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A GUERRA MODERNA

de goverIl<I-los, ou seja, conduzir a detem1ina~ao
da propor~ao desejavel entre 0 uso daquilo que
designa como justi~as distributiva e punitiva, ou
seja, dos premios, cargos e remunerac;6es de
honra, e dos castigos. 0 aconselhamento de Me
neses dirige-se no senti do se setem evitados os
punitivos e abrac;ado 0 tratamento dos
como filhos ... «porque este e 0 meio pa
ra os fuzerem escravos, que melhor se deixam
govemar da clemencia que do rigor». Os «Portu
gueses. sao culpados de «soberbos., mas so para
Ihes negarem 0 que tern de «briosos» e charnam
«cM inveja a emula~ao com que cada urn quer
adiantar» (Meneses, 1945, 73).
Nas caetas de Martim Afonso de Melo, conde
das armas da pro
de Sao
vincia do
ao rei em 1648, en
contramos est:<lS mesmas referencias as caractensti
cas dos .Porrugueses». Mas
nurn contexto de
relac;ao ditecta com a
dos homens
compoem 0 exercito, sustentando,
a necessidade de nma acc;ao punitiva rigorosa.
Uma das alusoes
a prop6sito das ordens para
que os soldados
e as oedenanc;as estejam
presentes na fronteira. Partidirio do uso da vioFcrtaleza de fomteira, em Va1""P'. BiblictlXa Nadcnal, Usbca.
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lencia exemplar, 0 conde prop6e, it luz da invo
ca<;ao da sna longa experiencia: de entre «os que
nao acudirem hao de ser desgrac;ados os que ddes
se prenderem, pois assim e necessario e fDrc;oso
para se conservar e dispor a guerra e se deste mo
do nao fizerem os fidalgos e bachareis que vao a
recondu<;oes nao hi-cie haver soldado que venha
as fronteiras, porque assim 010 tem mostrado a
experiencia de trinta e quatro anos que hi que
sirvo com portugueses. (CarttlS, 1940, 1, 261-2).
A referencia aos .Portugueses. repetir-se-a
vanas vezes nas suas caetas. Poucos dias depois,
renova-se a prop6sito da proteCl;ao dada aos sol
dados em fuga. Refere-se aos que, em Lisboa e
noutras partes, servem de «Iacaios. e em oficios
desse tipo e tambem aos que as «religioes» tem
defendendo a conveniencia de ser
para que regressem ao exercito.
a indica<;ao para «enforcar dois deles.
«sem isto ser nao havemos de ter solda
nunca nas fronteiras •. Dar-Ihes dinheiro para
regressarem «e perdiC;ao. e serve de mau exem
plo aos vadios e para mais .bota (sic) a perder os
que estao» na fronteira. E concluindo, em apoio
da orienta<;ao proposta: sem «castigo e temor nao

vi que tivessern obediellcia nem servirern bern
(Cartas. 1940, I,
caracter dos «portugueses» val, neste con
num sentido oposto ao que encontrarnos
em
Cesar. Aqui sustcnta a repressao e
o afrontarnento da insubordina<;ao. Mas e dos
mesrnos .Portugueses» que falam Meneses e Me
lo? Suspeitamos que nao.
Excesso de emulayao e nao reconhecimento
da
dos que ocupam os postos 
sao estes os tra<;os cruciais dos hornens de cima.
Encontramo-los na forte conflituosidade detecta-

vel no interior da prinIeira nobreza de corte du
rante a Guerra da Restaurayao, 0 pequeno gru
po e atravessado pdas perturbac;6es criadas
redes de amizade e de inimizade a que se
abeetamente 0 conde de Ericeira e que se situam
ao mais alto nive! de decisao, Os elementos desta
nobreza receiam constantemente ser afectados
pelas intrigas dos seus adversirios. Por outro la
do, a outros niveis, inferiores, e detective! iden
tica conflituosidade e urna obsessiva prcocupa~ao
pelos mais infunos pormenores da representa.yao
publica da ruerarquia sociaL

COMANDOS MILITARES E ELITES SOCIAlS
N uno Gow;:alo Monteiro
NOBREZA E HIERARQUIA
MILITAR
UM POUCO POR TODA A EUROPA, ao longo dos
seculos XVII e XVIII, a relayao entre as nobrezas e a
funyao militar sofreu ulna evoluyao gcralmente
coincidente e na aparencia contradit6ria. Por um
lado, declinaram as for.yas militares directamente
organizadas e coordenadas por nobres, ou seja,
em toda a parte diminuiram ou desapareceram os
exercitos senhoriais e, em contrapartida, os exer
citos reais afu:maram, ao menos tendencialmente,
o monopolio das funyoes militares. Mas, simulta
neamente, e apesar do relativo declinio da cavala
ria (revolu"ao militar) , da valoriza<;ao de saberes
tecnicos especificos associados ao exercicio de
funyoes militares e da tendencia para a profissio
naliza~ao do corpo dos oficiais, as nobrezas man
tiveram uma impomncia rnatricial e indiscutivel
nos comandos dos exercitos reais. Nao desapare
ceu, antes se metamorfoseou, e, em certos casos,
se reforc;ou mesmo, a liga"ao entre nobreza e
funyoes militares que se mantinha com toda a vi
talidade na segunda metade de Setecentos (Scott;
Storrs, 1995. 4l-46}·
No caso portugues, no estado actual dos co
nhecimentos sobre a materia, parece prudente
iniciar 3. nossa incursao em 1640, quando, sob 0
impulso das necessidades militares da Restaura
"ao, se lan<;a a
da
de um
exercito da nova
Uma das
maiores dificuldades
de defrontar foi a
inexistencia de uma for
"a militar permanente do reino, materia sobre a
amplamente se
nas semanas subse
quentes 3.0
de
(cria"ao do Conselho
de Guerra, nomea<;:ao
de artuas
para as diversas provincias, etc.). Os comandos
da nova for~a militar deviam recale, naturalmen

te, em fidalgos principais com experiencia mili
tar. Ora, embora existissem alguns militares com
conhecimentos adquiridos nOS cenarios de guer
ra coloniais ou ao servi<;o dos Habsburgos em
outros territ6rios do seu imperio, eram muito
poucos no conjunto os fidalgos com formayao
militar actualizada e experiencia no campo de
batalha. Na sua maioria, desconheciam as inova
<;6es tecnicas e os novos saberes militares testados
nas guerras da Europa e em outras paragens na
primeira metade de Seiscentos. Nao adrnira, as
sim, que nesse contexto, como cern anos mais
tarde (Lippe durante 0 pombalismo), se colocasse
a hip6tese, finalmente concretizada, da impoeta
<;ao de n1ilitares estrangeiros. Nem que a emi
nencia dessa vinda tenha suscitado diversas resis
tencias e, uma vez concretizada, a sua presenp
(sobretudo mais visivel no caso do conde de
Schomberg) tenha provocado frequentes confli
tos com as hierarquias reinois.
o problema da escassa formac;ao especi/ica
dos cornandos militares iria persistir, como vere
mos. Mas parece indispensavel salientar alguns
tra<;:os singulares da conjuntura da RestauraC;ao.
Com efeito, nesse contexto muito peculiar, e a
propria guerra e a ruptura politica que com ela
se combina que vao em parte gerar, ou mais
exactamente, alterar a composi<;ao do topo da
piramide nobiliarquica. De forma sumaria, essa
recomposi<;ao pode ser resumida nos seguintes
t6picos: extin<;ao de diversas casas, designa
damente titulares, em resultado do seu alinha
mento politico, embora algumas fossem
«restauradas» em ramos segundos; e1eva<;ao
outras casas, incluindo a concessao de grandeza
de conde, marques ou duque), com par
incidencia em militares com participa\;ao
destacada na guerra; e, por fim, refor<;o e
za<;ao do estatuto da «orimeira nobreza da corte»,
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