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A DINASTIA FILIPINA – ENTRE A UNIÃO E A UNIFICAÇÃO 
 
 
 A relativa autonomia política que Filipe II1 jurara em Tomar vai ser progressivamente 
pervertida pelos seus sucessores. Importa reconhecer, no entanto, que a violação do 
compromisso de Tomar está fortemente influenciada pelas enormes despesas militares exigidas 
para a manutenção do vasto império e traduzem-se, muito especialmente, na imposição de 
pesadas medidas de política fiscal. Essas medidas – que, naturalmente, se destinam, também, a 
acorrer aos territórios portugueses do ultramar – são entendidas, frequentemente, como 
exorbitantes, e, não tardam a constituir a causa principal de uma crescente agitação. Mas, sem 
pôr em causa a importância da questão fiscal no desenrolar dos acontecimentos, o certo é que, 
na maior parte das restantes vertentes da administração pública, se mantêm as características 
próprias de um estado independente.  

O primeiro responsável pelo início de uma política de domínio é o duque de Lerma, a 
quem Filipe III entrega a governação quando sobe ao trono. Trata-se de um fenómeno que não 
abrange apenas Portugal e que abarca todo o complexo sistema de nacionalidades criado na 
península. Na verdade, do ponto de vista político, chega-se à natural conclusão de que se deve 
caminhar para a integração administrativa. Os compromissos régios apontam, pelo contrário, 
para a independência dos diversos reinos. Esta verdadeira mistificação leva cada um dos 
antigos reinos a viver separadamente a monarquia conjunta, já que não existem mecanismos de 
integração e padronização administrativa para, às claras, promover e desenvolver a união. O 
pior é que, como explica Pi y Margall,2 os povos acabam quase sempre por dar conta da 
existência dessa união pelos motivos mais penosos: 

 
Gracias a la manera como se realizó la unidad y las ideas de aquellos 

siglos, el rey se consideraba señor de todos los antiguos Estados. Se avenía 

desde luego mal con la diversidad de las leyes por que se regían, y miraba con 

ceño principalmente las que limitaban su autoridad y obligaban a doblar la 

cabeza ante poderes e instituciones, hijas de la voluntad de los pueblos. Creía 

que redundaban en menoscabo de su dignidad y su decoro, y las minaba a la 

sorda, ya que no pudiese atacarlas de frente. Como, por otra parte, no 

estuviese ni pudiese estar identificado con todo los reinos como lo estaba cada 

monarca con el suyo mientras vivieron separadamente, solía tratarlos con 

cierto despego, y sólo los halagaba cuando había de exigirles grandes y penosos 

servicios.
3 

 
Quando toca a vez aos portugueses de terem de suportar os aspectos negativos da união, 

o povo sente-se profundamente desamparado, sobretudo por não vislumbrar da parte da 
nobreza e do clero a solidariedade e o enquadramento que a sua insatisfação deveria merecer. 
Daí o ter-se agarrado à quimera do sebastianismo, arquétipo messiânico de uma vontade de ser 
livre que foi transitando de geração em geração. 

Não deixa de ser curioso referir que, no já longínquo ano de 1876, o mesmo Pi y 
Margall, que atrás citámos, tenha procurado, de modo perspicaz, demonstrar o que poderia ter 
sido feito, na época filipina, para desenvolver a coesão da união: 

 

                                                 
1 Na numeração dos reis da dinastia Filipina, seguiremos a sequência castelhana. 
2 Francisco Pi y Margall (1824-1901) – político e escritor espanhol, republicano e federalista, chegou a ser, 
durante pouco mais de um mês, presidente do governo da República (Junho-Julho de 1873). É autor de diversas 
obras sobre política e história. 
3 FRANCISCO PI Y MARGALL, Las nacionalidades, pp. 197-198. 



2 
 

Dada la heterogeneidad de los elementos que habrían de componer 

nuestra nación, el sistema federal era el indicado para formarla. Los antiguos 

Estados llevaban siglos de vida propia y tenían decidido apego a su autonomía. 

Ya que no se los podía fundir en uno, era absolutamente necesario que se los 

hubiese unido por lazos que, sin trabarles la acción para el manejo de sus 

particulares intereses, los hubiesen obligado a deliberar y resolver juntos sobre 

sus comunes negocios. Habrían debido para esto tener en la capital de la 

nación, una asamblea compuesta de sus diversos representantes.
4 

 
Numa lógica de unidade, não se pode negar a razão do autor catalão. No fundo, mesmo 

admitindo que os tempos não eram, ainda, os da democracia representativa, tratava-se de 
assumir, sem subterfúgios, o conceito de união de Estados, tal como o haveriam de fazer, a 
partir de 1776, as colónias britânicas da América do Norte. Com o passar dos anos, todavia, o 
que sucede é exactamente o oposto dessa ideia de união consentida e participada. «Se buscaba 
la unidad en la general servidumbre; e en la general servidumbre iba desapareciendo la 
grandeza y aun la dignidad de la patria.»5 O auge dessa política, que encontrava na autoridade 
real a legitimidade para tudo impor pela força, ocorre já no reinado de Filipe IV. É então que 
surge a controversa figura do ministro D. Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, o qual 
se perfila, por direito próprio, na galeria imaginária dos fantasmas de Aljubarrota. Afirmava 
ele, em 1625, para Filipe IV: 

 
Não se contente V.M. com ser rei de Portugal, de Aragão, de Valência, 

conde de Barcelona, mas faça tudo para reduzir estes reinos de que se compõe 

a Espanha ao estilo e leis de Castela, sem nenhuma diferença.
6  

 
Com este suporte ideológico, a castelhanização toma decididamente o lugar da grande 

Espanha das nações que Filipe II deixara antever. Mas vai provocar, em várias regiões da 
península, as mais vigorosas reacções, contribuindo, em grande medida, para as revoltas de 
1640. Gregório Marañon, que biografou o influente político espanhol, dedica-lhe, a propósito 
da secessão portuguesa, o seguinte juízo: 

 
Es decir, que si no fue Don Gaspar el organizador de la pérdida, fue, si, 

su eficaz adelantador.
7 

 
 Especialmente a partir de 1628, os portugueses experimentam na bolsa os malefícios da 
prepotência de Olivares, que entende exigir-lhes, através de pesados impostos, o pagamento 
das campanhas militares espanholas. Não tardam a surgir motins e manifestações de protesto, 
um pouco por todo o país, embora igual fenómeno ocorra, também, noutras partes dos reinos 
filipinos. Sentem-se afectados, ainda, muitos estratos do clero e da nobreza rural. No seio das 
classes mais abastadas, o patriotismo vai despertar por via fiscal. 
 Em Madrid, Olivares segue com alguma apreensão os acontecimentos em Portugal, mas 
não lhe ocorre nenhuma espécie de recuo. Bem pelo contrário, entende que é a altura para 
endurecer as posições, quiçá para obrigar a uma clarificação no tocante à fidelidade da nobreza 
ao rei. Dentro dessa lógica, em Dezembro de 1634, Filipe IV nomeia D. Margarida de Áustria, 
duquesa de Mântua e neta de Filipe II, como Vice-Rainha de Portugal.  

                                                 
4 Ibidem, p. 202. 
5 Ibidem, p. 204. 
6 J. VERÍSSIMO SERRÃO, O período dos Filipes, In História de Portugal (Dir. J. Hermano Saraiva), vol. 4, p. 
171. 
7 Dicionário Ilustrado da História de Portugal, Publicações Alfa, vol. II, p.54. 
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Nos meandros da etiqueta encontrara-se a maneira suficientemente 

astuta de desafiar a fidalguia lusitana através de uma mulher. Consistia ela em 

que a Vice-Rainha tratasse por vós, numa excepção ultrajante, os grandes de 

Portugal, ao passo que em Madrid, como era justo, tratara por excelência os 

grandes de Castela.
8
 

  
Na primeira reunião do Conselho de Estado, depois de um curto discurso de saudação, 

em língua castelhana, D. Margarida conclui tratando os conselheiros por vós. Estupefactos 
perante a humilhação, os conselheiros entreolham-se debaixo de natural tensão. Um deles, com 
mais presença de espírito, resolve fazer-se desentendido e faz soar uma campainha para chamar 
o porteiro. Quando este aparece, diz-lhe, apontando a Vice-Rainha: 

 
 – Olhai que vos quer a Senhora Infanta... [...] ...e quando o porteiro, ignorante 

das particularidades anteriores, solicito se dirigia à Duquesa, esta levantou-se e, 

com imperativos ademanes exclamou, indicando com o dedo, um por um, os 

presentes: 

 – Não falo com o porteiro, mas sim com vós! E com vós e com vós!
9 

  
Quando, dias mais tarde, para completar a obra de que vinha incumbida, «enviou um 

criado a Vila Viçosa para convidar o Duque de Bragança a visitá-la no Paço da Ribeira, 
expressamente lhe recomendou que o tratasse por Senhoria e jamais por Excelência».10 
 Percebe-se, assim, porque Gregório Marañon aponta a Olivares a responsabilidade 
maior da pérdida. Findara o tempo das familiaridades e das cortesias, abrindo-se a via da 
confrontação. Era tudo uma questão de oportunidade. 
 
 
David Martelo – 2005  
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8 CONSIGLIERI SÁ PEREIRA, A Restauração vista de Espanha, p. 7. 
9 Ibidem, p. 9. 
10 Ibidem, p. 10. 


