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nao se verificava no inicio do seculo XVIlI, e, para mais, porque a defini9ao desse interesse e a versao
do grupo que polftica e socialmente conseguiu impor a sua versao desse mesmo interesse .
• 1 Carta de 30 de Maryo de 1709, Cunha Brochado, Ob, cit., vol. XVl, p. 295.
82 Carta de 7 de Julho de 1708, idem, XV; p. 33.
8J Diz em certo passo que regressara por ordem regia do reino de Valencia em 1707; e provavel
mente 0 marques de Minas.
"Gastiio de Melo Matos, Noticias do Corte em 1668, sep, de BibJos, 25 (1950).

Portugal, a Guerra de Sucessao de Espanha e Methuen:
algumas considerag6es gerais
Nuno Gom;alo Monteiro

1. INTRODUCAo

Esta breve contribuir;:ao tern como objectiv~ apresentar algumas reflexoes de
conjunto sobre 0 tema da Guerra da Sucessao de Espanha enquanto contexto
determinante do Tratado de Methuen, menos com a pretensao de fornecer novos
contributos empiricos e mais com 0 intento de produzir algumas reflexoes
historiognificas. Nesse sentido, referenciar-se-ao os textos de outros participan
tes nesta iniciativa editorial'.
Para alguns dos territorios, da Peninsula Iberica e fora del a, envolvidos na
Guerra da Sucessao de Espanha, esta constituiu e ficou registada para a posteri
dade como urn acontecimento marcante, designadamente peia extinr;:ao das ins
tituir;:oes autonomas dos reinos da coroa de Aragao. 0 caso paradigmatico a esse
respeito e, certamente, 0 da Catalunha, onde a actualidade do conflito e das
alternativas nele presentes 6 enfaticamente afirmada por historiadores de hoje,
partindo da ideia de que «as duas visoes de Espanha que se enfrentaram ha dois
sikulos permanecem em vigor»z. Em geral, pode constalar-se que se registou urn
significativo interesse recente pelo tema e pela respectiva conjuntura3 •
Nada de semelhante se verificou em Portugal durante a epoca contemporanea.
Nos malluais escolares dos tempos da pedagogia nacionalista do Estado Novo de
Salazar, por exemplo, 0 conflito era referido quase s6 para relatar uma ocorr€mcia
(mica e singular: a entrada em Madrid, em 1706, das tropas coUgadas sob 0 co
mando de urn general portugues, 0 3.° marques das Minas'. Ecerto que no dis cur
so e na cultura politica contemporanea, bern como no publicismo e na historiografia,
urn facto ocorrido durante a guerra viria a merecer uma reiterada e insistente aten
gao, desde os meados do seculo XVlIi ate 11 actualidade: a celebrar;:ao entre Portugal
e a Inglaterra em 1703, na sequencia dos acordos politicos estabelecidos no decur
so do mesmo ano, do famosissimo Tratado comercial de Methuen. No entanto,
apesar das imensas polemic as e escritos que mais tarde veio a suscitar, poucas
vezes se destacou 0 contexte politico e militar no qual 0 tratado foi assinado.
o facto de hoje a generalidade do publico informado saber 0 que foi 0 Trata
do comercial de Methuen e desconhecer 0 que foi a guerra, nao nos deve fazer
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esquecer que ao tempo foi exactamente 0 inverso que se passou: loda a elite da
epoca se interes50u pela participagao Portuguesa na guen-a ao lado da Inglaterra,
ou seja, pel05 primeiros tratados de Methuen de 1703, e nenhuma cronica da
epoca conferiu destaque ao tratado comerciaP. Entretanto, tudo 5e inverteu. Como
se destaca no texto de Jose Luis Cardoso", 0 mito sobre 0 tratado e as condigoes
da sua assinatura foi sendo produzido ao longo da epoca de D. Joao V mas,
sobretudo, pelos escritos de alguns, entre os quais avulta D. Luis da Cunha.
E, fon;oso 6 reconhece-lo, ainda ha muito a estudar sobre 0 mito de Methuen,
como 5e construiu retrospectivamente uma imagem conspirativa da assinatura
do tratado comercia!, pega axilar de tantas interpretagoes da historia po1'tuguesa
durante a 6poca contemporiinea. Embora nao existam nos arquivos ingleses 1'e
gistas de subornas, foram os proprios comentarios diplomatic os que sugeriram
existir uma relagao directa entre a assinatura do tratado e os interesses comerci
ais dos seus negociadores enquanta proprietarios de vinhedos7. A acusagao,
dirigida a personagens aristocraticas que, embora partidarias da alianga france
sa vieram a desempenhar urn papel destacado no contexto do acordo com a
Inglaterra, como 0 1.0 marques do Alegrete e 0 1.0 duque de Cadaval, carece de
qualquer fundamentagao factual: em nenhum dos referidos casos as respectivas
casas retiravam
proventos significativos da produgaa e comercializagao dirccta
8
de vinho • Mas levanta urn problema decisiva que aqui se nao podeni discutir
com a devido detalhe: 0 da importancia das imputag6es de con-upgao e venalidade
na disputa politica e na cultura do Antigo Regime.
Na historiografia geral, a participagao portuguesa no conflito 6 POl' vezes
omitida, apesar de ter sido em Portugal que 0 afrontamento militar deflagrou no
territorio iberico". Tamb6m outras vezes se esquece que 0 apoio inicial ao candi
dato bourb6nico antecedeu a viragem a favor do candidato austrfaco e a adesao
as potencias aliadas. POl' seu turno, a historiografia portuguesa sobre 0 assunto
tern sido escassa, podendo dizer-se que so muito recentemente a questao voltou
a merecer uma detalhada atengao 'O •
Neste texto, procuraiemos sustentar algumas ideias de conjunto, eventual
mente discutiveis, sobre 0 contexto da Guen-a da Sucessao de Espanha. Entre
estas, iremos destacar a tese de que 0 evento referido configurou urn momento
marcante da hist6ria portuguesa, geralmente pouco valorizado. Desde logo,
porque foi a unica vez que se interveio, aparentemente por opgao pr6pria, num
grande conflito europeu que atravessou a proprio ten-Horio do reino. Depois,
porque foi apenas nessa conjulltura que definitivamente se consolidou a
opgao atlantica da politic a externa da monarquia portuguesa restaurada ern
1540, na sua dupla vertente, da alianga ingIesa e da prioridade conferida a
defesa do Brasil e das suas rotas comerciais. 0 coroIario dessa escolha foi uma
politica continental, POl' muitos qualificada de «neutralista». Finalmente, ten
tar-se-a destacar as relevantes mutagoes da polftica interna que a canjuntura
da guerra acabou POl' favorecer, apesar de estas terem passado relativamente
desapercebidas.
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Outros topicos merecem ser referidos, embora nao os possamos aqui desen
volver. Ern primeiro lugar, a ideia de que as monarquias europeias eram «estados
dinasticos» e as relag6es entre eIes configuravam algo como uma «Europa dos
principes», onde outras logicas se cruzavam necessariamente com aquela,
primacial, da sucessao em bens do patrim6nio familiar ' l . Os olhares contempo
raneos sobre esta conjuntura preterita e sobre muitas das suas dimens6es, facil
mente se prestam a juizos anacr6nicos. Desde logo, porque tendem a projecgao
de nogaes equlvocas sobre as normas que regulavam as relag6es entre as monar
quias europdas da epoca (em especial, patentes nos jufzos sabre as relag6es com
a Inglaterra). Mas tambem pelas avaliag6es, frequentemente anacronicas, sobre
os conceitos de corrupgao e a sua aplicabilidade ao contexto analisado. Ou ain
da, pela presungao de que as formas contemporaneas de organizagao e decisao
politicas (a comegar pelo pr6prio conceito de governo) se podem transpor para 0
contexto considerado.

2. A

GUERRA DA SUCEssAo, A PARTlCIPACAo PORTUGlJESA E A «poLITlCA EXTERNA» DA

MONARQUlA

Uma primeira questao, que nolo vai aqui desenvolver por merecer tratamen
to detalhado em outros textos12, e 0 facto de, ao contrario do que muitas obras
gerais sugerem, a alianga inglesa nao ser urn dado predefinido, antes qualquer
caisa que resulta de uma intensa disputa poHtica interna e que se mantern como
incognita ate 1704, mesmo depois da assinatura formal dos tratados' 3 • Ao longo
da segunda metade do seculo XVII, as con-espondentes diplomaticos estrangeiros
recorrentemente descreviam a corte portuguesa como estando dividida entre
um «partido ingles» e urn «partido frances», vitoriosos alternadamente em diver
sas conjunturas, incluindo as opg6es tomadas para as aliangas matrimoniais da
coroa portuguesa. 0 texlo de Leonor Freire Costa publicado neste mesmo livro,
tern como uma das suas t6nicas dominantes a insistencia na ideia de como ate
aos primordios de Setecentos foi importante 0 peso da Franga, a par da Inglater
ra, como esteio das relag6es externas portuguesas, em boa parte como fruta da
rivalidade com a Holanda. Embora 0 contexto no' qual foi adoptada essa opgao
merega ainda uma investigagao mais aprofundada 14 , os tratados celebrados a
18 de Junho de 1701 com a Franga e a Espanha bourb6nicas previam expressa
mente 0 fecho dos portos portugueses aos navios ou vassalos dos «Principes ou
Potencias» que aquelas declarassem guerra e 0 seu tratamento como «inimigos
da coroa Portuguesa»15. Ou seja, a guerra de Portugal com a Inglaterra esteve,
aparentemente, no horizonle. E a alianga com os Bourbon lraduz uma opgao
politica que nao e explicavel pOI' press6es militares directas. Nada de semelhan
te se repetiu ulteriormente. Apesar de todas as disputas diplomatico-comerciais
com a Inglaten-a, Pombal nao deixou de afirmar que «Portugal nao tern outros
inimigos que nao sejam os inimigos de Inglaterra que trabalham com 0 objecto

