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A IMAGEM DO REINADO DE D. JOAO V desde 0
fim da Guerra da Sucessao de Espanha como um
longo periodo de paz politica e militar e, em ter
mos gerais, relativamente indiscunvel. No entan
to, conviri nao esquecer a comple:xidade e as ten
soes que sempre caracterizaram as rela~oes com 0
grande vizinho iberico, os &ctores de conflito
com as suas for~as se foram esbo~ando nos
rios sul-americanos e, por tim, outros mais remo
tos envolvimentos militares portugueses.
A interven~ao naval no Mediterraneo, ollde 0
avall~o turco ameapva sobretudo 0 Imperio e
envolvia imensas mobilizac;oes de homens, mas
atingia tambem a peninsula italiana, fez-se por so
licita,>ao do papado e inscreve-se nos continuos
esforc;os de intervenc;ao diplomtica junto da San
ta Se que caracterizaram 0 reinado joanino. De
pois de uma tentativa gorad:. no ano anterior
envolveu cerca de meia duzia de embarcac;oes,
gumas naus portuguesas participaram emJulho de
1717 na Batalha do Cabo de Matapao (na peninsula
na qual as for<;:as cristis derrotaram as
turcas.
de urn mes depois, as fors:as imperiais, nas quais participavam individualmente por
tugueses e 0 proprio infante D. Manuel, retoma
riam, aos Turcos, Belgrado. A coincidencia destas
vit6rias da Cristandade seria, depois, amplamente
celebrada no reino. Constituiram, para todos os
efeitos, um epis6dio singular de interven~ao por
tuguesa em cenarios de guerra europeus.
Multo Illilis pr6:xima e ameac;adora, pelas suas
potenciais consequencias, foi Ulllil guerra que nun
ca chegou a emtir no continente, mas que pairou
sobre a fronteira portuguesa ja numa etapa bem
mais avancyada do reinado joanino (1735) e teve
efectivos desenvolvimentos militares no cOl1ti
nente sul-americano. Geralmente, sao duas con
dicionantes que se costumam invocar
car este inusitado confronto. Por um laoo, as
tensoes dentro da &milia real espanhola, designa
damente, entre 0 principe das Asturias, genro de
D.
V, com quem teria comunicac;ao privilee presuntivo sucessor da Coroa de Espanha,
e a sua madrasta, a rainha Isabel de Farnesio, zelo
sa das aspirac;ocs do seu filho Carlos de Bourbon.
E, por outro, as tensoes entre portugueses e espa330

nh6is no rio da Prata e, mais concretamente, na
colonia do Sacramento.
Nos seus prim6rdios, tratou-se de um classico
conflito diplomatico envolvendo as embaixadas
e as .familias. (criados) dos embaixadores. Em
domingo de Camaval (Fevereiro de 1735) alguns
criados do ministro plenipotenciiirio de Portugal
em Madrid, Pedro Alvares Cabral, alcaide-mor
de Belmonte, participaram com a multidio na li
berta<;:ao de um detido pelos soldados da guami
s:ao de Madrid, refugiando-se depois com ele na
residencia do mirustro portugues. Segundo este
invocou depois as autoridades espanholas as quais
participou a ocorrencia, tera de imediato manda
do expulsar 0 preso e os cnados que 0 tinham al
bergado. No entanto, esta iniciativa nao sanou 0
conflito, pois dois dias depois cerca de uma cen
tena de homens penetraram na residencia do lru
nistro portugues onde prenderam 17 pessoas.
Considerando, violadas as imunidades diploma
ticas, Pedro Alvares Cabral participou enfati
camente a ocorrencia para a corte portuguesa.
Nesta, a questlio foi recebida com cunho de in
discutivel gravidade, pois que se considerava a
ocorrencia feita ao representante do rei de Portu
gal .um insulto tao inaudito, nunea executado
ainda pelas na<;:5es mais barbaras, desprezado 0 di
reito das gentes, quebrada a imunidade do seu
ministro, ultrajado 0 seu respeito, desatendidas as
duplicadas alian<;:as destas duas coroas. (cit. Corte
sao, 1984, 553). Depois de cerca de urn mes de
consultas e reunioes, a corte portuguesa optou
pela retaliaC;ao, mandando invadir a embaixada
espanhola e prender Ulllil duzia dos seus criados.
Seguiu-se 0 corte das relac;5es diplomticas entre
os dois paises, que mandaram regressar os respec
tivos representantes.
A situac;ao de guerra na fronteira luso-espa
nhola esteve igrinente, embora nunca chegasse a
ser declarada. E certo, no entanto, que os prepa
rativos nliJitares se intensificaram, prevendo-se a
mobilizac;ao de algumas dezenas de milhares de
homens do !ado portugues, multiplicando-se as
reunioes do Conselho de Guerra e nomeando-se
novas chefias militares, designadamente para 0
Falta ainda avaliar 0 impacte a prazo

desta mobilizas:ao. Em todo 0 caso, 0 pedido por
tugues de interven\=ao feito it Ingiaterra, que nao
desejava 0 despoletar do conflito, traduziu-se na
chegada em Junho ao Tejo de uma frota ingiesa
de mais de 25 navios e numa proposta de media
C;ao. Em Setembro, D. Joao V acabaria por aceitar
a mediac;ao da Ingiaterra, da Fran~a e da Holanda.
As negocia~oes iniciadas em Paris em 1737 condu-

ziram finalmente a um armistic10 em Mar<;:o do
mesmo a.l10 268 •
Convem nao esquecer, cntrctanto, que 0 con
flito diplomitico produziu uma efectiva mobiliza
~ao de tropas portuguesas em toda a zona da fron
teira do Alentejo e, sobretudo, conforme se narra
em outra parte, a um conflito militar na America
do Sui em torno da colonia do Sacramento.

GUERRA NO TEMPO DE LIPPE E DE POMBAL
Fernando Dores Costa
Nos INielOS DO ANO DE I762, a Coroa portu
guesa ve-se for<;:ada a sair da sua posic;ao de neu
tralidade e a participar na fase final da chamada
Guerra dos Sete Anos. Confrontar-sc-a entao
com os efeitos da ausencia de prepara<;:1io militar
para um conflito europeu, correspondendo a
meio seculo de afastamento dos teatros belicos
continentais. Desde 0 final da Guerra da Suces
sao de Espanha. Essa ausencia pode surgir como
uma regta geral da govema~ao da Coroa portu
guesa. Na verdade, a prepara<;:ao belica implica a
percep<;:ao de urn perigo iminente ou, em perio
dos em que este se nao vislumbra, a presen~a
diferida de um risco. Ora, esta
de uma
invislvel ameacya e 0 resultado
uma transforma<;:ao hist6rica que se cristalizara no seculo xx.
Embora 0 rei de Portugal tenha uma for~a ter
restre permanente, cuja dimensao nao corres
ponde entre tanto a definida pelas suas ordens,
nao ha uma cultura militar nas elites correspon
dente ao acompanhamento do pensamento e da
ac<;:ao sobre a guerra europeia. A guerra nao e
Uma preocupa<;:ao.
o envolvimento do territorio portugues na
guerra decorre da celebra<;:ao do chamado Pacto
de Familia, alian~a entre as coroas de Versallies e
de Madrid.269 Curiosamentc, este pacto apresen
ta-se como uma iniciativa que nao serviria apenas
os interesses das duas coroas que 0 subscrevem,
mas tambem os dos Portugueses, alegando-se que
tambem eles sao vitimas da hegemonia maritima e
co'
ial britanica que se quer tentar por em
or isso mesmo, a penetra<;:ao inicial das
, vindas de Espanha em territ6rio portugues
-se-a sem que haja uma dedara<;:ao formal de
6Uerra e e acompanhada de uma dec!ara<;:ao em
que 0 marques de Sarria alicia as popula<;:iies para
um apoio que, no entanto, 0 comportamento no
terreno do exercito que comanda de nenhum
modo fomentara.
Mas 0 govemo do conde de Oeiras nao acei
tara este aliciamento feito pela alianp fr.mco-es
panhola e nao tomara como seria a declara~ao de

que essa ac~ao nao constitui uma agressao. Per
manecera 0 alinhamento diplomatico com a Gra
-Bretanha e sera junto do seu governo que a corte
de Lisboa solicitara um apoio imprescindivel para
tentar organizar a resistencia militar. Mais tarde,
tentar-se-a mesmo capitalizar esta «constancia»
para combater 0 dcscredito do «nome portugues»
em Londres.
A incapacidade de fazer uma oposi\,ao efecti
va sem essa ajuda vinda do exterior nao ofere cera,
contudo, nenhuma duvida. 0 futuro marques de
Pombal pensa que as propostas da Alian~a de Fa
milia irao necessariamente suscitar reac~oes
modificarao a situa~ao a &vor do govemo de
boa. Nestes primeiros meses de 1762, e indispen
savel ganhar tempo, tal como refere ao represen
tante da Coroa em Londres, Martinho de Melo e
Castro: «nao e necessaria uma grande penetra~ao
para se compreender [... ] que dentro de poucos
meses tccio aquelas potencias contratantes contra
si toda a Europa, sem meios para sustentarem 0
arduo empenho em que ambiciosa e voluntaria
mente se meteram tao mal aconselhadas •. Mais
exactamente, deve considerar-se «que todo 0 pon
to neste neg6cio consiste essencialmente no esfor
'Yo que se deve fazer para resistirmos ao primeiro
inIpeto da invasao deste Reino, e da preocupa<;:ao
dos seus portos (que fizeram notoriamente a base
daquela mal considerada uniao) enquanto se ne
goceia nas outras Cortes de Europa sobre as di
versoes que hao de desconcertar 0 referido pla
no»270.
Quanto a capacidade militar pr6pria, 0 pri
meiro-ministro de D. Jose ostenta uma conscien
cia clara da inadequa<;:ao das for~as e dos seus diri
gentes para a guerra que se prefigura. Assinala a
prolongada falta de
da guerra como
razao pela qual seria for<;:050 convocar
e
oficiais estrangeiros experimentados nas guerras
ultimamente feitas na Europa. Isto porque «havia
cinquenta anos que nao tinhamos visto guerra» e
as que se travam sao «totalmente diversas» das que
se leem nos livros sobre as guerras passadas271 .
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