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1640 - LOS PORTUGUESES SE ALZAN !  

 
 

Em Maio de 1635, a França declara guerra à Espanha, inaugurando uma nova fase da 
Guerra dos Trinta Anos – a Guerra Aberta. Esta nova frente de combate vai mesmo prolongar-
se para além da assinatura do tratado de paz que pôs termo ao conflito (Vestefália - 1648), 
prosseguindo a luta entre franceses e espanhóis, até 1659. O empenhamento da monarquia 
espanhola no confronto directo com a França será um elemento determinante para o declínio do 
poder da Casa de Áustria no continente europeu. Havia chegado a hora da França assumir o 
protagonismo da política europeia continental e não tardaria muito que o retorno da paz civil à 
Inglaterra lhe conferisse o papel liderante como primeira potência naval. Para que toda esta 
mutação da política mundial se concretizasse, era fundamental que o maior império marítimo 
existente à face da terra se cindisse em dois – o que só era possível com a separação de 
Portugal e Espanha. O desgaste decorrente da longa guerra contra a França vai ser aproveitado 
pelas nacionalidades descontentes para se rebelarem contra a monarquia hispânica e a 
submissão a Madrid. 

Na base desse descontentamento estão o lançamento de impostos que as necessidades 
da guerra europeia e das múltiplas frentes de combate ultramarinas não param de exigir. Em 
1636, alegando a necessidade de defender os pólos de expansão da fé cristã ameaçados no 
Oriente, Filipe IV obtém do papa o consentimento para obrigar o clero a pagar determinados 
impostos. Esta medida – que violava privilégios antigos da Igreja, como rica proprietária de 
bens – causa grande insatisfação nos meios clericais, que, naturalmente, começam a orientar o 
seu apoio político numa direcção oposta à de Madrid. 
 Depois dos motins iniciados em 1628, a insatisfação popular motivada pelas cobranças 
fiscais volta a manifestar-se, em Évora, em Agosto de 1637 (revolta do Manuelinho). Tudo 
começa quando o corregedor Morais de Sarmento, cumprindo ordens de Lisboa, procura 
negociar com o juiz do povo, Cizenando Rodrigues, o montante a pagar pela cidade. A 
exaltação dos populares estala, então, de forma violenta. O magistrado é forçado a fugir, sendo 
as suas casas invadidas por uma turba irada, «apregoando tumultuosamente: morra o 
corregedor, morra, e viva el-Rei»1. Na mesma ocasião são destruídos os registos fiscais, 
saqueados os cartórios públicos, apedrejado o paço arcebispal e esvaziadas as prisões.  

Embora de gravidade e dimensões nunca até então atingidas, a revolta tem, contudo, um 
cariz marcadamente popular. Não é claramente visível, ainda, uma ligação entre o povo 
desagradado e a nobreza que o poderia enquadrar e dirigir – bem pelo contrário. Queixavam-se 
os populares de «que os senhores e poderosos de Évora não sentiam, desumanamente, a 
execução do povo de sua pátria, porque não eram do povo; que, para os grandes, nunca havia 
novas leis que não fossem interpretadas em seu cómodo; e que, ainda, contra a observância dos 
antigos, se armavam de privilégios; porque ou não queriam dever, usando de sua franqueza2, 
ou não pagar, abusando de sua autoridade. Que procuravam merecer com o Príncipe, à custa 
das ruínas da pátria, e agora se congraçavam com o povo para se justificarem depois com el-
Rei, oferecendo por vítima, ao sacrifício de sua fidelidade, o inocente e simples vulgo, cujo 
sangue derramasse, como de animais obedientes costumava a bárbara gentilidade; porém que 
havendo-se justificado com el-Rei, seriam os mais cruéis algozes para o povo...»3. Esta 
narrativa de D. Francisco Manuel de Melo reflecte, de forma expressiva, a falta de confiança 
que a nobreza inspirava ao povo miúdo. Por outro lado, as razões invocadas para a rebelião são 

                                                 
1 JESUS, Frei Rafael de, Monarquia Lusitana, 1.º Vol. – 18.ª Parte, p. 196. 
2 Franqueza – privilégio de isenção de uma coisa a que todos são obrigados. 
3 MELO, D. Francisco Manuel de, Epanáforas de vária história portuguesa, p. 34. 
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de tipo notoriamente social, não denunciando motivações directamente relacionadas com o 
desejo de independência e não faltando, sequer, os vivas a el-Rei. 
 
 Em 7 de Junho de 1640 inicia-se, em Barcelona, a revolta da Catalunha. Nessa ocasião, 
os catalães dão largas ao seu ódio ao domínio de Madrid, cometendo as maiores atrocidades 
contra todos quantos, na ocasião, são identificados como castelhanos. O próprio vice-rei, D. 
Dalmacio de Queralt, conde de Santa Coloma, é apanhado pela turba revoltosa e morto à 
punhalada quando procura refugiar-se na região de Monjuich. É essencial sublinhar esta 
circunstância porque, como adiante veremos, nada de semelhante virá a passar-se, em Portugal, 
por alturas da Restauração. 

O grau de violência atingido na revolta catalã – incomparavelmente superior ao das 
alterações de Évora de 1637 – e o interesse da França em fomentar situações de crise na 
retaguarda espanhola, geram condições propícias para o triunfo, em Portugal, de um golpe de 
estado anti-espanhol. Supondo que a situação crítica de 1637-1638 está ultrapassada, os 
melhores contingentes espanhóis presentes em Portugal são enviados, em Agosto, para a 
Catalunha – como vão, aliás, de outras partes de Espanha. Deste modo, o centro de gravidade 
do exército filipino situa-se, no final de 1640, no Nordeste da Península Ibérica. No 1.º de 
Dezembro seguinte, naquilo que Oliveira Martins classificou como «uma conspiração 
palaciana, com a protecção dos Jesuítas e da França»4, um grupo de nobres – quase todos filhos 
segundos, sublinhe-se – e letrados toma de assalto o Paço da Ribeira e, rapidamente, neutraliza 
a duquesa de Mântua, representante de Filipe IV em Portugal. D. João, oitavo duque de 
Bragança e neto de D. Catarina (que fora candidata ao trono, em 1580), é, então, aclamado rei 
de Portugal. 

A figura de D. João IV tem, em toda esta trama, uma importância e um significado 
digno da maior atenção. A história regista, de forma incontroversa, como foi hesitante e 
temerosa a sua adesão à conspiração separatista. O facto de se encontrar confortavelmente 
integrado no sistema da monarquia hispânica era, por si só, um bom motivo para se resguardar 
de aventuras. O seu comportamento por ocasião da revolta de Évora indica isso mesmo. Um 
certo temor histórico, também, não é de excluir. O eventual malogro da rebelião podia colocá-
lo em situação idêntica à que conduzira o seu tetravô Fernando ao cadafalso. Valeu, na 
circunstância, o grande anseio que sua mulher, D. Luísa de Guzmán – irmã do duque de 
Medina Sidonia – demonstrou pela volúpia do trono. Esta circunstância – a ausência de uma 
liderança forte e determinada – acabaria por tornar mais amarga, no lado espanhol, a perda de 
Portugal:  

 
Juan [de Braganza], que no había sido nunca rey y se hallaba bien con su suerte, 

entró en la conjuración a remolque, y se esforzó muy poco por precipitarla ni llevarla a 
término. Trabajo inútil querer achacar aquella pérdida a otras causas que a nuestro 

despotismo y nuestra torpeza.5 
 

Do entusiasmo que o acontecimento provocou na população de Lisboa não se sabe 
grande coisa. O comércio mantém-se aberto e não há notícia de qualquer saque ou violência 
contra as pessoas dos castelhanos. Uma testemunha referiria mais tarde: «as coisas estão tão 
quietas e postas em sossego, que parece coisa isto do Céu».6 Os relatos que nos chegam não 
permitem, portanto, afirmar que se tenha produzido uma verdadeira revolta, razão pela qual 
preferimos a expressão golpe de estado – mudança de dirigentes, pela força, sem alteração do 
regime político. Depois, é evidente que o sentimento nacionalista consolidado ao longo do 
                                                 
4 MARTINS, J. P. Oliveira, Portugal Contemporâneo, Vol. II, p. 270. 
5 PY e MARGALL, Francisco, Las Nacionalidades, p. 223. 
6 SERRÃO, Joaquim V., História de Portugal, Vol. V, p. 18. 
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século XIX não fazia parte dos hábitos da população, prevalecendo, ainda, acima do conceito 
de Nação, o supremo valor da realeza, sem discussão imaginável ao nível do povo miúdo. 

Foi a historiografia portuguesa dos séculos XIX e XX que quis dar da jornada de 1 de 
Dezembro de 1640 a imagem de um grande levantamento nacionalista contra a usurpação que 
constituíra a chegada ao trono da dinastia filipina. Por tudo quanto atrás já ficou referido, não é 
difícil concluir que a situação em que se deu a Restauração não pode corresponder, com rigor, 
a esta patriótica versão dos acontecimentos. A nobreza e o clero, tal como em 1580, geriram os 
seus interesses em função das vantagens do momento, dando à rebelião o carácter conservador 
que a memória nacional acabaria por consagrar, por forma a ser, ainda nos nossos dias, 
perfeitamente tangível. A atitude do povo contou, em ambas as datas, apenas pela percepção 
que os vencedores tinham da disposição em que se encontrava: descrente e desmobilizado, em 
1580, e vexado e saturado de impostos, em 1640.  

No país vizinho, o registo da secessão portuguesa não é, naturalmente, uniforme. 
Menos pressionados pelo historicamente correcto do que os historiadores lusos – e nada 
obrigados a analisar o 1.º de Dezembro numa perspectiva épica –, estarão, provavelmente, mais 
libertos de pressões quando procuram entender as razões da separação. Aqui deixamos, sem 
tomarmos partido, um exemplo digno de meditação: 
 

Desde hace unos años [...] la exégesis que ha ganado terreno es la del golpe de 
estado de una minoría privilegiada temerosa de retroceder en el disfrute de sus prebendas 
frente al autoritarismo real. En este enfoque, el peso del ideal nacionalista pasaría a un 
segundo plano, ya que este factor habría actuado como una coartada entre los sublevados 
más que como un motivo de la revuelta. 

Un análisis meditado sobre la evolución del Portugal filipino otorga la razón a esta 
última corriente. Desde luego, la acusación de extranjeros dirigida contra los Habsburgo 
carecía de todo fundamento, pues en las monarquías del Antiguo Régimen el origen de los 
reyes estaba supeditado al principio de la legitimidad dinástica. Esto no significa que un rey 
no natural (esto es, nacido fuera del reino y ajeno a sus tradiciones) fuera preferido a uno 
natural, pero esta contingencia no resultaba determinante para reinar. De hecho, en la 
Monarquía Hispánica habría sido imposible cumplir con este requisito, dada la diversidad de 
pueblos que la componían. 

La violación del pacto de 15817 tampoco bastaba para justificar la deposición de un 
monarca. Éste siempre podía alegar la necesidad de alterar los principios de aquel acuerdo 
en aras del bien común. Ciertamente, existían unos límites para llevar a cabo este tipo de 
alteraciones, pero la mayoría de las veces resultaban confusos o, cuando menos, discutibles. 
Que los Felipes hubieran acometido modificaciones sin, por ejemplo, consultar a las cortes o 
escuchar con más detenimiento al Consejo de Portugal, expresaba autoritarismo, pero no 
automáticamente un mal gobierno. Por ello, cabe pensar que en 1640 no era la corona la 
más interesada en romper el pacto de Tomar, sino quienes, tras haberlo usado hasta la 
fecha de parapeto para sus intereses, comprendieron que había perdido esta utilidad. La 
evolución socio-económica del Portugal Habsburgo había apuntado, estructuralmente, a 
favorecer a los poderosos y consolidar un orden conservador y aristocratizante. Este fue el 
terreno sobre el que germinó el golpe de 1640: el de unos grupos dirigentes acostumbrados 
a imponerse, no a ceder. En este año, los privilegiados menos favorecidos por Madrid o, en 
ocasiones, incluso perjudicados, decidieron que ellos mismos se ocuparían de defender sus 
privilegios mediante la instauración de un nuevo régimen en Lisboa que incluiría a un rey 
salido de las filas de su estamento. Esto último buscaba garantizar que el autoritarismo regio 

no volviera a repetirse.8 

                                                 
7 Cortes de Tomar. 
8 VALLADARES, Rafael, Portugal y la Monarquía Hispánica, 1580-1640, pp. 39-40. 
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 Esta curiosa apreciação pode ser comparada, sem patentes incompatibilidades, com a de 
Veríssimo Serrão, que, em jeito de balanço aos 60 anos de dominação filipina, afirma: 
 

Encarado numa perspectiva global, no que respeita à política interna e ultramarina, 
o balanço do governo filipino não foi inteiramente nefasto para Portugal, pelo menos até ao 
fim do reinado de Filipe III [de Espanha]. Por “governo” entende-se o labor da administração 
para a boa marcha dos negócios públicos. A viragem deu-se pelos anos de 1624-1625, com a 
tomada e a reconquista do Salvador e o reforço da ofensiva para a formação de um Brasil 
holandês. A partir de então, a coroa espanhola [...] viu-se a braços com tremendas 
dificuldades militares e financeiras que o despotismo de Olivares fez recair sobre Portugal, o 
que deu origem ao reforço do sentimento autonomista. [...] Mas o facto não leva a esquecer 
que o país se desenvolvera em todos os sectores da vida nacional, podendo ainda assistir ao 
portentoso surto do Brasil. As energias que os Filipes derramaram no corpo português 
voltaram-se depois contra a Espanha, o que nunca seria possível caso a nação estivesse 

fraca.9 
 
 Teríamos tido, então, a partir do desastre de Alcácer Quibir, como que a reanimação de 
um corpo moribundo, que, uma vez revigorado, se descobrira cativo, e, como tal, com direito a 
reclamar a sua libertação.  
 O julgamento da história sobre a ruptura entre Portugal e Espanha não se faz, 
exclusivamente, no estilo pragmático e frio dos textos anteriores. Há, também, lugar para 
posições claramente de tipo mais sentimental e nostálgico. Estas, compreensivelmente, surgem 
mais afoitas do lado espanhol, livres que estão – segundo parece – de serem acusadas de falta 
de patriotismo: 
 

...Felipe II y sus sucesores no tuvieron ni la prudencia, ni el tacto, ni acaso el 
propósito de captarse las voluntades de los portugueses, de identificarlos con la nación 
antigua, de hacerlos castellanos y españoles, de dulcificar la pérdida de su independencia 
con el buen tratamiento y consideración á que eran sin duda muy acreedores los naturales 
de aquel reino, de hacerles gozar las ventajas y beneficios de un gobierno benéfico, paternal 

y justo.10 
 
 Após o golpe de 1 de Dezembro de 1640, a Corte de Lisboa não tarda a aperceber-se da 
difícil situação em que o reino se encontra. No plano da política externa, o apoio dos países 
inimigos da Casa de Áustria – França e Holanda – revela-se dramaticamente aquém do que 
esperariam os revoltosos. Por outro lado, da Inglaterra de Carlos I não é de confiar ajuda de 
peso. O antigo aliado encontra-se à beira de grave crise interna e são amistosas, na época, as 
suas relações com Madrid. Sintomaticamente, nos primeiros contactos diplomáticos entre 
Portugal e Inglaterra, após a Restauração, nenhuma das partes invoca a validade de qualquer 
aliança anterior. Para Portugal, de resto, a hipotética reposição do Tratado de Windsor, de 
1386, seria sempre insuficiente, dadas as profundas alterações geográficas produzidas em 
consequência dos descobrimentos e dos empreendimentos colonizadores entretanto avançados, 
com destaque para o Brasil. Assim, além da garantia da independência do território europeu 
face à Espanha, Portugal necessitava de uma aliança de claro pendor marítimo, carência 
particularmente agravada pelo vincado enfraquecimento das capacidades navais do reino, agora 
bem inferiores – em valor absoluto e relativo – às das décadas de ouro do Império do Oriente. 

                                                 
9 SERRÃO, Joaquim V., História de Portugal, Vol. IV, p. 143. 
10 LAFUENTE, Modesto, Historia General de España, T. Undécimo, p. 74. 
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D. João IV vai sentir – talvez como nenhum outro monarca português – as angústias 
decorrentes do desalinhamento internacional de Portugal. De facto, o reino já não pertence ao 
bloco da coroa espanhola, mas ainda não se inseriu no bloco antagónico.  

A cessação das prolongadas hostilidades obtém-se, em grande parte, graças à 
intermediação de Carlos II de Inglaterra – entretanto tornado cunhado do rei português pelo 
casamento com D. Catarina – prenunciando, já, o início da tutela britânica sobre o seu velho 
aliado. Após as indispensáveis diligências diplomáticas, os representantes das três partes 
reúnem-se em Lisboa, no convento de Santo Eloi, em 13 de Fevereiro de 1668, onde os termos 
da paz são firmados. É curioso constatar que no texto do acordo se não faz a mais pequena 
referência à questão dinástica ou ao reconhecimento explícito da legitimidade da dinastia de 
Bragança. Ao ler-se o articulado do tratado sem conhecer os antecedentes do conflito constata-
se que, muito simplesmente, dois reinos independentes decidem pôr termo a uma guerra que 
travam há vários anos. Desta realidade é bem elucidativa a procuração que a rainha D. Maria 
Ana de Áustria, em nome de seu filho, Carlos II, passa ao delegado espanhol, D. Gaspar de 
Haro Gusman: 

 
...por tanto concurriendo [...] os doy, y concedo en virtud de la presente tan 

cumplido, y vastante poder, comission, y facultad como es necessario, y se requiere 
para que por el Serenissimo Rey mi muy caro, y mui amado hijo, en su Real nombre, y 
en el mio, podais tratar, ajustar, capitular, y concluir con el Deputado, y Comisario, ò 
los Deputados, ò Comissarios del sobredicho DON ALFONSO SEXTO Rey de Portugal en 

virtud del poder que presentaren del dicho Rey Lusitano, una paz perpetua...11 
 
O longo e ruinoso conflito que agora terminava não fez mais do que confirmar o 

encerramento da experiência de união dinástica entre Portugal e Espanha, que – nunca é de 
mais sublinhar – fora o sonho de reis portugueses e castelhanos, e não apenas destes, como, por 
temor histórico, a nossa memória colectiva tende a recordar. 

 
Menos de um século depois de restabelecida a paz, reinando em Espanha Fernando VI 

(1746-59), é nomeado José de Carvajal y Lencastre para o cargo de Ministro de Estado. «Para 
Carvajal, a situação apresenta-se assim: se não há união entre a Espanha e Portugal, este 
necessita de assegurar-se de uma aliança poderosa contra o seu vizinho, a cujo domínio se 
subtraiu. Essa aliança com um partido contrário à Espanha aumentará o poder de Portugal, e 
será a chave para abrir uma porta falsa contra a Espanha. Não é isto portanto um prejuízo 
enorme, uma lança apontada ao coração? – pergunta José de Carvajal. E assim conclui o 
ministro de Fernando VI: Ninguém pode duvidar de que a maior perda de domínios que sofreu 
a Espanha foi a de Portugal, ou foi mesmo a única. E continua: A perda de Portugal foi de 
puro sangue, e por isso o ministro espanhol que não pense constantemente na reunião, ou não 
obedece à lei ou não sabe do seu ofício. Não lhe parecia viável a reunião pela guerra, porque se 
lhe opunham os casamentos realizados: e precisamente a estes se deveria confiar o propósito de 
integrar Portugal na Espanha. Para o efeito, recomenda toda uma política. Inspirava-se em 
Filipe II, e sugeria a progressiva anestesia de Portugal. Eram sugestivos os termos que usava: A 
reunião de Portugal há-de conseguir-se através de casamentos recíprocos entre as famílias 
reais, com aqueles que estejam mais perto da sucessão, de modo que uma família real seja 
sempre um substituto recíproco da outra, e a que mais dure atingirá o seu objectivo. 
Entretanto, é mister viver em estreita união, amizade e aliança, intercâmbio comercial, 
casamentos de particulares, e na prática de quanto possa dar satisfação. Para este efeito, é 

                                                 
11 SOUSA, D. António Caetano de, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, T. V – I Parte, p. 
80. Sublinhado nosso. 
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mister que sejamos generosos, porque eles (os portugueses) têm razão em tardar a confiar-se, 
porque são mais fracos. É mister que nós o façamos do coração, e que o demos a conhecer, e 
que seja patente a amizade entre as duas nações e seus nacionais, de modo que estes, ao 
crescer, sejam inteiramente nossos, porque então não precisam de ninguém e ninguém pode 
fazer mal a Portugal, sem haver alienado toda a Espanha, o que é muito grave, e por estarem 
com o nosso auxílio e com o dos ingleses (a que é forçoso renunciarem) estão em absoluta 
segurança.»12  

 
 Não é, apenas, a nostalgia da união que leva o ministro de Fernando VI a este tipo de 
conclusões. A separação dos dois reinos criara uma nova realidade política regional que, 
devido ao jogo das alianças, a breve trecho se reflectiria na própria política europeia. Carvajal 
tem uma percepção muito nítida de quanto se alterou a geografia política europeia desde a 
restauração da monarquia portuguesa. Vista de Madrid, a fronteira portuguesa parece, cada vez 
mais, a porta de entrada dos inimigos de Espanha. 
 
 
David Martelo – 2005 e 2016 
 
 

Leitura complementar  

                                                 
12 NOGUEIRA, Franco, Juízo final, pp. 103-104 – Transcrições em itálico publicadas por António Bermejo de la 
Rica (nota de rodapé da p. 104). 


