
energicamente democratas e os principais promotores das ideias
francesas. Não admirará que a sua conduta chamasse a atenção da
França e que, em janeiro de 1793, três meses depois da
proclamação da república, o deputado girondino Kersaint
invectivasse a Inglaterra, na Convenção, envolvendo também
Portugal e falando deste país como sendo uma província de
Inglaterra.

D. João, não satisfeito por combater assim os princípios da
revolução na metrópole, julgou ser um dever sagrado entrar na
guerra geral contra a França e rejeitou o conselho de se conservar
neutral, que lhe deu o ministro inglês, enviando a Madrid o seu
secretário de Estado dos negócios estrangeiros, Luís Pinto de
Sousa Coutinho, a pedir permissão para mandar um exército a
cooperar na invasão da França. Será quase desnecessário dizer
que o ministro espanhol, o conde de Florida Blanca, folgou com
esse auxílio, assinando-se um tratado de aliança entre os dois
países em Aranjuez, no dia 25 de março de 1793. Foi em vão que
os chefes revolucionários franceses protestaram que não tinham
insultado Portugal, solicitando a neutralidade deste país; o
embaixador francês, o senhor d’Arbaud, foi convidado a retirar-se de
Lisboa; um corpo de cinco mil homens, comandado pelo general
João Forbes Skelater, foi mandado reunir ao exército espanhol na
invasão do Rossilhão e uma esquadra de oito navios de guerra,
comandada pelo marquês de Nisa, juntou-se à armada inglesa, no
Mediterrâneo. O contingente português militou com bravura nos
Pirenéus orientais, desde 1793 até 1795, compartilhando igualmente
das glórias do general Ricardos e das derrotas dos generais La
Union e Urrutia; mas não obstante a Corte espanhola, sob a
influência de Godoy, um guarda de corps, tão formoso quanto
insignificante, não hesitou em abandonar o seu aliado, fazendo um
tratado à parte com a República Francesa, em Basle, em julho de
1795.



D. João começou a acreditar que a guerra contra a República
Francesa não podia ser santa, depois que o rei católico fizera um
tratado com a França, e logo enviou D. Diogo de Noronha a Paris
para negociar pazes. Mas não entrava nos planos do Comité de
Salvação Pública firmar pazes com Portugal. Os tratados assinados
em Basle eram o fruto de determinada política, que consistia em
fazer da Prússia e Espanha aliadas da República, unindo todas três
contra a Áustria, Inglaterra e Portugal, que era olhado como
província de Inglaterra; por isso o embaixador português foi
despedido imediatamente.

Depois de terminada a memorável tarefa da Convenção, sendo
esta substituída pelo Diretório, D. João tentou um outro esforço no
sentido da paz, enviando a Paris António de Araújo de Azevedo,
chefe do que poderíamos chamar o partido francês na Corte de
Lisboa. Não teve, porém, melhor receção que o seu antecessor e,
quando depois do Tratado de San Ildefonso, pelo qual a Espanha
declarou guerra à Inglaterra, em 1796, chegou a notícia de uma
convenção secreta negociada entre o embaixador francês em
Madrid, o general Pérignon, e Godoy, Príncipe da Paz, pela qual
Portugal era repartido por essas duas nações, e as tropas
espanholas concentraram-se na fronteira portuguesa, e o partido
inglês no ministério português ganhou força, pedindo urgentemente
o auxílio da Inglaterra.

Pitt e Grenville mostraram-se satisfeitos em anuir a esse pedido
porque, para eles, Portugal fornecia-lhes uma base importante de
operações na Península. A Câmara dos Comuns votou um subsídio
de 200 000 libras para Portugal; e foi enviado um exército de 6000
homens sob o comando do major-general sir Charles Stuart, que
impediu que os espanhóis intentassem uma invasão, e o Príncipe de
Waldeck, como outrora o conde de Lippe-Buckeburg, encarregado
de reorganizar o exército português. Esta política fez hesitar os
membros do Diretório francês, assinando um tratado de paz com o
embaixador português António de Araújo de Azevedo; mas, com
grande raiva e surpresa do Diretório, D. João recusou-se a ratificar o



tratado pelo que meteram o embaixador português na prisão do
Templo.

No entusiasmo pela sua aliança com a Inglaterra, o príncipe,
durante um ano ou dois, deixou-se levar pelo partido inglês na sua
Corte e, por morte de Martinho Melo e Castro, nomeou Rodrigo de
Sousa Coutinho, chefe desse partido, para o secretariado de Estado
dos negócios de Marinha e Colónias. E, contudo, o partido inglês
ainda não se achava completamente vencedor; o príncipe hesitava;
a seu pedido, sir Charles Stuart e o exército inglês retiraram-se; e
tentou ainda um esforço para fazer pazes com a França pela
mediação da Espanha. Tal era a situação dos negócios, quando D.
João se declarou formalmente regente, em 1799, por ser manifesto
que a rainha D. Maria Francisca não poderia jamais recuperar o uso
das suas faculdades intelectuais; e, no mesmo ano, o general
Napoleão Bonaparte deu o seu golpe de estado do 18 de brumário,
tornando-se governante da França com o título de Primeiro Cônsul.

A subida de Napoleão ao poder não foi vantajosa para Portugal;
logo de começo mostrou o seu ódio pelo pequeno país; nenhuma
espécie de submissão podia ganhar-lhe a amizade; insistiu em
considerar Portugal uma província de Inglaterra, tal como o tinham
feito a Convenção, o Comité de Salvação Pública e o Diretório; ele
compreendeu logo que esse país lhe traria uma base importante de
operações. Quando Napoleão se reputou firme no poder, enviou seu
irmão Luciano Bonaparte a Madrid, no ano de 1800, com instruções
para negociar com Portugal. Insistia pelo abandono da aliança
inglesa, pela abertura dos portos portugueses à França fechando-os
à Inglaterra, pela concessão de vantagens comerciais aos
negociantes franceses, pela extensão da Guiana francesa até ao
Amazonas, pela cessão de uma parte de Portugal à Espanha, até se
reaver dos ingleses a Trinidad e Minorca, e pela contribuição de
uma grande soma em dinheiro, estando autorizado, além disso, a
oferecer à Espanha o concurso das tropas francesas no caso que
essas condições fossem rejeitadas.



O príncipe regente rejeitou-as efetivamente, declarando guerra à
Espanha em 10 de fevereiro de 1801; vinte e dois mil veteranos
franceses invadiram imediatamente a Península sob o comando do
general Leclerc, cunhado de Bonaparte. A campanha decidiu-se em
breve; os soldados franceses não chegaram a entrar em combate;
em maio, porém, os espanhóis tomaram Olivença, Juromenha e
Campo Maior, cercando Elvas e derrotando os portugueses nos dois
recontros de Arronches e Flor da Rosa. Os portugueses pediram a
paz e, em 6 de junho de 1801, assinou-se um tratado em Badajoz,
pelo qual Olivença e a região circunvizinha foram cedidas à
Espanha, seguindo-se um outro, em Paris, pelo qual a Guiana
francesa se dilatou até ao Amazonas. Napoleão não ficou satisfeito
com a paz de Badajoz, porque o que desejava, sem tardança, era o
aniquilamento da independência de Portugal e só passados muitos
meses consentiu em ratificar os tratados. Entretanto, um corpo de
tropas inglesas comandadas pelo coronel Henry Clinton ocupara a
Madeira e um outro, pertencente à Companhia das Índias Orientais,
ficara de guarnição a Goa. O orgulho do povo português ficou
profundamente afetado com a perda de Olivença que tinha sido uma
parte integrante de Portugal desde D. Afonso Henriques, não
perdendo o ensejo de mostrar o seu descontentamento pelo
príncipe regente e pelos seus conselheiros. A sua raiva ateou-se
contra a França e desde essa época a massa popular que não tinha
paixão pela política, mas que compreendia o motivo da desgraça
nacional, ficou pronta a dar tudo contra a nação que lhe trouxera a
fragmentação da pátria.

O Tratado de Amiens trouxe à Europa um momento de repouso;
os ingleses evacuaram a Madeira e o príncipe regente determinou-
se a seguir uma política de absoluta neutralidade. Mas Napoleão
não desistia; jurara a perda de Portugal e foi no meio do espanto
geral que irritou os portugueses declarando-lhes guerra e enviando
o general Lannes, um dos mais corajosos, mas também um dos
mais rudes e dos menos educados entre os seus generais, como
embaixador a Lisboa. Lannes procedeu em harmonia com os



desejos do seu chefe; insultou a Corte portuguesa; não observava
as regras mais ordinárias da cortesia diplomática e, finalmente,
exigiu a demissão imediata de todos os ministros pertencentes ao
partido inglês e especialmente do intendente de polícia, Pina
Manique, pelo facto de ter perseguido tempos antes os admiradores
da Revolução Francesa. O príncipe regente obedeceu, receoso da
França e desgostoso pela política de predomínio naval da Inglaterra,
e António de Araújo de Azevedo, a alma do partido francês, foi
nomeado secretário de Estado dos negócios estrangeiros, com o
conde de Vila Verde e o visconde da Anadia por colegas. Lucas de
Seabra da Silva tomou o lugar de Pina Manique. Nem mesmo esta
humilde e pronta submissão pôde abrandar Napoleão, que em 1804
substituiu o general Lannes pelo general Junot, a quem ordenou que
insistisse com Portugal para este país declarar a guerra à Inglaterra.
Contudo, por algum tempo, pensou ser prudente adiar a execução
dos seus desígnios contra o país que reputava como a província
mais vulnerável da Inglaterra, enquanto andava distraído com as
suas grandes campanhas na Alemanha, assinando até um tratado
de neutralidade com o governo português. Os ingleses não se
resignaram a aceitar este estado de coisas e, em 1806, o almirante
conde de S. Vicente, o general conde de Rosslyn e o general
Simcoe foram mandados para Lisboa para relembrarem ao príncipe
regente a antiga aliança entre os dois países, prometendo um forte
auxílio se Portugal declarasse a guerra à França. D. João rejeitou e,
por conselho dos seus ministros, tratou os embaixadores ingleses
com certo desdém.

Finalmente, em 1807, Napoleão, que derrotara os exércitos da
Áustria, Prússia e Rússia, voltou aos seus projetos de aniquilamento
de Portugal, que mais do que nunca se tornara um espinho para a
sua ambição, depois que essa nação se recusara a cooperar no
sistema de bloqueio continental para a ruína comercial da Inglaterra.
Primeiramente resolveu negociar com a Espanha e com Godoy,
como Pérignon e Luciano Bonaparte o haviam feito e, em 29 de
outubro de 1807, assinou o Tratado de Fontainebleau, no qual se



concordou em que Portugal seria invadido pelos dois exércitos
reunidos da França e Espanha, e que as províncias do norte do país
seriam entregues ao rei da Etrúria em troca do seu domínio italiano,
que Napoleão queria anexar à França, ao passo que as províncias
do sul formariam um reino independente para Godoy, Príncipe da
Paz, e as províncias do centro seriam entregues à França. A
assinatura desse tratado seguiu-se a sua pronta execução. Junot
atravessou rapidamente a Espanha com um exército francês e em
colaboração com um exército espanhol, comandado pelo general
Caraffa, invadiu Portugal seguindo a linha do Tejo, enquanto o
general Taranco e o general Solano, com mais dois exércitos
espanhóis, ocupavam Entre Douro e Minho e o Alentejo. Junot
operou a sua marcha com espantosa rapidez e o povo português
dificilmente compreendia que a guerra estava iminente quando, no
dia 29 de novembro, o coronel Lecor correu a Lisboa com a notícia
de que os soldados franceses estavam senhores de Abrantes. Esta
nova alarmante desalentou completamente o príncipe regente, que
seguiu o prudente conselho de sir Sidney Smith, comandante de
uma esquadra inglesa no Tejo, de abandonar a capital refugiando-se
no Brasil e deixando aos ingleses a defesa de Portugal.

D. João acreditou que era esse o melhor alvitre e, depois de
nomear um Conselho de Regência, embarcou com sua mulher, D.
Carlota Joaquina, com os seus dois filhos D. Pedro e D. Miguel, seis
filhas e a sua infeliz mãe, a rainha D. Maria Francisca, cujo espírito,
havia muito transtornado, pareceu compreender que a levavam para
fora da pátria e cuja resistência aos esforços para embarcá-la
causavam dó aos que a viam. Tinha a esquadra largado quando
Junot à testa de dois mil soldados franceses, cheios de cansaço, e
que haviam sobrevivido à terrível fadiga de uma marcha rápida,
entrou em Lisboa no dia 30 de novembro de 1807.

Nada prova melhor o grande progresso daquilo a que se
chamava os princípios franceses, isto é, as ideias democráticas em
Portugal, durante os últimos anos, que a receção cordial feita a
Junot. Em Santarém foi saudado por uma deputação da maçonaria



portuguesa, que, por efeito da perseguição, tal como noutras
regiões continentais, se convertera numa sociedade secreta para a
propagação das ideias democráticas. O exército não tentou resistir;
as vilas e as cidades não se revoltaram e o Conselho da Regência,
composto pelos marqueses de Abrantes e de Olhão, generais
Francisco da Cunha e Meneses e Francisco Xavier de Noronha,
Principal Castro e Pedro de Melo Breyner, presidente do real erário,
submeteu-se imediatamente. O povo de Lisboa ficara desgostoso
com a política oscilante e antipatriótica do príncipe regente;
queixava-se, e com razão, de que ele tivesse gasto tempo com a
diplomacia em vez de se preparar para defesa; viam o contraste
entre a sua submissão à Espanha, pelo Tratado de Badajoz, e a
conduta heroica de D. João I e as felizes guerras de D. João IV; e
reputavam a sua partida para o Brasil como uma deserção cobarde.

Por todas estas razões acolhiam bem os franceses e os chefes
do partido democrático desejavam que o imperador Napoleão
tomasse posse do reino, concedendo-lhe instituições
representativas. Junot, a princípio, procedeu com a maior prudência;
é certo que impôs a Lisboa uma contribuição forçada de dois
milhões de francos, apoderando-se de todo o dinheiro existente no
tesouro; mas ao mesmo tempo lisonjeou o povo português não
partilhando o saque com os espanhóis e fazendo crer que o
imperador não destruiria a independência de Portugal. O seu
segundo passo foi dissolver todo o exército português e aquartelar
as tropas francesas nas cidades e praças mais importantes. Não
satisfeito com isto, Junot levantou um poderoso corpo de exército,
composto de duas divisões de infantaria, dois regimentos de
caçadores ou infantaria ligeira e três regimentos de cavalaria, que
mandou para França sob o comando do tenente-general D. Pedro
de Almada, do marquês de Moura e do major-general Gomes Freire
de Andrade. Este corpo de exército, que foi conhecido pelo nome de
Legião Portuguesa, compunha-se de todos os oficiais e soldados
mais bem disciplinados da nação, portando-se admiravelmente sob
o comando de Napoleão em todas as campanhas francesas em



Espanha, na Alemanha e na Rússia; e os restos desse corpo ainda
combateram sob as suas bandeiras em Waterloo. Livre por essa
forma da presença dos elementos de resistência de maior valor,
Junot começou a revelar as suas íntimas disposições. Não
empregou esforços para atrair a si os democratas portugueses,
rindo-se das suas ideias constitucionais: hasteou a bandeira tricolor
no Castelo de S. Jorge, dividiu o país em governos militares
comandados pelos seus generais, e, finalmente, no dia 1 de
fevereiro de 1807 fez uma proclamação na qual declarava que a
Casa de Bragança cessara de reinar. Feita esta proclamação, os
franceses assenhorearam-se de Portugal, as autoridades
administrativas foram demitidas e os generais franceses dominaram
o país com autoridade absoluta como governadores militares.
Constituiu-se uma nova regência, em que se contavam muitos
franceses, e nomeadamente Junot, como presidente, o general
Herman, o senhor Lhuillier e Viennot de Vaublanc como secretário-
geral; formou-se um novo ministério com partidários da aliança
francesa, entre os quais se contavam Pedro de Melo Breyner, como
ministro do Reino, Azevedo, Finanças, o conde de Sampaio,
ministro da Guerra, e o Principal Castro, ministro da Justiça. Junot
começou então a intrigar para se sentar no trono português. Sabia
bem que Napoleão não tencionava cumprir o Tratado de
Fontainebleau, sentindo ser merecedor de tão grande recompensa
depois da sua bem-sucedida campanha. Apresentou-se como
protetor das letras, sendo eleito presidente da Academia Real das
Ciências, no lugar do duque de Lafões; mudou de atitude em
relação ao partido clerical, fazendo-lhe extravagantes promessas e,
na esperança de suceder aos Bragança, reduziu a contribuição de
quarenta milhões de francos, imposta por Napoleão, a vinte de seu
motu próprio.

O principal agente de que se servia para estas negociações era
um legista, chamado José de Seabra, que formou uma deputação,
presidida pelo inquisidor-mor, bispo de Leiria, para ir pedir a
Napoleão que nomeasse Junot rei de Portugal.



Contudo, os esforços de Junot não tiveram resultado. A tirania
dos seus generais, o tratarem os portugueses como um povo
conquistado, as atrocidades que os soldados franceses cometeram
e os seus propositados insultos aos mais caros sentimentos de uma
nação orgulhosa sobrepujaram o efeito da política de Junot. O
general Thomiéres, por exemplo, saqueou o Mosteiro de Alcobaça e
destruiu os ossos dos primeiros reis de Portugal, e o general Loison
calcou o povo, sufocando um pequeno motim em Mafra com a mais
horrorosa crueldade. Houve exceções a esta norma de conduta, o
general Travote e o general Charlot tornaram-se populares pela sua
reta administração; mas, em regra, a conduta dos generais
franceses era extremamente rapace. Por essa ocasião, quando o
povo português fremia de indignação, chegou a notícia da revolução
de Espanha e da vitória de Baylen. O general espanhol Balesta, que
comandava as armas no Porto em substituição do general Taranco,
apoderou-se do general francês Quesnel, entregando-o a uma junta
portuguesa e pondo-se em marcha para a Galiza. Deu-se este
notável acontecimento no dia 18 de junho, havendo já cerca de nove
meses que os franceses estavam senhores de Portugal. António
José de Castro, bispo do Porto, foi declarado presidente da Junta
dessa cidade. Braga e Faro seguiram-lhe o exemplo; todos os
oficiais franceses foram assassinados ou expulsos, constituindo-se
Juntas independentes. Nesta conjuntura, o povo português
compreendeu que não podia resistir sozinho à França e o bispo do
Porto pediu então o auxílio da velha aliada de Portugal, a Inglaterra.
O governo inglês deu ouvidos a esse apelo da melhor vontade;
havia muito que desejava ter uma base no Continente, de onde
pudesse operar, por terra, contra Napoleão e, segundo as palavras
de Canning, «o braço da Grã-Bretanha tornar-se-ia a alavanca e
Portugal o fulcro para deslocar a base do poder que subjugara o
resto da Europa». No ano anterior, um corpo de tropas comandado
pelo coronel Beresford ocupara a Madeira, mas até esse momento
não se tentara desalojar os franceses de Portugal. Contudo, ao
receber-se o pedido de socorro feito pelo Porto, ordenou-se que



seguisse para Portugal um pequeno exército que se reunira em
Cork, sob o comando do tenente-general sir Arthur Wellesley,
destinado a uma expedição para a América do Sul; em Ramsgate e
Harwich juntaram-se reforços militares, ordenando-se que partisse
de Gibraltar uma divisão comandada pelo major-general Brent
Spencer, a juntar-se àquelas forças. Organizou-se também uma
Legião Lusitana com os portugueses que por acaso se achavam em
Inglaterra, sendo enviada para Portugal sob o comando dos
coronéis sir Robert Wilson e Mayne. Urgia que assim se fizesse; as
melhores tropas e os oficiais mais hábeis tinham saído de Portugal
na Legião Portuguesa, para se reunirem ao grande exército francês,
e os camponeses não disciplinados e os mancebos recrutados à
pressa pelas Juntas eram facilmente derrotados, em várias partes
do país, pelos veteranos franceses. Sir Arthur Wellesley
desembarcou na foz do rio Mondego e avançou para o sul na
direção de Lisboa. Primeiramente, derrotou a divisão de Delaborde
na Roliça, em 17 de agosto de 1808, e depois de receber reforços
derrotou o próprio Junot no Vimeiro, no dia 21 de agosto. A estas
vitórias seguiu-se a Convenção de Sintra, pela qual se concordou na
retirada de Junot e na entrega das praças em seu poder, permitindo-
se-lhe que as suas tropas com tudo o que haviam saqueado
pudessem seguir a salvo para França. Esta convenção, posto que
pouco favorável militarmente para os ingleses, foi eminentemente
satisfatória para o povo português que se viu livre dos franceses
com tanta rapidez como fora conquistado por ele.

O antigo Conselho da Regência, nomeado pelo príncipe regente
antes da sua partida para o Brasil, foi restabelecido em Lisboa,
começando em breve a lutar com a Junta do Porto; mas ambos
compreendiam quanto estavam dependentes do governo inglês. A
Regência enviou Domingos António de Sousa Coutinho a Londres a
pedir que fosse acreditado em Lisboa um embaixador inglês com
plenos poderes e que se nomeasse sir Arthur Wellesley para
reorganizar o exército português. Em harmonia com este pedido foi
mandado para Lisboa, como embaixador, o Muito Honorável J. C.



Villiers, e para comandar e disciplinar o exército, visto não poder ser
dispensado sir Arthur Wellesley, o major-general Beresford, que
aprendera o português quando governara a Madeira. Entretanto,
Portugal continuava ainda exposto aos ataques dos franceses.
Quando sir John Moore avançou para Salamanca, deixou atrás de si
muito poucos ingleses e Napoleão ordenou que três exércitos
franceses invadissem o país por caminhos diferentes. Entre esses
corpos de exército, apenas um, o do norte, invadiu Portugal nessa
ocasião, comandado pelo marechal Soult. Alguns troços da Legião
Lusitana, comandados por Robert Wilson e pelo barão Eben,
opuseram uma resistência enérgica e até as levas desorganizadas,
comandadas pelo general António da Silveira, revelaram coragem,
posto que não revelassem disciplina; mas os seus esforços foram
vãos porque Soult ocupou o Porto. Felizmente para os portugueses,
Soult, como Junot, vinha com a ideia de se fazer rei de Portugal,
não avançando por isso sobre Lisboa; e ao mesmo tempo Lapisse e
Victor não o auxiliaram invadindo a Beira e o Alentejo, como lhes
fora ordenado, o que deu tempo a sir Arthur Wellesley para chegar
ao Tejo com um poderoso exército inglês. Em 12 de maio de 1809
repeliu o marechal Soult do Porto para a Galiza e depois destas
operações invadiu a Espanha, derrotando José Bonaparte e o
marechal Victor, na batalha de Talavera.

Após estes felizes resultados do general inglês é necessário
voltar a atenção para a situação da Regência portuguesa. Depois da
partida do príncipe regente todos os principais indivíduos do partido
inglês e os mais experimentados governantes tinham deixado
Portugal pelo Brasil; os chefes do partido radical, ou estavam
afastados, ou tinham fugido para França, e nenhum ficara para
compor a Regência, exceto uns tantos intrigantes, cuja ideia
principal era alcançar da Inglaterra quanto dinheiro pudessem
metendo-o nas algibeiras. O povo português procedia de modo
diferente; indignara-o a conduta da soldadesca francesa, estando
pronto ao sacrifício da própria vida pela causa nacional. O governo
inglês, sabedor desse entusiasmo, determinou-se a assoldadar e a



angariar dez mil homens portugueses e a enviar um certo número
de oficiais ingleses para os disciplinar e comandar. Nenhum homem,
melhor que Beresford, poderia ter sido escolhido para comandante
em chefe do exército português. Mais tarde provou ser um general
medíocre, especialmente na batalha de Albufeira, mas, como
organizador, o seu rigorismo, que na maior parte dos casos
descambava na severidade, tornaram-no respeitado e temido. Os
seus principais auxiliares nessa tarefa eram oficiais ingleses, postos
à sua disposição, e um pequeno corpo de oficiais portugueses a
quem o patriotismo fizera emigrar de preferência a servir na Legião
Franco-Portuguesa; e à testa dessas duas colunas estavam o seu
quartel-mestre-general o major-general inglês Benjamin de Urban e
o seu ajudante general, o coronel português Manuel de Brito
Mousinho. Beresford trabalhou com tanto afã durante o inverno de
1809, enquanto lorde Wellington, dignidade a que fora elevado sir
Arthur Wellesley, estava em Espanha, que já na primavera de 1810
alguns regimentos portugueses formavam brigadas com os
regimentos ingleses. Combateram ao lado dos soldados ingleses na
batalha do Buçaco e o modo como se portou o regimento de
infantaria número oito é um dos pontos mais controversos da
história dessa batalha, afirmando todos os historiadores militares
que esse regimento operou bem, mas diferindo todos no tocante ao
momento em que ele entrou em ação e nos resultados da sua carga
de baioneta.

Enquanto Beresford operava com feliz êxito e a flor da mocidade
portuguesa combatia no exército regular ou na reserva, a Regência
de Lisboa caminhava de mal a pior. O príncipe regente, no Rio de
Janeiro, não lhe tomava conta dos seus atos, achando-se dividida
em dois partidos que disputavam por causa da distribuição dos
subsídios ingleses. Escusado será estudar as intrigas desses dois
partidos, bastando dizer que D. Pedro de Sousa Holstein, mais
conhecido posteriormente como duque de Palmela, foi mandado à
Junta espanhola a solicitar a regência de Espanha para D. Carlota
Joaquina, rainha de Portugal, quando Portugal nem sequer podia



defender o seu próprio território. Nem Wellington nem Beresford
podiam manobrar com essa regência facciosa e o gabinete inglês
teve de insistir para que o embaixador inglês em Lisboa, sir Charles
Stuart, filho do general sir Charles Stuart, tivesse assento no
conselho. O seu tato e habilidade em breve lhe permitiram dominar
os colegas e uma certa soma em dinheiro, mandada pela Inglaterra
para pagar às tropas portuguesas, foi aplicada finalmente àquilo a
que era destinada. A Regência, nem mesmo reforçada como
acabamos de dizer, se tornou popular; era altamente criticada e
insultada; o descontente partido radical de Lisboa, que anelava pela
paz com a França, só pôde ser suprimido com a deportação para os
Açores, em 1810, de dezoito dos seus principais jornalistas.

Não é de espantar que em 1810 houvesse oposição à guerra,
porque nesse ano deu-se a mais formidável invasão de tropas
francesas, a famosa invasão de Massena. Portugal mostrou todo o
valor de um povo, lutando pela sua legítima existência como nação
e, quando lorde Wellington, que fora obrigado a entrincheirar-se nas
linhas de Torres Vedras, obrigou os camponeses a abandonar as
casas, sem deixar coisa alguma com que os franceses pudessem
subsistir, obedeceram-lhe com a mais tocante fidelidade. Enquanto
Wellington esteve entrincheirado nas suas linhas, Beresford
estabelecia o seu quartel-general em Lisboa, continuando a sua
tarefa reorganizadora com o auxílio de um novo contingente de
oficiais ingleses que recebeu por essa ocasião. Trabalhou
rapidamente, mas por forma regular e, depois de organizar e
disciplinar os regimentos portugueses no inverno de 1800, formou
com ele exclusivamente novas brigadas no inverno de 1810. Assim
organizou um poderoso exército português, composto de dez
brigadas de infantaria, parte comandada por brigadeiros ingleses,
como Ashworth, Pack, Bradford e Archibald Campbell, parte pelos
oficiais portugueses Lecor, Fonseca, Palmeirim e Bernardim Freire,
de quatro brigadas de cavalaria, comandadas por Póvoas,
Barbacena, Madden e Hawker, e de um parque de artilharia de



quarenta e oito bocas de fogo, comandado pelo coronel Alexander
Dickson.

Enquanto Beresford se ocupava em Lisboa em organizar o
exército, a milícia prestava excelente serviço nas províncias do
norte, cujo comando em chefe estava confiado ao major-general
Manuel Pinto Bacelar. As brigadas das milícias comandadas por
António da Silveira, John Miller, Nicholas Trant e John Wilson
rompiam as linhas de comunicação de Massena com a Espanha,
obrigando-o, enquanto esteve diante das linhas de Torres Vedras e
em Santarém, a ocupar três divisões no serviço de conservar livre a
retirada e de escoltar os comboios. No campo de batalha, a milícia
portuguesa foi sempre derrotada, mas o general Massena nunca
pôde sair a salvo dos seus ataques e, para mencionar apenas uma
das suas façanhas, a tomada de Coimbra, por Nicholas Trant,
incomodou seriamente os franceses numa ocasião crítica.

Finalmente, em março de 1811, Massena teve de retirar e os
portugueses alcançaram então a recompensa, ficando-lhes as
fronteiras livres da invasão durante o resto da Guerra Peninsular. Os
ingleses de agora exageram olhando as vitórias da Guerra
Peninsular como frutos exclusivos da bravura inglesa. Wellington viu
melhor; compreendeu o que devia às tropas portuguesas e nas suas
ordens ao exército reconheceu-lhe os seus serviços; os
contemporâneos falam sempre desses soldados vitoriosos, como do
exército aliado, ou do exército anglo-português. Em todas as
notáveis campanhas de 1812, 1813 e 1814 as tropas portuguesas
cooperaram nas forças do exército de Wellington e, para
mencionarmos um só episódio, os ataques das brigadas
portuguesas, do comando de Pack e de Bradford, nos Arapiles, na
batalha de Salamanca, provocaram a admiração dos soldados e
oficiais ingleses, posto que não fossem coroados de êxito. Durante o
inverno de 1812, enquanto o exército aliado estava nos seus
quartéis de inverno, depois da retirada de Burgos, Beresford deu a
última demão à sua obra com a formação de divisões
exclusivamente portuguesas. Os caçadores eram, contudo,



demasiadamente valiosos para que se separassem dos regimentos
de infantaria ligeira inglesa e continuaram, portanto, a fazer parte da
famosa Divisão Ligeira até à conclusão da guerra. As divisões
portuguesas, como as brigadas, foram divididas pelos generais
portugueses e ingleses, os mais distintos dos quais eram sir John
Hamilton e sir Archibald Campbell, o futuro conquistador da
Birmânia, Carlos Frederico Lecor e Agostinho Luís da Fonseca.
Durante as operações que se seguiram à batalha de Vitória, os
portugueses revelaram a sua coragem e disciplina e não só
Wellington, mas todos os historiadores militares, são concordes em
fazer justiça à sua ótima conduta, quer no campo de batalha, quer
nos quartéis, comparada com a licença e falta de disciplina das
tropas espanholas.

Entretanto, os negócios corriam bem no país; a Regência, sob a
superintendência de Charles Stuart, era incapaz de apoderar-se dos
subsídios ingleses, tendo todo o cuidado em que as tropas fossem
bem pagas, vestidas e sustentadas; o povo português regozijava-se
com as façanhas dos seus soldados contra a França e aproveitava
com a influência do dinheiro inglês em Portugal. Finda a guerra, e
quando houve notícias da abdicação de Napoleão e da batalha de
Tolosa, a volta das tropas foi saudada com entusiasmo e tudo
pressagiava um futuro brilhante. O governo inglês não esqueceu os
serviços prestados pelos portugueses e quando elevou ao pariato os
generais do duque de Wellington, o marechal Beresford,
organizador do exército português, foi feito lorde Beresford e o
embaixador em Lisboa, lorde Stuart de Rothesay.

Mas a este regozijo seguiram-se em breve amargas
recriminações porque os plenipotenciários ingleses, no Congresso
de Viena presidido por lorde Castlereagh, desampararam vilmente
os seus bravos aliados. Os portugueses enviados a esse famoso
congresso para o modelamento da Europa foram Pedro de Sousa
Holstein, conde de Palmela, mais tarde duque do mesmo título,
António de Saldanha da Gama, mais tarde conde de Porto Santo, e
Jerónimo Lobo da Silveira, depois conde de Oriola. Esses



diplomatas instaram porque a Espanha fosse obrigada a restituir
Olivença, que Portugal fora constrangido a ceder em virtude do
Tratado de Badajoz, em 1801, reclamação que era perfeitamente
natural e justa; mas Talleyrand opôs-se a esse ato de justiça e
Castlereagh abandonou sem motivo o fiel aliado da Inglaterra,
procedimento ao mesmo tempo ingrato e impolítico.

Predominava entre os portugueses o sentimento da ingratidão
inglesa quando se recebeu do Rio de Janeiro a notícia de que a
louca rainha D. Maria Francisca falecera em 20 de março de 1816, e
que o príncipe regente fora proclamado rei com o título de D. João
VI.



Capítulo XVIII
Portugal no século XIX. As guerras

civis e o estabelecimento do governo
parlamentar

A História de Portugal, depois da conclusão da Guerra
Peninsular, fornece-nos um triste exemplo dos efeitos prejudiciais de
todas as guerras prolongadas. O povo, sem grandes monarcas, ou
sem grandes ministros, estava dividido em muitos partidos, que
disputavam entre si e vinham às mãos; numerosas guerras civis
assolaram o país; o comércio e a agricultura foram abandonados;
rivalidades locais e de classes foram medrando até tomarem
proporções assustadoras; o governo do país e a administração da
justiça caminharam de mal a pior e, como sempre sucede, a miséria
e a pobreza seguiram-se ao mau-estar político. Não interessa nem
instrui o estudo dos pormenores das guerras civis na primeira
metade do século XIX. Em toda a História portuguesa, a fisionomia
predominante é a singular tenacidade com que este pequeno país
manteve a sua independência e a sua individualidade; mas observa-
se com mágoa que esse sentimento patriótico desapareceu quase
completamente por algum tempo. Foi durante esse período que
Portugal baixou à condição de estado de terceira ordem, porque foi
então que deixou de ser um fator importante na política europeia,
quer no tocante à sua riqueza e às suas colónias, quer como fiel
aliado da Inglaterra. Isso deveu-se completamente a uma mudança
na atitude da Inglaterra, onde a velha e histórica amizade por
Portugal, que se conservara desde a Idade Média e havia sido
vantajosa para ambas as nações, se abandonou, com bastante
pesar de todos os que compreendem a existência do sentimento e
da continuidade histórica na política. Não obstante, a despeito da
perda da sua importância, alguma coisa diremos de Portugal



durante essa aflitiva época porque, se interessa estudar a história
de uma nação na prosperidade, também interessa ver como ela cai
até ao mais profundo abismo.

D. João VI estava todo entregue ao gozo da paz e conforto da
sua residência no Brasil, como príncipe regente, tendo-se tornado
mais afeiçoado ao Brasil que a Portugal, quando foi proclamado rei
de Portugal, do Brasil e do Algarve, em 1816. O povo da metrópole
sentiu este facto com desgosto; todos reputavam o rei como um
foragido, receando que favorecesse indevidamente os interesses da
colónia. Causavam-lhes também cuidado os progressos da ideia da
independência no Brasil; sabiam que a principal riqueza de Portugal,
durante o século XVIII, proviera da sua grande colónia e todos tinham
a certeza de que a separação lhes afetaria o bem-estar.

A afeição do novo rei pelo Brasil manifestou-se logo no primeiro
ano do seu reinado, pois que, em vez de insistir pela restituição de
Olivença, preferiu atacar as antigas possessões espanholas, na
América do Sul, mandando ir para o Brasil um corpo de 4500
veteranos da Guerra Peninsular, comandado pelo tenente-general
Lecor. O pretexto para a guerra encontrou-se no movimento
republicano de Artigas; a milícia local não podia opor-se às tropas
portuguesas e, no dia 20 de janeiro de 1817, Lecor tomou
Montevideu e em breve ocupou toda a região até à margem
esquerda do rio da Prata. O vitorioso general foi feito barão da
Laguna, continuando a ocupar a Banda Oriental, até que, em 1825,
os habitantes se revolucionaram e, depois de muitas lutas, fundaram
a República do Uruguai, tornando-se independentes do Brasil e da
República Argentina.

D. João VI dava o flanco à acusação que os portugueses lhe
faziam de que tencionava abandoná-los e inverter a situação das
duas nações, pela sua obstinada recusa de sair do Rio de Janeiro.
O gabinete inglês aconselhava-o com insistência a que voltasse
para a Europa, mas o rei permanecia surdo a todas as
admoestações e pouca ou nenhuma atenção dava ao estado dos
negócios em Portugal. Não encontrava auxílio, mas pelo contrário



oposição, na rainha sua mulher, D. Carlota Joaquina, a qual
intrigava constantemente contra ele e já em 1805 prometera uma
constituição liberal a certos radicais portugueses, com o propósito
de criar um partido seu próprio. A rainha não intrigara somente em
Portugal, porque em 1812 descobriu-se que planeara tornar-se
rainha independente do Brasil.

Todas essas tramas tinham por fim aproveitar ao seu filho mais
novo, D. Miguel. Não foi D. João VI mais feliz nas suas relações
com seu filho mais velho, D. Pedro, admirador fanático do sistema
parlamentar. D. Pedro era, a mais disso, grão-mestre da maçonaria
brasileira e alma do partido brasileiro que aspirava a uma
constituição liberal e à separação completa de Portugal. Este
príncipe era um homem de merecimento real, de elevado caráter,
ilustrado, e a sua importância na família aumentou pelo seu
casamento com a arquiduquesa Maria Josefa, filha do imperador
Francisco I de Áustria, negociado por D. Pedro de Meneses
Coutinho, pelo marquês de Marialva e pelo príncipe de Metternich.

O governo da Regência, em Portugal, tornara-se inteiramente
impopular porque lorde Stuart de Rothesay e o marechal Beresford
governavam de um modo despótico. O povo, que suportara a
autoridade dos ingleses durante a terrível luta pela sua existência, e
os soldados que tinham militado com tanta bravura no campo da
batalha sob o comando dos oficiais ingleses, em breve se cansaram
do regime estrangeiro em tempo de paz, levantando o grito de
Portugal para os portugueses. Os ministros, que haviam pago com
grande relutância as somas necessárias para as despesas do
exército, ainda quando tinham os subsídios da Inglaterra, agora que
esses subsídios haviam cessado, insistiam em fazer grandes
reduções e de facto não pagavam nada. As ideias democráticas
espalhavam-se rapidamente; o povo reclamava a participação no
poder, confessando abertamente o seu ódio pelo rei, pela regência e
pelos ingleses e um sentimento de descontentamento levantava-se
em todo o reino. A primeira explosão deu-se em 1818, quando o
general Gomes Freire de Andrade, que comandara a Legião



Portuguesa na Rússia e noutras campanhas do exército
napoleónico, e que era um ardente entusiasta da França, planeou
um pronunciamento. A conjuração, porém, foi descoberta e
reprimida com extrema severidade pela Regência que ordenou a
execução do general e mais dez dos seus partidários. Este castigo
rigoroso não fez senão acirrar o partido radical e, quando em 1820,
Beresford foi ao Brasil com o fim de exigir do rei dinheiro para se
pagar os atrasados devidos ao exército, o povo portuense
aproveitou-se dessa ausência para hastear a bandeira da revolta
sob a direção do coronel António da Silveira, Brito da Fonseca e
outros oficiais da guarnição do Porto. A Regência de Lisboa, privada
da presença de Beresford, fez igual movimento na capital,
capitaneado pelos condes de Resende, de Penafiel e de Sampaio e
as Juntas revolucionárias, que então se formaram nessas duas
grandes cidades, acordaram em proceder harmonicamente. Os
oficiais ingleses foram mandados sair do país; não se permitiu o
desembarque a Beresford, quando voltou do Rio de Janeiro;
nomeou-se uma nova regência, convocando-se uma assembleia
constituinte para elaborar uma constituição para Portugal.

Esta assembleia, cuja maioria era composta de homens de ideias
democráticas as mais avançadas, aboliu de vez todos os restos das
instituições aristocráticas e, a descontento da classe eclesiástica,
suprimiu a Inquisição em Portugal, apesar da sua moderação
calculada nos últimos anos. Os deputados aprovaram depois uma
constituição impraticável para o governo do país, demonstrando
terem estudado os discursos brilhantes dos oradores da Revolução
Francesa, sem lhes aproveitar, contudo, o conhecimento dos seus
erros. Por essa constituição, melhor conhecida na história moderna
pelo nome de Constituição de 1822, garantiu-se a proteção às
pessoas e à propriedade e proclamaram-se: a liberdade de
imprensa, a igualdade perante a lei, a admissibilidade de todos os
cidadãos a todos os cargos públicos, a abolição dos privilégios, a
soberania da nação. Convocar-se-ia anualmente uma câmara eleita
livremente para elaborar as leis e superintender no governo da



nação, ficando o rei apenas com o veto suspensivo sobre as
medidas adotadas pela câmara. A Prússia, a Áustria e a Rússia, ao
terem conhecimento dessa revolução, retiraram os seus
embaixadores de Lisboa e a Inglaterra insistiu para que D. João VI
voltasse imediatamente para Portugal. Por esse motivo, o rei
abandonou o Rio de Janeiro voltando para Lisboa, onde jurou
solenemente observar a nova constituição e governar para o futuro
como rei constitucional. A rainha e D. Miguel não foram tão
condescendentes; recusaram-se a reconhecer a constituição. À
partida de D. João VI para Portugal, o Brasil declarou-se
independente e D. Pedro, que foi aclamado imperador, outorgou ao
país uma constituição parlamentar e liberal. As tropas portuguesas e
as da marinha fizeram uma leve tentativa para conservar a
autoridade régia na América do Sul, mas foram rapidamente
vencidas por lorde Cochrane, que entrara ao serviço do Brasil, e a
separação da colónia da sua mãe pátria ficou sendo um facto
consumado.

A perda do Brasil e a transformação do governo de Portugal
numa monarquia representativa descontentaram a nobreza, e ainda
mais o clero, que via com horror as reformas radicais da assembleia
constituinte e, quando a França invadiu a Espanha, em 1823, para
sufocar a revolução nesse país, o general Francisco da Silveira,
conde de Amarante, fez um pronunciamento em Trás-os-Montes
contra a constituição de 1822. D. João VI inspirara-se em algumas
ideias do seu filho mais velho, sendo favorável a uma modificação
do caráter absoluto da monarquia portuguesa, mas nunca ocultara a
sua opinião de que o partido radical fora demasiadamente longe nas
suas reformas extremas. Por conseguinte, aproveitou-se do
pronunciamento do norte para declarar revogada a constituição de
1822, nomeou o conde de Palmela primeiro-ministro, com instruções
para formar uma junta e elaborar uma constituição parlamentar
moderada, e bem equilibrada, segundo o modelo inglês. Mas o
partido absolutista, capitaneado por D. Miguel, o qual fora nomeado
comandante em chefe do exército, não tolerava nenhuma fórmula



de monarquia constitucional, provocando em Lisboa o
pronunciamento que se denominou a Abrilada, pelo mês em que se
manifestou, e que foi abortada pela intervenção enérgica do corpo
diplomático, a cuja frente se colocou o embaixador de França, Hyde
de Neuville. Pouco antes do pronunciamento, fora assassinado em
Salvaterra o marquês de Loulé, e muitos veem na necessidade de
abafar a devassa correspondente o motivo da Abrilada. Como quer
que seja, submetida a insurreição, D. Miguel foi banido para Viena,
a rainha foi mandada para o Ramalhão dois anos depois, D. João VI
morria, ficando como regente sua filha D. Isabel Maria, pois, dos
dois filhos, o mais velho estava no Brasil e o mais novo na Áustria.

Os vinte e cinco anos seguintes são os mais tristes em toda a
História portuguesa. O estabelecimento do sistema do governo
parlamentar foi uma tarefa longa e dificultosa, tornando-se quase
impossível seguir a rápida sucessão dos acontecimentos, e
completamente impossível apurar os motivos que inspiraram os
diferentes estadistas e generais. A angular de toda a série de
perturbações deverá encontrar-se na influência perniciosa do
exército. A criação de Beresford era uma poderosa arma de
combate, mas os exércitos, e em particular os generais, depois de
um longo período de serviço ativo, tornam-se um perigo em tempo
de paz. Pelo que toca a Portugal, o exército estava numericamente
em desproporção com a situação e rendimentos do país; não havia
guerras estrangeiras ou colónias onde pudesse ocupar as suas
energias e os soldados não podiam voltar para o arado nem os
oficiais retirar para a vida privada.

Nesta conjuntura, o governo inglês resolveu-se a manter a ordem
e a paz e, em 1826, enviou uma divisão de cinco mil homens sob o
comando do tenente-general sir William Clinton para guarnecer as
principais cidades do país. A subida ao trono de D. Pedro IV foi
saudada com entusiasmo em Portugal, posto que olhada com
desconfiança no Brasil. Esse príncipe justificou a sua reputação com
o facto de outorgar uma Carta, lançando as bases do governo
parlamentar moderado sob a fórmula inglesa, Carta que enviou para



Portugal pelo diplomata inglês lorde Stuart de Rothesay. Depois,
para agradar aos seus súbditos brasileiros, abdicou o trono de
Portugal em favor de sua filha D. Maria da Glória, criança de sete
anos, com a condição de que, na idade própria, casaria com seu tio
D. Miguel, o qual estava pronto a jurar a nova constituição. A carta
de 1826 foi recebida com gratidão pelo partido parlamentar
moderado; a divisão de Clinton retirou para Inglaterra; Palmela
conservou-se no poder como primeiro-ministro e, no ano seguinte,
1827, D. Pedro destruiu o efeito das suas sábias medidas
nomeando D. Miguel regente do reino em nome da jovem rainha.

D. Miguel era um príncipe ambicioso, que acreditava ter direito a
ser rei de Portugal, adorado pela velha aristocracia, pelo clero e pelo
exército, e por todos os que se mostravam adversos às ideias
liberais, e entre a plebe que vivia principalmente das esmolas dos
conventos. Foi declarado regente em julho de 1827 e, em maio de
1828, convocou umas Cortes, segundo o estilo antigo, seguido até
1697, e que, sob a presidência do bispo de Viseu, lhe ofereceram o
trono de Portugal. D. Miguel aceitou a realeza. Imediatamente
emigraram os principais chefes do partido parlamentar, nos quais se
contavam Palmela, Saldanha, Vila Flor, Sampaio e outros.
Refugiaram-se naturalmente em Inglaterra, onde a jovem rainha se
detivera, quando ia a caminho da Corte de Viena de Áustria para ali
ser educada, e encontraram uma forte opinião popular a seu favor.
Mas o duque de Wellington e o gabinete Tory recusaram-se a
protegê-los ou a auxiliá-los. O duque insistia no casamento da
rainha com o tio e persistia em confundir os dois partidos radical e
moderado e em acreditar que Palmela era um democrata. A infantil
rainha foi recebida carinhosamente por George IV, mas o
procedimento do duque de Wellington tornou-se de tal modo
antipático aos tutores da rainha D. Amélia de Baviera, imperatriz do
Brasil e segunda mulher de D. Pedro, e o marquês de Barbacena,
que a levaram para França em 1829. Aí foi-lhe concedido o castelo
de Meudon para residência, sendo educada por sua madrasta e por
duas senhoras muito distintas, D. Eugénia Teles da Gama,



condessa de Palmela, e D. Leonor da Câmara, marquesa de Ponta
Delgada, enquanto a guerra civil ardia em Portugal em seu nome.

Entretanto, o governo de D. Miguel tornara-se um regime de
terror: eram frequentes as prisões e as execuções; deportavam-se
aos milhares para a África e, em 1830, calculou-se que quarenta mil
pessoas estavam nas prisões por delitos políticos. Governava o rei
com desprezo absoluto das leis e o procedimento violento contra
certos franceses ocasionou a vinda ao Tejo da esquadra do
almirante Roussin, que forçou a entrada de Lisboa, exigindo e
obtendo a indemnização reclamada. O resultado desse governo foi
que o país se arruinou completamente e os partidos radical e
cartista, que haviam defendido a Carta de 1826 e a constituição de
1822, uniram-se na resistência ao tirano. A ilha Terceira, nos
Açores, nunca tinha reconhecido D. Miguel e foi ali que, em 1829,
Palmela, Vila Flor, José António Guerreiro e Pizarro formaram um
conselho de regência a favor de D. Maria da Glória. No dia 11 de
agosto de 1830 derrotaram a expedição mandada contra ele por D.
Miguel, na baía da Praia, e todos os cartistas que se haviam
escapado de Portugal e os numerosos emigrados portugueses, que
se achavam em França e Inglaterra, ao terem conhecimento dessa
notícia foram para os Açores. D. Pedro que consagrara a sua vida à
causa liberal, abdicando a Coroa brasileira em seu filho, abandonou,
em 1831, o Brasil para se pôr à testa do movimento pela causa da
rainha. Já então a causa liberal era patrocinada pelo gabinete liberal
de lorde Grey, na Inglaterra, e em França, depois da revolução de
1830 e do estabelecimento da Casa de Orleães, também as
opiniões se lhe mostraram favoráveis. Por outro lado, os agentes
liberais tinham conseguido colocar um empréstimo em Inglaterra, de
modo que, ao chegar a Cherbourg, D. Pedro pôde proceder
imediatamente à organização da expedição que se formou em Belle-
Isle, nas costas da Bretanha, partindo nela o ex-imperador para os
Açores. Tinham-se recrutado numerosos voluntários em Inglaterra;
vários oficiais, restos das guerras napoleónicas, se tinham alistado e



fora contratado para almirante da esquadra o capitão Sartorius, da
marinha inglesa.

Em julho de 1832, o ex-imperador com um exército de 7500
homens, depois de submeter todo o arquipélago dos Açores,
chegou ao Porto, onde foi recebido com entusiasmo. D. Miguel
cercou então a cidade. A opinião europeia estava dividida em dois
campos; os partidários da liberdade e do governo constitucional
chamavam aos miguelistas escravos do tirano, ao passo que os
partidários do absolutismo, aludindo aos empréstimos levantados
pelo ex-imperador, lhes chamavam agiotas pedristas. O cerco
protraiu-se por muito tempo; D. Miguel, repelido sempre nos seus
assaltos, converteu o cerco num bloqueio; e ambos os exércitos
eram dizimados pelos combates, pela cólera e, dentro do Porto, pela
fome. Num e noutro, havia continuadas discórdias entre os generais.
Em 1833, a causa dos liberais ganhou novo impulso. O major-
general João Carlos Saldanha de Oliveira e Daun, um antigo oficial
de Beresford, tomou o comando do exército no Porto, imprimindo à
defesa um novo impulso. O capitão Charles Napier, da marinha
inglesa, substituiu Sartorius como almirante da esquadra liberal e
transportou uma força de mil e quinhentos homens do Porto até ao
Algarve, comandados pelo conde de Vila Flor, elevado depois a
duque da Terceira, derrotando e apresando a esquadra miguelista
em frente do cabo de S. Vicente, no dia 5 de julho de 1833. O duque
da Terceira foi igualmente bem-sucedido em terra; atravessou a
salvo o Algarve e o Alentejo, vendo crescer as forças do seu
comando, e derrotou completamente os miguelistas comandados
pelo general Teles Jordão na Cova da Piedade, entrando
triunfantemente em Lisboa no dia 24 de julho. D. Pedro dirigiu-se
imediatamente para a capital, chamando de França sua filha, e à
sua chegada proclamou novamente a carta de 1826. Os miguelistas,
comandados pelo marechal Bourmont, atacaram Lisboa, mas foram
facilmente derrotados. O ano de 1834 foi uma série de fortunas para
os liberais. A Inglaterra e a França reconheceram D. Maria da Glória
como rainha de Portugal e o ministério da rainha Isabel de Espanha,



sabendo que D. Miguel auxiliava o Carlismo, enviou dois corpos do
exército, comandados pelos generais Rodil e Serrano, em auxílio de
D. Pedro. Saldanha tomou Leiria e derrotou os miguelistas, já
desiludidos, em Torres Novas e Almoster; o capitão Napier, depois
de derrotar a esquadra do usurpador, foi para terra e submeteu o
Minho, tomando Caminha, Viana, Ponte de Lima e Valença; o
general Sá da Bandeira conquistou o Alentejo e o duque da
Terceira, depois de submeter a província de Trás-os-Montes,
ganhou a vitória de Asseiceira. Finalmente, os exércitos combinados
de Espanha e Portugal cercaram os restantes miguelistas em Évora
Monte e, no dia 26 de maio de 1834, D. Miguel capitulou.

Pela Convenção de Évora Monte, D. Miguel desistiu das suas
pretensões ao trono de Portugal, prometendo não voltar ao reino
mediante a pensão anual de 15 000 libras. Mas nem a desistência
de direitos nem a pensão se tornaram efetivas, porque, tendo
embarcado para Itália, a caminho de Viena, logo em Génova o
vencido publicou um protesto declarando ter unicamente obedecido
à força das circunstâncias. D. Pedro declarou maior a rainha e
reuniu Cortes em Lisboa. Organizou um ministério forte com o
duque de Palmela por presidente e o duque da Terceira na pasta da
Guerra, fazendo-se esforços para reorganizar as finanças e
consolidar o reino. As Cortes declararam D. Miguel e seus herdeiros
para sempre excluídos do trono e proibidos de voltar a Portugal, sob
pena de morte, dando um golpe mortal na influência dos miguelistas
com a abolição das ordens religiosas, que até então tinham sido a
força do seu partido nas províncias. D. Pedro, que fora durante toda
a luta civil a alma e o braço do partido de sua filha, teve então o
prazer de ver o país pacificado e em ação o sistema parlamentar;
mas não sobreviveu muito, pois que em 24 de setembro de 1834
faleceu em Queluz em resultado de doença contraída por efeito dos
seus labores e fadigas, deixando um nome, que merece ser honrado
igualmente por portugueses e brasileiros.

A rainha D. Maria da Glória tinha apenas quinze anos quando
perdeu o sábio conselho e o poderoso auxílio de seu pai; esperava-



se, contudo, que o seu reinado corresse tranquilo e próspero. Mas
nem a rainha, nem a nobreza, nem o povo compreenderam os
princípios do governo parlamentar e o exército, acostumado à
guerra e incapaz de outro qualquer mister, foi uma origem constante
de perigos. Os membros dos diferentes partidos não sabiam ou não
queriam acreditar que todos os verdadeiros portugueses amassem
igualmente o país; o partido que estava no poder proscrevia e
exilava os seus contrários, ao passo que o partido na oposição
apelava invariavelmente para o exército em vez de procurar dar
força às suas opiniões parlamentares. Para mais ajuda, Portugal era
assolado por numerosos salteadores, em geral soldados desertores,
que a si mesmo se designavam miguelistas e que se refugiavam
invariavelmente em Espanha quando as forças militares os
atacavam. Cada ministério que substituía outro recusava-se a
ratificar ou a pagar os juros dos empréstimos contraídos pelo seu
antecessor e o crédito financeiro de Portugal em breve andou
arrastado pelos mercados monetários da Europa.

É desnecessário e quase impossível examinar aqui as tendências
dos principais estadistas dessa época, porque os governos
sucediam-se rapidamente uns aos outros, bastando apenas dar uma
notícia dos pronunciamentos mais importantes. Todo esse reinado
se traduziu numa série de lutas de partidos, pois que dificilmente
podem merecer o nome de guerras civis, apresentando um
contraste frisante com o pacífico governo constitucional posterior.
Nos primeiros tempos do seu governo, a rainha D. Maria da Glória
esteve principalmente sob a influência de sua madrasta, D. Amélia
de Baviera, e em janeiro de 1835 casou com o irmão da rainha
viúva, Augusto Carlos Eugénio Napoleão, duque de Leuchtenberg,
segundo filho de Eugène Beauharnais e da princesa Augusta da
Baviera, com grande desgosto de Luís Filipe, de França, que
propusera seu filho, o duque de Nemours. Este príncipe faleceu
depois de dois meses de residência em Portugal, mas era tão
necessário assegurar a sucessão ao trono que a rainha foi instada a
casar segunda vez. A rainha anuiu, casando com o príncipe



Fernando de Saxe-Coburgo-Gota, sobrinho de Leopoldo, rei da
Bélgica, e foi a sua nomeação para o alto cargo de comandante em
chefe do exército que provocou a primeira insurreição militar. Em
setembro de 1836, Fernando Soares Caldeira capitaneou um
pronunciamento em Lisboa para o restabelecimento da constituição
de 1822, com êxito completo, de onde resultou a proclamação de
uma nova constituição. A esse pronunciamento seguiram-se vários
outros, travando-se rija peleja, dando-se por último a nova
constituição de 1838, que era realmente a de 1822, com leves
modificações. Vigorou esta até 1842, quando um dos ministros,
António Bernardo da Costa, proclamou abruptamente a carta de
1826, no Porto. O duque da Terceira pôs-se imediatamente à testa
de uma revolução em Lisboa, a favor da Carta, subindo ao poder
com Costa Cabral por colega e de facto primeiro-ministro. Costa
Cabral, que em 1845 foi feito conde de Tomar, tornou-se o braço-
direito da rainha e, interpretando a Carta no sentido mais realista,
conseguiu até enfrear a liberdade de imprensa. Chegou então a vez
aos setembristas de se revoltarem e, depois de um golpe de estado
que levou Saldanha ao poder, a oposição revoltou-se capitaneada
pelo visconde de Sá da Bandeira, conde de Bonfim e das Antas. É
essa revolução geralmente conhecida pelo nome de guerra da
Patuleia ou da Maria da Fonte, mais digna ainda de lástima que as
anteriores. Os governos estrangeiros decidiram-se por fim a intervir
temporariamente e, no dia 29 de junho de 1847, assinou-se a
Convenção de Gramido, em que se concedeu uma amnistia geral,
ficando Saldanha no poder. Em 1849 voltou o conde de Tomar ao
governo, sendo em 1851 derrubado por Saldanha, à frente das suas
tropas. Foi este o último pronunciamento digno de menção. Em
1852, reformou-se a Carta para unir todos os partidos; votou-se a
eleição direta que era uma das principais reclamações dos radicais
e assim se pôs termo ao período das lutas civis.

A rainha D. Maria II não sobreviveu muito a este pacífico estado
de coisas, porque faleceu no dia 15 de novembro de 1853 e o seu



marido, o rei consorte, D. Fernando II assumiu a regência até à
maioridade de seu filho mais velho D. Pedro.

A era do pacífico governo parlamentar que sucedeu ao
tempestuoso reinado de D. Maria II marcou um período de
prosperidade material para a nação portuguesa, renasceram a
agricultura e o comércio, produziu-se uma literatura notável e um
rejuvenescimento histórico, assinalados pelos nomes de poetas
como João Baptista de Almeida Garrett, António Feliciano de
Castilho e José da Silva Mendes Leal, de historiadores como
Alexandre Herculano de Carvalho Araújo, visconde de Santarém, e
Luís Augusto Rebelo da Silva. Não faltaram indivíduos na primeira
metade do século XIX para advogarem a formação de uma república
ou reino ibérico, abrangendo toda a Península, mas o renascimento
do orgulho nacional relembrando o passado glorioso da História
portuguesa, obra destes grandes poetas e historiadores, comunicou
novo alento ao espírito patriótico do povo, fatigado por constantes
pronunciamentos e absurdas lutas civis.

O único acontecimento político de alguma importância, durante o
reinado de D. Pedro, que atingiu a maioridade e assumiu as rédeas
do governo em 1855, e que em 1857 casou com a princesa D.
Estefânia de Hohenzollern, foi a questão do Charles et Georges.
Este navio francês, que incontestavelmente andava no tráfico da
escravatura, em frente da costa de África, foi apresado pelas
autoridades portuguesas de Moçambique e, em harmonia com as
leis e tratados para a supressão daquele tráfico, o capitão Roussel
foi condenado a dois anos de prisão. O imperador Napoleão III,
satisfeito por ter uma ocasião de se revelar ao povo francês, e certo
de que, com a sua aliança com a Inglaterra esta nação não prestaria
mão forte ao seu antigo aliado de Portugal, mandou uma grande
esquadra ao Tejo, comandada pelo almirante Lavaud, a reclamar
uma indemnização, que Portugal foi obrigado a pagar, pois que a
Inglaterra não se moveu a auxiliá-lo.

Neste reinado, a cólera em 1856 e a febre amarela em 1857
assolaram principalmente Lisboa, onde o rei D. Pedro V se



comportou de um modo quase heroico percorrendo os hospitais e
visitando os enfermos. Em 11 de novembro de 1861, um ataque de
febre tifoide pôs termo à vida malograda deste rei, seguindo-se-lhe
no túmulo seus irmãos D. Fernando e D. João.

Ao tempo da morte de D. Pedro, seu irmão imediato e herdeiro ao
trono, D. Luís, viajava pelo continente e seu pai, D. Fernando, que
sobrevivera muito tempo à rainha D. Maria II, e que casou depois
morganaticamente com uma cantora, Elisa Henzler, assumiu a
regência até à volta do filho, que pouco depois casou com D. Maria
Pia, filha mais nova de Vítor Manuel, rei de Itália. O novo rei seguiu
a política de seu irmão, deixando que os ministros debatessem as
suas lutas nas câmaras sem que ele interviesse.

Durante o seu reinado, faleceram os antigos lutadores da época
tempestuosa de D. Maria II, Palmela, Terceira, Sá da Bandeira,
Tomar e Saldanha e foram-se com eles os processos antigos de
fazer vingar as ambições políticas. Os sucessores na direção dos
partidos políticos, o duque de Loulé e o marquês de Ávila, António
Maria de Fontes Pereira de Melo e Anselmo José Braamcamp foram
homens de grande tato administrativo, que não recorriam à guerra
quando eram derrotados no parlamento, não ajuntando por
conseguinte páginas ruidosas à história nacional, posto que muito
tivessem feito pela prosperidade do país. O último pronunciamento,
ou a tentativa de pronunciamento do último turbulento estadista que
sobreviveu a D. Maria II, o duque de Saldanha, em 1870, serviu só
para provar que passara para sempre a época de tais movimentos.
Na persuasão de que o duque de Loulé era um favorito na Corte,
dirigiu-se um dia ao palácio e, depois de citar ao rei uns poucos de
exemplos históricos, como os da fatal intimidade de Carlos X de
França com o duque de Polignac, ameaçou com a força armada se
o duque de Loulé não fosse imediatamente demitido. O rei D. Luís,
percebendo que o velho militar falava sério e não desejando que a
paz pública fosse perturbada, acedeu ao seu capricho e, depois de
conservar Saldanha no poder durante quatro meses, nomeou-o seu
embaixador em Londres, onde o velho guerreiro faleceu em 1876.



Afora esta insignificante exceção, o reinado de D. Luís foi próspero
e pacífico e a notícia da sua morte, em 9 de outubro de 1889, foi
recebida com sentimento geral.

A D. Luís sucedeu seu filho mais velho D. Carlos, ou Carlos I, um
mancebo de 26 anos que casou em 1886 com a princesa Maria
Amélia de Bourbon, filha mais velha do conde de Paris. Pouco
depois da sua aclamação, surgiu a revolução de 1889, no Brasil,
que trouxe em resultado o destronamento de seu tio D. Pedro II,
imperador do Brasil, e o estabelecimento do governo republicano
naquele país. Essa notícia causou profunda impressão em Portugal;
o partido republicano, que durante alguns anos ganhara alento em
Lisboa e no Porto, saudou-a com entusiasmo e os jornais
democráticos incitavam a que se seguisse o exemplo do Brasil. As
dificuldades com que o jovem soberano se encontrou aumentaram
ainda mais com as disputas que surgiram com respeito a África, e
somente munido de um grande tato político é que D. Carlos teria
conseguido aplacar as tempestades que agora rodeavam Portugal e
salvar a monarquia.

Temos aludido muitas vezes às possessões portuguesas em
África. Já dissemos que certas praças, nas costas africanas de leste
a oeste, tais como Angola e Moçambique, foram primitivamente
ocupadas e fortificadas para servirem de estações às frotas
portuguesas, à ida e à volta da Índia, e que, quando retomadas,
depois da revolução de 1640, foram ocupadas apenas pela
circunstância de terem pertencido outrora a Portugal e não por
causa do seu valor intrínseco. Contudo, depois do tráfico da
escravatura ter sido uma fonte considerável de rendimento, o valor
desses estabelecimentos aumentou devido ao facto de se ter aberto
a África ao comércio. Este facto foi compreendido pelos estadistas
mais inteligentes no Portugal dessa época e os corajosos
africanistas portugueses, como Serpa Pinto, Roberto Ivens e Brito
Capelo, colaboraram na determinação exata da geografia africana.
Mas a abertura da África atraiu colonos e exploradores das outras
nações ao Continente Negro, os quais, se não puseram em dúvida



os direitos de Portugal, certamente os infringiram. Os primitivos
estabelecimentos portugueses eram simplesmente portos em que
os navios podiam estacionar e fazer reparações e a tese em
discussão dizia respeito aos territórios contíguos a esses
estabelecimentos, ou hinterland, que por direito pertenciam a
Portugal. Esta questão de limites era por sua natureza difícil de
resolver, sendo para lamentar que as questões suscitadas o tenham
sido principalmente com a Inglaterra, a antiga aliada de Portugal.

O orgulho do povo português feriu-se com o tom de parte da
imprensa inglesa e a consciência da sua atual fraqueza e da sua
grandeza de outrora tornaram-no ainda mais suscetível. É possível
que alguns dos seus agentes em África tenham procedido de um
modo arbitrário e forçado, não se mostrando os ingleses remissos
em protestar contra um tal procedimento. E era sinceramente para
desejar que essas diferenças entre os dois antigos aliados fossem
resolvidas pacificamente e talvez que o conhecimento de como
foram estreitos os laços de amizade entre as duas nações, durante
tantos séculos, fizesse que o povo inglês encarasse mais
benignamente as reclamações dos portugueses à consideração e
ao respeito.

A prosperidade interna de Portugal aumentou; construíram-se
caminhos de ferros e telégrafos; introduziram-se melhoramentos
sanitários; estabeleceu-se um bom sistema de ensino nacional
primário e secundário, devido, principalmente, aos esforços dos
poetas António Feliciano de Castilho e João de Deus. Contudo, a
situação financeira causava as mais profundas apreensões; a
importância da sua dívida nacional era quase tão grande em relação
à sua população como a de Inglaterra e as suspensões de
pagamento durante o reinado de D. Maria II tornaram difícil levantar
dinheiro nos mercados mais ricos da Europa. Outro perigo ainda
mais sério para a prosperidade de Portugal era a contínua
emigração para o Brasil, para onde afluíam todos os anos um
grande número de vigorosos camponeses, principalmente das
províncias do norte – Trás-os-Montes, Minho e Douro. Esta corrente



contínua de emigração, posto que prejudicial para a nação
portuguesa, prestou ótimos serviços ao Brasil, e o Portugal maior,
como era usualmente denominada a antiga colónia americana,
quando referido à metrópole, embora politicamente separado,
estava mais próspero do que nunca.

Ainda mais saliente que o progresso da prosperidade material foi
o grande rejuvenescimento literário que assinala o período do
pacífico governo parlamentar. O rei D. Luís foi um protetor ilustrado
das letras e traduziu algumas das tragédias de Shakespeare para
português de um modo que o revelou como muito versado nas
belezas do seu próprio idioma. Na pátria de Camões não têm faltado
os poetas, posto que nenhum dos posteriores escritores ouse medir-
se com ele. Os primeiros entre esses poetas são, no século XIX,
Almeida Garrett e Castilho, que cantaram igualmente as passadas
glórias de Portugal, mas entre os seus sucessores encontram-se
muitos, cuja inspiração não é muito inferior à daqueles. José da
Silva Mendes Leal, Luís Augusto Palmeirim e Soares de Passos
escreveram poesias dignas de figurar ao lado dos clássicos
portugueses, e a sua musa inspirou-se geralmente no conhecimento
dos antigos escritores e das velhas fórmulas líricas nacionais.

Mais importantes até de que os poetas são os historiadores
desse tempo, porque são esses os homens que tornaram os
portugueses tão orgulhosos da sua nacionalidade que se ativeram
estreitamente à sua independência, opondo-se aos sectários do
iberismo. O fundador da escola moderna dos historiadores
científicos foi Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo, que,
depois de ter imitado Walter Scott nos seus romances históricos,
mostrou na sua História de Portugal, cujo primeiro volume foi
publicado em 1848, que tinha sido influenciado por Niebuhr e
Ranke. Foi ele quem primeiro sustentou o facto de que a História só
pode ser perfeitamente estudada e corretamente escrita depois de
uma investigação de documentos cuidadosa e crítica, manifestando
energia e discernimento em destrinçar a teia de lendas que
enredavam os tempos primitivos da nação. Herculano insuflou o seu



critério à nova geração e teve muitos trabalhadores e seguidores
hábeis, entre os quais os mais notáveis são Luís Augusto Rebelo da
Silva, Simão José da Luz Soriano e José Maria Latino Coelho.

Na literatura geral, os portugueses do século XIX distinguem-se
igualmente, posto que a sua maior força resida na poesia e na
história; e é digno de notar que a reputação literária é um
passaporte seguro para o avanço rápido na vida política. A alta
reputação sustentada pelos esforços literários era uma prova da
persistência do espírito nacional e como tal podia ser saudada como
o mais brilhante auspício para o futuro desenvolvimento da nação
portuguesa.

Poucos países europeus compensarão o estudo atento melhor
que Portugal; nenhuma nação, exceto a Espanha, passou por tão
dura prova como o reinado de D. Maria II e em nenhum país foram
as vantagens das instituições representativas melhor realizadas; o
socialismo possuía aí uma força reformadora e não uma força
revolucionária; o conhecimento da história da nação, inspirado por
grandes escritores, tornou os portugueses do século XIX desejosos
de ressuscitar as glórias do passado e uniu todos os homens de
todas as cores e opiniões num comum patriotismo. A apoteose de
Camões, em 1880, provou que os brasileiros tinham ainda o orgulho
da sua mãe pátria e que a raça portuguesa de ambos os lados do
Atlântico estava pronta a desenvolver uma nova energia e
perseverança, afirmando a sua descendência dos homens que
venceram os mouros sob D. Afonso Henriques, que sob D. João I e
D. João IV repeliram o jugo dos espanhóis, que sob Afonso de
Albuquerque e D. João de Castro tornaram afamados os seus
nomes desde a Arábia até ao Japão, e que, com os trabalhos do
infante D. Henrique, o Navegador, e com a viagem de Vasco da
Gama, iniciaram uma nova era na história do mundo.



.

A História de Portugal, além de
possuir um interesse particular,
mostrando-nos como uma pequena
parte da Península Ibérica manteve
uma existência à parte, apresenta
também um pronunciado caráter
dramático, especialmente durante a
época em que Portugal esteve à
frente das nações da Europa.
O extraordinário vigor revelado
pelos habitantes deste cantinho da
Europa, na última metade do século
XV e na primeira metade do século
XVI, é, em todos os sentidos,
notabilíssimo. Não só foram os
navegadores portugueses os
primeiros que tentearam a costa
oeste da África, nuns pequenos
barcos em que marinheiros
modernos dificilmente estimariam



atravessar o canal da Mancha, mas
até ousaram dobrar o cabo da Boa
Esperança e navegar através do
oceano Índico até à Índia e Ceilão.
Daí aventuraram-se a tornear o
promontório de Singapura e
estabeleceram-se em Macau, de
onde exploraram as costas da
China e do Japão. Seguindo outro
rumo, para oeste, atravessaram o
Atlântico, descobrindo e
colonizando o Brasil. Lisboa tornou-
se o entreposto e o centro de
distribuição dos produtos do
Oriente e atingiu um grau de
riqueza e luxo sem rival desde os
tempos da Roma Antiga.
A história dos conquistadores
portugueses na Índia, durante os
primeiros cem anos que se seguem
à descoberta do caminho marítimo
pelo cabo da Boa Esperança, é um



grande romance. A vastidão dos
seus planos, a grandeza das suas
façanhas e a nobreza de caráter
dos seus grandes capitães
combinam-se para constituir os
elementos de uma narração de
interesse inexcedível.
E, quando nos lembrarmos de que
os soldados e marinheiros destes
grandes descobridores e
conquistadores eram habitantes da
nação mais pequena da Europa, o
seu êxito parece-nos ainda mais
extraordinário e o interesse na
história da nação que educou os
heróis portugueses mais
absorvente.


