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lMAGENS E QUESTOES
DESDE A l'R6PRlA El'OCA. na qual se desenca
deou um significativo investimento propagandis
tico, com algum paralelo nos impressos editados
pela parte contrlria20S. que a Restaura<;:io de 1640
foi objecto de um assinalivel esfor<;:o de legitima
<;:ao e difusao. A mais exteusa e detalhada narrativa
deste acontecimento central da historia portugue
sa continua a ser a Hist6n'a do Portugal restaurado es
crita, do ponto de vista dos vencedores, pelo
3." conde da Ericeira, D. Luis de Meneses, poucos
anos depois do fim do conflito militar que se se
guiu it proclamayao do 1.° de Dezembro. No en
tanto, sem que as referencias ao terna tenham de
sapareddo, pois manteve-se sempre como urn
periodo fundacional do regime brigantino209, ao
qual nao deixaram de se reporta! varios e sucessi
vos discursos politicos (0 pombalino, 0 liberal,
etc.), a verdade e que a renova~ao do interesse
pelo tema e a publica<;:ao de novos e significativos
rrabalhos sobre 0 mesmo se verifieou ja nos anos
50 e 60 do seeulo XIX, mais exactamente como
reaClj:ao nacionalista portuguesa contra possiveis
unioes dinasticas dos dois estados peninsulares21o .
Foi entao que se criou a Comissao do I. 0 de De
zembro de 1640, com varios sucedaneos contem
podneos. No ambiente nacionalista da viragem
do seculo, nao so se ampliou 0 interesse pelo es
tudo do acontecimento, como 0 mesmo foi e1e
va do ao estatuto de uma das datas essenciais da
afurna<;:ao da identidade nacional.
Desde entio erigida a par de A1jubarrota em
referenda emblematica do irredentismo portu
gues anticastelhano, a Guerra da Aclama<;:ao foi
sendo quase sempre interpretada como urn teste
munho irrefutivel e vitorioso da precoce identi
dade uacionallusa, esmagada e silenciada durante
os sessenta negros anos da chamada domina<;:a:o
filipina. So muito recentemente essa leitura he
gemonica come~ou a ser questionada no plano
historiografico, Os contextos, os mobiles e os re
curs os internos da ruptura politica que preci
pitou a guerra de que nos ocupamos tem, assim,
de constituir um primeiro e indispensavel tema
de reflexio, pois que se sabe, de acordo com a fa
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mosa maxima, tantas vezes citada, que a guerra
foi, tambem neste caso, a politica prosseguida por
outros meios.
Entretanto, a formular,:ao antes referida carece
de uma importante rectifica~ao: e que a fractura
entre 0 endogeno e 0 exogeno nao se apresenta,
neste caso, COm a aparente limpidez que se pode
encontrar, por exemplo, num conflito contem
porineo entre dois estados soberanos por um mo
tivo bern elementar: 0 reino de Portugal e suas
conquistas integravam entao, como muitos outros
territorios com diversos estatutos, uma .monar
quia composita.211 , concretamente, a monarquia
cato1ica dos Habsburgos hispanicos. Ou seja, ha
que situa.-la e contextualiza-la no quadro comple
xo e singular das tensoes e equilibrios em funr,:ao
dos quais se fora construindo a monarquia
nica. E ha que perceber por que razao nos seus
inicios os restauradores portugueses eranl encara
dos de fora como um punhado de rebeldes a um
soberano ate entio reputado, quase unanimemen
te, legitimo.
Acresce que no destino dessa grande potencia
politica da Europa da primeira metade de Seis
centos que era a Monarquia Cat61ica pesavam de
forma decisiva os conllitos e as disputas de hege
monia com as snas mais directas rivais e, em parti
cular, com a Franya. A sorte, bern mais incerta do
que as projecyoes retrospectivas podem deixar
entrever, dos «rebeldes portugueses» dependeu de
forma decisiva desses outros cenarios, nao so pelos
apoios directos deles recebidos como, sobretudo,
pelo facto de terem bloqueado as possiveis respos
tas de Filipe IV, sucessivamente adiadas, como
veremos.
Os recursos proprios e os equilibrios internos,
os apoios externos recebidos e os (limitados) efec
tivos que se tiveram de confiontar condicionaram
decisivamente 0 curso da guerra, particulannente
na sua fase decisiva, ou seja, nos seus ultimos dez
anos de dura<;:ao. No entanto, 0 £luxe dos aconte
cimentos, a sequencia de cada refrega ou batalha,
naquilo que teve de peculiar, nao pode deixar de
merecer a nossa atenyiio, ate porque nunca se po
deri considerar redutivel as tais condicionantes
antes aduzidas. As dimensoes propriamente mili

tares de uma guerra nao devedo naturalmente
ser, assim, esquecidas.
Por lim, as op<;:oes politicas e os actores sociais
e institucionais envolvidos na guerra acabaram,
necessariamente, por sofier 0 impacte do seu po
tencial transformador. Os resultados fmais modifi
caram e transcenderam as expectativas das quais se
partia. E as instituir,:oes. os poderes e os equilibrios
sociais no tim do conilito ja nao coincidiam exac
tamente com os dos seus momentos iniciais.

DA POLITICA A GUERRA E
DA GUERRA A POLlTICA
Nos SEUS PRIM6RDIOS, 0 1. 0 de Dezembro de
164 0 foi um ripico golpe de Estado palaciano,
perpetrado por um gmpo de algumas dezenas de
fidalgos (mais tarde proclamados os Quarenta
Restauradores), escrupulosarnente executado para
tomar conta de uma cidade onde estanciavam
apenas algumas centenas de soldados castel1:1anos e
acompanhado de uns poucos assassinatos politicos
e de uma celebre defenestra<;:ao ritual, com outros
antecedentes na Europa barroca, que atingiu 0
simbolo local da administrayao espanhola do con
de-duque de Olivares, Miguel de Vasconcelos,
D, joiio IV, nunta gr.""r. do sfculo XVII,
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secretirio de Estado em Lisboa. Acompanhando a
vinda para Lisboa do duque de Bragan<;:a, por to
do 0 pais se foram dando pronunciamentos, de
signadamente por inidativa das camaras, favo
raveis a mudanya iniciada, ao ponto de cerca de
duas semanas mais tarde se poder considerar que
praticamcnte todo 0 territorio continental do rei
no reconhecia a nova situa<;:ao,
o pronunciamento de Lisboa fora antecedido
por um crescendo de tensoes, cujos prim6rdios se
poderao situar na ascensao do valido conde-duque
de Olivares duas decadas antes, r~las que sofreram
urn indiscutivel agravamento nos anos imediata
mente antecedentes. As grandes revoltas antitri
butirias que abrangeram sobretudo mas nao so 0
Sui do reino em J637 foram, sem duvida, as di
212
mensoes mais visiveis desse fenomen0 • Mas a
convocayao a Madrid de muitos tidalgos portu
gueses, a supressao do Conselho de Portugal
(1639), substituido por juntas, e a tentativa para
coagir a nobre7.a portuguesa a participar na Guer
ra da Catalunha nao terao sido, certamente, me
nos relevantes. A rede de oposi<;:1io portuguesa a
fac<;:ao de Olivares, que induia Diogo Soares em
Madrid e Miguel de Vasconcelos em Lisboa, foi
-se acentuando ate atingir 0 ponto de ruptura. As
bern conhecidas hesita<;:oes do duque de Bragan<;:a
na pacificat;:ao das revoltas dos anos antecedentes
e na propria aceita<;:ao da chefia do movimento sO
terao sido ultrapassadas quando aos manifestos
apoios internos se juntaram as garantias interna
cionais, designadamente fi:ancesas.
Nas cortes convocadas para 0 ano seguinte e
que 0 reconheceram como rei ir-se-ia esgrimir
o discurso legitirnador da Restaura<;:ao, que se po
de resumir aqui de forma muito esquematica.
Desde logo, a afinnayao da legitimidade dinastica
da Casa de Bragans;a em detrimento da de Aus
tria, reforyada pelo facto do Braganya ser «rei na
tural». Mas tambem 0 argumento da <tirania», a
acusa<;:ao dirigida aos Habsburgos espanhois de
que tcriam posto em causa 0 estatuto autonomo e
intocavel do reino reconhecido por Filipe II nas
Cortes de Tomar de IS81.
Em detrimento de uma leitura nacionalista
dominante ate hi! alguns anos do fen6meno da
Restaurayao, a historiografia reccnte. com espe
cial desta3ue para Fernando Bouza213 e Antonio
Hespanha 14, tern acentuado nas suas interpreta
t;:oes da Restaura<;:ao de 1640, nomeadamente
quanto aos seus mobiles e its suas etapas iniciais. a
dimcnsao de restaura~ao constitucional. Defende
-se, assim. a ideia de que no seu despoletar pesou
primacialmente a inten'Yao de defender as institui
yoes tradicionais do rcino, atacadas pelo refonrus
mO da politica do conde-duque de Olivares (rei
nado de Filipe III de Portugal, IV de Espanha,
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