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Pelo C() lJ trJ.rio , a situ ayao mais co rnum era;] interdependencia e ;] colabo
l'ntre as diversas sensibilidades que integravam a coroa, e as va rias for yas
portadoras de capacidade politi ca. E stas ultimas, alias, encararam sempre
orgaos da administra c;:ao, tanto da coroa com o d a elite nobili arquica e
, COlllO reposit6rios de re cursos qu e podiam ser potenciados e postos
seu 'ielvl qo.
t1111 , fl co l1 demonstrado que 0 peso das cli entelas , dos lac;:os de parentesco e
\'inculos de amizade, er;], entao , forti ssimo, muito 1l1ais forte, por exemplo, do
J\ I1lOti vac;:oes patri6ticas o u do que as vinculac;:oes nacionais. A £:1m11ia, sobre
na Slid expressao aristocratica, constituiu 0 lugar privilegiado de exe rcicio d a
e a pep fundamental das estrategias de conquista do Poder59

15.5. A CONSOLIDA<;AO DA DINASTIA
DE BRAGAN<;A E 0 APOGEU DO PORTUGAL
BARROCO (1668-1750)*

(1 621- !80 i)

Vista d o Palacio Real dt' Lisboa n o Cdtimo
qu a rtel do se culo XVII.
a scgunda rn e tade
de Sels centos a corte regia COl1V erLt'l.l-se,
definitiv ame nte, no ce ntro do processo
po litico, sendo ai tol11aci as to d ~ls as mai s
importantes d ec isoes governativas. «Ingress o
All a Prima Undi enzo cii Mons. G iorg iO
C orna ro, N uncio Ap osto lico alI a rnaesta
q e l're Pietro Seco nd o il di Jugli o 1693».
Oleo so bre tela.
Colec~:'io

particular Gorge de Brito).

*.'.JUNO GON(J\LO MONTEIRO

. As leituras recentes do Portugal Restanrado
MA LEITURA nacionalista do tenom eno, a historiografia
teIll acentuado nas suas interpretac;:oes d a J1....estaurac;:ao d e 1640, n omea
quanto aos seus m6biles e as suas e tapas iniciais, anali sados no texto an
, a dirnensao de restaurac;:ao constitu cional. D efende-se, assim, a ideia de
no seu desp oletar pesou pri1l1acialm ente a intenc;:ao de defend er as institui
mdicionais do reino, atacadas sobretudo pelo reformismo da politica do
li t' de O livares (reinado de Filip e III de Portu gal, IV de E spanha,
1640) qu e pas em causa 0 estatuto do reino reco nhecido na s Cortes d e To
de 158!. C uriosa1l1ente, redescobriu' um;] ori e ntac;:ao ja antes apontad a por
de inspirac;:ao integralista, em particular por Gastao de M elo Matos , que
primciros lllo me ntos da Restaurac;:ao situ ava m um ressurgime nto do pensa
politico tradic ional anti absolutista 61 A indiscLltivel revitaliza c;:ao das insti
tradicionais naquele contex to, bem indiciada p eb frequencia com que
se n:l1niram cortes (1641, 1642, 1646 e 1653), nao po d e fazer esqu ece r, no
a lenta evolu c;:ao das form as politicas num sen tido aparentemente con
. De facto, passada a conjuntura de guerra e d e intensa disputa polltica
assoc iada a episodi os tao emblematicos como 0 da ascensao e qu eda
\"dido Castelo M elhor, os modelos politicos que VaG triunfar pa[e cem afastar
Jlotorial1l ente d o pluralismo corporativo aparenternente prevale cente nos
ilIlcdiatamente posteriores a entro nizac;:ao d os Braganc;:a .
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Contra uma imagem de continuidade, procura-se aqui sugerir que a evolll\JO
institucional e politica do Portugal R estaurado rep re~ entou lima efectiva vira
gem. Na verdade , os se us efeitos a medio e longo prazo, elesignadamcnte quall
do a nova dinastia se estabilizou depois de I668 (paz defiJ1itiva com Espan.ha),
foram relevantes, correspondendo a uma nova configura<;:50 dos centros de po
der, que se traduziu em diversos mecall isl110s de estrutura<;:ao das elites sociais.
A proposito do periodo considerado (szrosso mono 0 que termina com a mocte de
D. Joao V), tel11-se falado do P o rtugal barroco. N este particular, importa recordar, apesar das muitas rescrvas que se Ihe podem colocar, 0 quadro particular
mente enfatico da «organiza<;:ao social e estilo de vida» do Portugal barroco tr<1
pdo por Jaime C ortesad·2 , onde 0 casticisl110 e a cristaliza<;:ao social sao tonicas
dominantes .
A primeira inten<;:ao deste texto sera a de identificdr a evolu<;:ao das conjuntll
ras e das formas de exercicio do Poder no centro politico da l110narquia durallte
o periodo referido, articulando-as C0111 as dimensoes antes referielas. A analise
politica mais detalhada abrangeri a etapa compreendida en tre 1668 e 0 advento
do pombalismo em meados de Setecel1 tos. . se os aspectos antes destacados
conferem coerencia e continuidade ao periodo estLldado, pelo que serao real<;a
dos como preambulo analise politica mais conJuntural, OLltroS existem gue, ao
II1ves , se configuram como assinZlbudo importantes Illudan yas, qu e 56 "irao a
culrninar mais tarde.
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15.5.2. Mudan~as e continuidades no Portugal barroco
15.5.2. 1. A corte e a residencia da principal nobreza
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Nao se pretende aqui discutir todas as possiveis dimens6es da corte 6 " mas
apenas Llma. Trata-se de uma questao que permite estabelecer uma distin~ao
clara e inequivoca, nao apenas entre a conftgura<;:ao social da sociedade de corte
joanina e 0 modelo plural imediatamente antecedente, mas tambem entre aque
la e todas as conflgura<;oes curais precedentes. Para a discLlssao d es te tema, ha
que recuar no tempo. Temos assim de remontar ate ao inicio do sec ulo XVII.
Um tempo a que frequentemente se ass ocia, porventura com apreciavel exage
ro, uma imagem que se vai p e dir literalmente emprestada ao titulo de um dos
textos mais famosos que entao viu a luz: Corte na aldeia, de Francisco R odrigues
Lob0 64 Facto indiscutivel e que a maior parte dos proximos antecessores das
casas dos grandes brigantinos nao residia regularmente em Lisboa no alvorecer
de Seiscentos 65 . No inicio do seculo XVII 0 padrao de residencia dos tirulares e
senhores de terras/futuros titulares rortugueses pautava-se pel:! dispersa o: algullS
habitavam em Lisboa, outros enl Evora, muitos nas sedes dos seus «estados».
Nos Cdtimo s tempos da monarquia dual, a politica deliberada de Madrid conse
guiu atrair para aquela cidade parte significativa da primeira nobreza do reino,
que por alturas de 1640 al residia 66 Ao todo cerca de metade dos titulares e
grande numero de senhores de terras e comendadores encontravam-se ,entao fo
ra de Portugal, em Madrid ou em outros territorios ao servic;:o das Austrias 67
Mas, se recuarmos para periodos anteriores a I580, quando havia «rei natural» , 0
panorama nao seria radical mente diferente: basta recordar que 0 principal se
nhor do reino (e um dos mais importantes da Peninsula, pelas suas rendas, juris
dic;:oes e apresentac;:ao de oficios), 0 duque de Bragan <;:a , nunca residiu perma
nentem.ente em Lisboa, mas sim em Vila Vi <;:osa, de onde so se deslocava em
momentos b,em determinados. De facto, durante todo 0 periodo das dinastias de
Avis e dos Austrias, a Cas a de Braganc;:a manteve sempre a sua propria corte e
uma dimensao territorial notavel. Como detalhadame nte foi estudado em re
cente trabalh0 68 , nao so pres ervoLl essa corte al entejana com um ritual e espa<;:os
de representa<;:ao proprios, como entao se dizia, «a maneira da Casa Real», mas
tambem centenas de criadas, incluindo muitas d ezenas de ftdalgos (alguns feitos
pela propria casa) - aos quais distribuia m.ais de quatro dezenas de comen
das - , uma administra<;:ao signiflcativamente organizada , e uma imensa rede
provincial de clientes, pois confirmava pouco menos de um quinto da s camaras
do Pais e apresentava rnais de 3000 oficiais, entre civis e eclesiasticos. A Casa de
Bragan<;:a, s6 por si, permite afirmar que em Portugal ate 1640 existiu sempre
urn «sistema de cortes» e nao 0 monop6lio curial da realeza. A gradual «constru
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