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Resumo 

 

Palavras-chave: Cerimonial, Cortesia, Diplomacia, Etiqueta, Hierarquia, Precedência 

 

Depois do Primeiro de Dezembro de 1640, assumir um lugar na Europa tornou-se um 

verdadeiro imperativo nacional. Portugal tinha tido um estatuto internacional independente que 

a monarquia dual (1580-1640) lhe havia negado. Mas o Reino português, encabeçado pelo seu 

próprio Rei tinha um lugar na Europa. Um lugar que transcendia a sua localização no extremo 

ocidental do Velho Continente, na parte mais distante da Península Ibérica: uma periferia 

geográfica mas não um lugar cerimonial. O Cerimonial é, muitas vezes, isto mesmo: o lugar. A 

palavra francesa “rang” passa esta ideia de hierarquia, de posição relativa, de ordem que atribui 

a cada um o seu lugar. Essa posição não é somente a transposição do poderio militar, da 

grandeza populacional, da capacidade comercial ou da importância simbólica desse estado. É 

influenciada por todos estes factores, a dada altura da sua História. Mas o produto final, o lugar, 

é o resultado do cálculo feito com a ponderação de cada premissa numa fórmula que resulta do 

equilíbrio de poderes entre os Estados. O tempo da divisão do mundo, acordada entre Portugal e 

Castela e sancionada pela Santa Sé passara. Desse longínquo século até ao momento-zero da 

Dinastia Real dos Bragança, muito havia mudado; Portugal havia mudado. O único caminho 

para a recuperação da posição entre os estados era através de uma guerra sustentadora da 

aclamação real, da definição de quem (e como) exerceria o poder e de uma negociação de 

prestígio com os demais estados, recorrendo à diplomacia e à linguagem comum do Cerimonial. 

Desde a proclamação portuguesa de independência até à assunção da plenitude de capacidade 

internacional: a entrada na Guerra de Sucessão de Espanha.  
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Abstract 

 

Keywords: Ceremonial, Courtesy, Diplomacy, Etiquette, Hierarchy, Precedence 

 

After the First of December 1640, reclaiming a position in Europe became a true 

national imperative. Portugal had had an independent international status that the dual monarchy 

(1580-1640) had denied. However, the Portuguese Kingdom, lead by its own King had a place 

in Europe. A place that transcended its place at the far end of the Old Continent, in the most 

distant part of the Iberian Peninsula: a geographical periphery, but not a ceremonial one. 

Ceremonial is, many times, precisely that: a place. The French word “rang” conveys that idea of 

hierarchy, of relative position, of order that gives, to each one, its place. That position is not 

only the transposition of military might, of population grandness, of commercial capacity or of 

the symbolic importance of that state. It is influenced by all these factors, at given times of its 

History. But the final product, the place, is the result of a calculation made by weighing each 

premise in a formula that results from the balance of powers among the States. The time for the 

division of the world agreed by Portugal and Castile and sanctioned by the Holy See had passed. 

From that faraway century to the zero-hour of the Braganza Royal Dynasty, much had changed; 

Portugal had changed. The only way to regain the position among the states was through a war 

sustaining the royal acclamation, the definition of who (and how) would exert power and of a 

prestige bargain with the other states, using diplomacy and the common tongue of ceremonial. 

From the Portuguese proclamation of autonomy to the assumption of its full international 

capacity: the entrance in the War of Spanish Succession. 
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Critérios de transcrição: 

 

Optámos por transcrever as citações na língua em que se encontram impressas 

nas obras e fontes consultadas, considerando que o francês, o inglês e o castelhano são 

línguas cuja compreensão não traz grandes problemas; obviamente, não reproduzimos 

os reclamos. Parece-nos incoerente não traduzir línguas estrangeiras nas citações e 

introduzir alterações ou correcções às citações portuguesas transcritas, exceptuando a 

conversão do ∫ em s. Quanto à grafia dos nomes, mantivemo-los sempre que os 

transcrevíamos mas actualizámo-los quando os nomeávamos. No que respeita às 

abreviaturas, desdobrámo-las quando tal se revelou útil e, sobretudo, quando não era 

ambíguo. Todavia, preservámo-las se fossem facilmente entendíveis ou se houvesse 

dúvidas, a fim de manter a fidelidade à fonte, não querendo impor leituras incorrectas a 

quem, não tendo hipótese de consultar os originais, se fie nas nossas citações. 
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BNL  = Biblioteca Nacional de Lisboa 

BNP  = Biblioteca Nacional de Portugal 

MNE   = Ministério dos Negócios Estrangeiros 
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Cfr.   = Confrontar com 

Cód.  = Códice 

Coord.  = Coordenação 

Cx.  = Caixa 

Dir.  = Direcção 

Ed.  = Edição 

fl.  = fólio 

Mss.  = Manuscrito 

Of. ou Off.  = Oficina 

s.d.  = sem data 

s.l.  = sem local 

ss.  = seguintes 

Trad.  = tradução 
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INTRODUÇÃO 

Na apresentação do seu Supplément au Corps Universel Diplomatique du Droit des 

Gens, Jean Rousset admite que “[…] [p]lusieurs Auteurs, avant nous, ont écrit sur le 

Cérémonial, matiére la plus délicate qu’on puisse traiter, puisqu’elle roule souvent sur le Point- 

d’honneur des Souverains […]” (
1
). Hoje, mais de dois séculos e meio depois dele, um novo 

autor se propõe juntar àqueles que escreveram sobre esta matéria. A dissertação de Mestrado 

que ora se introduz parte daquela premissa de Rousset. Conforme diz o Autor, o que 

conhecemos hoje como Protocolo de Estado assumia-se como ponto de honra crucial para os 

soberanos. Os seus direitos consuetudinariamente adquiridos e a reciprocidade no tratamento 

dos seus representantes revestiam-se de uma importância tal que se tornavam primordiais na 

criação ou manutenção de boas relações inter pares. 

Não obstante o facto ser evidente para a elite diplomática e política da época, estes rituais 

eminentemente políticos, surgiam misturados e confundidos com os ritos internos de afirmação 

de poder absoluto por parte do soberano, de que Luís XIV de França foi expoente. Assim, 

durante algum tempo, a Corte (enquanto espaço social de exercício de poder politico) pareceu 

aos historiadores apenas lugar de idiossincrasias mal direccionadas de cortesãos ociosos e 

efeminados (
2
). É o anticurialismo moral que Claire Gantet sumariza: “[…] face à la bravoure, 

la droiture, l’austérité, la piété et la simplicité rustiques, la cour est le lieu du vice, de la 

mollesse, des manières efféminées, du luxe et du langage dissimulateur […]” (
3
). E por isso este 

prisma quotidiano foi deixado de lado. Lucien Febvre não escondia que “[…] O «homo 

diplomaticus com as suas delicadezas protocolares, as fórmulas de saudação sabiamente 

graduadas e a detestável barbárie que as suas cortesias caricatas mal disfarçam», 

manifestamente, não lhe agradava. Mas [acrescenta Ana Leal de Faria,] hoje as questões da 

etiqueta e do cerimonial são estudadas como expressões de uma determinada cultura política. 

[…]” (
4
). Para que a História não fique por contar. 

Concretamente em Portugal, a época em que D. Pedro cresceu, regeu e Reinou, constitui 

um período sem paralelo na História de Portugal e talvez no mundo. Concluindo a guerra 

começada por seu Pai, logrou tomar o lugar político e (quase tão político como o trono) 

matrimonial do irmão, D. Afonso VI. Soube servir-se dos casamentos (os seus e o malogrado da 

                                           
(

1
) Vide Rousset, «Avertissement de l’Éditeur» in Le Ceremonial Diplomatique des Cours de l’Europe…, Tomo Primeiro,  

Amsterdam, chez Janssons à Waesberge, Wetstein & Smith, & Z. Chatelain, à la Haie, chez P. de Hondt, la Veuve de Ch. le 

Vier, & J. Neaulme, 1739. 

(
2
) Até uma dama de Saint James notou como certas modas roubavam a virilidade de aspecto aos homens. Vide Ragnhild 

Hatton, A Época de Luís XIV, (trad. de António Gonçalves Mattoso), Lisboa, Editorial Verbo, 1971, p. 70. 

(
3
) Vide Claire Gantet, Guerre, Paix et Construction des États, 1618-1714, H319, Nouvelle Histoires des Relations 

Internationales 2, s.l., Éditions du seuil, 2003, p. 305. 

(
4
) Vide Lucien Febvre, “Contra a História diplomática em si. História ou Política? Duas reflexões: 1930, 1945”, Combates 

pela História, Lisboa, Ed. Presença, 1989, p. 70 apud Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um 

diplomata Moderno (1618-1680), Lisboa, Instituto Diplomático, 2005, p. 31. 
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Princesa sua primogénita) enquanto instrumentos de política externa. Os Reis de Portugal do 

período conseguiram usar a seu favor privilégios antigos e querelas coevas para se afirmarem no 

concerto europeu. Mais ainda, D. Pedro II aceitou ser anfitrião do Arquiduque Carlos de 

Áustria, recebendo-o como Sua Majestade Católica, Carlos III de Espanha. Explorando estes 

exemplos tão ricos, teremos oportunidade de tentar conhecer e avaliar as mensagens políticas e 

de relações internacionais dos cortesãos desta época. 

Cremos que, se a Guerra da Aclamação e a da Sucessão de Espanha têm já sido 

amplamente estudadas, falta compreender as mensagens que mais ou menos subtilmente iam 

sendo transmitidas pelos soberanos aos negociadores diplomáticos ou vice-versa, no período 

que medeia estes dois conflitos. Receber um diplomata é, em muitos aspectos, receber quem o 

envia. Despeitar um diplomata é, sem sombra de dúvida, despeitar quem ele representa. Ora, 

para os falantes da “língua franca” da diplomacia, a aproximação ou o afastamento diplomático 

consubstanciavam-se em mensagens claras veiculadas através de gestos e atitudes. Raramente se 

encontrando fisicamente (
5
), cada Príncipe via-se forçado a fazer-se representar (por via de um 

alter ego, o enviado diplomático). E o “palco” dessa representação era a diplomacia, que os 

enviados deviam conhecer para melhor dela se servirem, no serviço ulterior aos seus senhores. 

Propomo-nos nesta dissertação defender e justificar que o Cerimonial joga com o ponto 

de honra dos Estados e que, concretamente no caso português, se revestiu de uma das mais 

importantes formas de afirmação de Portugal como Reino autónomo no contexto certo: “[…] 

Dans l’Europe occidentale, l’appareil diplomatique devient donc non seulement une expression 

de la souveraineté, mais aussi une sorte de baromètre de la hiérarchie entre les chefs d’État, de 

leur influence et de leur puissance politiques […]” (
6
). Logo, fundamentalmente, o que 

procuramos sustentar é que a relação dos três primeiros monarcas brigantinos com os 

negociadores diplomáticos, nacionais ou estrangeiros, é um dos campos em que mais 

afincadamente se pode constatar o esforço de equiparação do Reino aos demais, no lugar 

hierárquico em termos de precedência e cerimonial (significado que a palavra francesa rang 

encerra) que lhe pertencia, fruto dos séculos de interacção com as potências europeias. 

 Porque o Cerimonial, como a construção do Estado, é um processo. É o resultado de 

uma edificação que se desenvolve da prática para a teoria, baseada nos casos que se sucedem 

(
7
), mais do que em regras abstractas de um Direito das Gentes. É uma construção humana e, na 

convivência entre seres humanos em sociedade, são necessárias regras; na convivência entre 

Estados, no sistema internacional, também elas são necessárias. Os cortesãos (quer os nacionais, 

quer os estrangeiros, diplomatas no termo actual) são os frequentadores de um espaço físico, 

                                           
(

5
) Até para que a imagem do Príncipe não perdesse o seu carácter único para que fosse perfeito. Cf. Lucien Bély, La Société 

des Princes, XVI
e
-XVIII

e
 siècle, s.l., Librairie Arthème Fayard, 1990, pp. 39 e 394. 

(
6
) Vide Claire Gantet, op. cit., pp. 21-22. 

(
7
) Vide Lucien Bély, op. cit., p. 545. 
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sim, mas também microcosmos do mundo e espelho das relações externas que cada Corte 

estabelece, mantém ou interrompe. E é na interacção dos cortesãos, nos limites e tensões que 

ocorrem que o Cerimonial vai surgindo, paulatinamente. 

O Reino, no período a seguir ao Primeiro de Dezembro de 1640, tinha de poder ser 

reconhecido pelos seus pares; à falta de entidades supranacionais que reconhecessem os 

membros da comunidade de Estados, “[...] são os sujeitos preexistentes que interferem no 

acesso a essa comunidade [...]” (
8
). E quando Portugal deixou de estar submetido a outro Estado, 

havia um lugar perdido que era urgente ocupar. Podemos afirmar que isto estava presente nas 

preocupações dos cortesãos da época. Conscientemente, este lugar era exigido, porque havia 

consciência da sua importância e do que significava caso não fosse concedido. Tão vincado 

ficou este aspecto na definição do Reino no final de seiscentos que, no início do século seguinte, 

D. Pedro aplicou no Arquiduque Carlos as lições que aprendera enquanto buscava para si uma 

posição. 

Dificilmente revelaremos fontes desconhecidas. A novidade da presente dissertação 

resulta de buscarmos uma leitura diferente de fontes impressas existentes, por um lado, e de 

sistematizarmos os conhecimentos do Cerimonial de Estado português da época num só estudo. 

E a pertinência deste estudo vem de querer entender como a Ciência Política tem um contributo 

a dar à História das Relações Internacionais, no capítulo do Cerimonial. Se a guerra for a 

continuação da política por outros meios, um deles é o Cerimonial. É mais uma das 

possibilidades ao dispor dos príncipes e que estes não se coíbem de usar, na condução dos seus 

Estados. Mais: no esforço de manter a reciprocidade, de não ficar atrás dos demais e de dar a 

conhecer usos e costumes das cortes, permitindo evitar gafes aos futuros negociadores (
9
), os 

diplomatas informam os seus senhores do que e do como se faz. 

Já quem faz, parece-nos, merece um tratamento próprio. Antes de entrar nos exemplos 

práticos e na descrição dos intervenientes, é útil entender o que modelava o seu pensamento. 

Algumas obras existem que terão figurado nas bibliotecas dos homens da Corte de Portugal, 

após a Restauração. Leitores ávidos como foram alguns desses homens, não lhes teriam passado 

ao lado as teorizações e exemplos dados pelos autores que a estes temas se dedicaram. Longe 

estavam os decisores políticos que ponderavam os destinos externos do Reino de Portugal. Mas, 

entretanto, iam crescendo em idade os homens que formariam as elites restauradoras, nas suas 

“cortes de aldeia”. E foram esses homens que o Reino dispersou pelas Cortes estrangeiras, 

                                           
(

8
) Vide Jorge Miranda, Curso de Direito Internacional Público, 3.ª edição revista e actualizada, Cascais, Principia, 2008, p. 

191. 

(
9
) Como foi o caso de Gaspar de Abreu de Freitas, na Corte inglesa. Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro 

de Macedo. Um Diplomata Moderno (1618-1680), Lisboa, Colecção Biblioteca Diplomática do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 2005, p. 609. Do mesmo modo foram referidas por José da Cunha Brochado as contenções de despesa do 

Conde de Pontével que andava a pé para poupar no aluguer de uma carruagem. Vide Pedro Cardim, Embaixadores e 

Representantes Diplomáticos da Coroa Portuguesa no século XVII, (Separata de Cultura 15), Lisboa, Universidade Nova, 

2002, p. 79. 
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negociando política. Uma negociação baseada no conhecimento de ritos e processos cerimoniais 

que são característicos de cada Corte, nalguns aspectos, universais em tantos outros. É 

necessário compreender a linguagem da Corte, esse denominador comum aos momentos 

diplomáticos. Desde logo, é necessário desambiguar termos de sinonímia aparente, conhecer a 

sua aplicação prática. Daí que decidimos começar por construir um brevíssimo glossário, como 

ferramenta de trabalho. 

Este tema merecia um estudo histórico de fundo, numa perspectiva de história 

comparada, que buscasse nos arquivos diplomáticos estrangeiros (pela distância, a salvo do 

terramoto de 1755, pelo devir histórico sujeitos a outras vicissitudes), procurando colmatar 

falhas, descobrir novas pistas, encontrar comentários e avaliações. Sabemos que as fontes e 

estudos em França, pátria de Versalhes, são em muito maior número. Tal trabalho lançaria nova 

luz sobre a história do Cerimonial e de como este evoluiu, de que centros partiu, que eruditos o 

influenciaram, que casos o enformaram. Porém, sem uma equipa de investigadores e os recursos 

que tal empresa requereria, este mestrando pode apenas dar a conhecer uma pequena parte desta 

linguagem de Corte. No fim de contas, porque o Mestrado é em História das Relações 

Internacionais, tentaremos não só fazer uma análise dos momentos cerimoniais: tentaremos usá-

los como ferramenta para contar História. Ou seja, o propósito não é fazer um levantamento 

fastidioso dos momentos em que o Cerimonial de Estado ocorreu. O objectivo é contar a 

História, segui-la momento a momento, servindo-nos dela para mostrar comportamentos, 

personagens e espaços e para os explicar. Acompanharemos a História de Portugal no tempo 

que nos propusemos analisar e, a cada passo em que um diplomata ou uma cerimónia de âmbito 

internacional nos surjam no caminho, estudaremos o seu significado, dissecando os seus 

aspectos úteis e pertinentes, entendendo a sua linguagem. E se é nesta linguagem que se joga o 

futuro de um Estado, esta é, sem dúvida, uma das matérias mais delicadas que se pode tratar. 

 

“Plusieurs Auteurs”, de ontem e de hoje 

Muitos Autores serviram de fontes ao notável trabalho de Du Mont e Rousset a que já 

nos referimos. Mas isto é mais verdade no caso francês do que no português. Um pequena 

instrução portuguesa encontrámos, do Conde das Alcáçovas, mestre-sala, mas já do séc. XIX, 

que, redigida em francês servia para ser entregue nas sedes das missões diplomáticas 

estrangeiras em Lisboa, para lhes dar a conhecer o Cerimonial português nos momentos em que 

os diplomatas tinham funções (
10

). O demais são recolhas mais para memória do que para uso 

prático e quotidiano. Tanto quanto possível, o ideal é recorrer às fontes, evidentemente. E o 

                                           
(

10
) Vide Conde das Alcáçovas, Cérémonial de la Cour de Portugal, Récéption des Ministres Étrangers, audiences et 

présentations, Lisbonne, Imprimerie Nationale, 1891. Incluem-se informações sobre as entradas, indumentárias, momentos 

de apresentação de cumprimentos, entre outros. 
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Supplément au Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens beneficiou do estado de coisas 

francês: a complexidade dos ritos, a sua importância e a necessidade de perfeição e coerência 

levou a que fossem redigidas memórias (não só no sentido pessoal do termo mas como 

literalmente este pode ser entendido, como registo de algo que importa conservar). 

 

“[…] Plusieurs textes posaient les questions du cérémonial. Les Mémoires ou journal de l’introducteur des 

ambassadeurs Berlize […] font partie de ces témoignages rédigés par les spécialistes des cérémonies à la 

Cour qui voulaient au jour le jour en conserver le souvenir pour le roi d’abord, pour eux-mêmes et leurs 

successeurs ensuite, afin de fixer ainsi une tradition immuable. Pour la fin du règne de Louis XIV, les 

Mémoires du baron de Breteuil, dont Evelyne Lever a donné une édition, sont du même type. Dans la 

première moitié du XVIIe siècle, les Godefroy ont élaboré un projet différent en rassemblant, en classant et 

en publiant la documentation disponible, sans doute pour permettre à leurs contemporains de connaître 

toutes les situations possibles et de régler sans peine d’épineux litiges. […]” (11) 

 

Estes homens, funcionários da Corte, tinham a cargo o Cerimonial que Luís XIV lhe 

impusera. Aliás, a este rol Lucien Bély acrescenta o Padre Jean-Claude Ménestrier, o jesuíta 

“encenador” de espectáulos de corte. Estes vocábulos da área vocabular do teatro não devem 

parecer estranhos: espectáculo, actores, pôr em cena... São frequentes porquanto existia de facto 

a necessidade de organizar, encenando a Corte. No dizer de Claire Gantet, “[…] La métaphore 

du théâtre, le champ sémantique omniprésente de la scène, soulignent la permanence des 

représentations anciennes.  […] L’ambassadeur étant défini comme un représentant du roi, il 

doit en effet se montrer, paraître, savoir chasser, danser, flatter, discourir […]” (
12

). 

Em Portugal, o Estado da Arte é não existirem muitos destes estudos, sobretudo em 

sede de dissertação de Mestrado. Metodologicamente, A Sociedade de Corte, de Norbert Elias, é 

sempre uma referência, para qualquer estudo deste âmbito, como é a fonte O Cortesão, de 

Castiglione. Numa perspectiva mais próxima da nossa, de Relações Internacionais, La Societé 

des Princes, de Lucien Bély, também não foge a analisar o Cerimonial como meio de passar 

mensagens às nações. Abundantes são os livros de protocolo que se dedicam à etiqueta – ao 

lugar que compete a cada um na cerimónia – e às boas maneiras (
13

). Mas o que nos interessa 

são os momentos, antes da teorização que entretanto se lhes aplicou. Obras há que são 

incontornáveis, no estudo do período, como é o caso da História Genealógica da Casa Real 

Portuguesa..., de D. António Caetano de Sousa, que segue os factos em ritmo quase diário, 

tendo alguns ainda sido presenciados pelo autor. Algo de semelhante aconteceu com o Conde da 

Ericeira e a sua História do Portugal Restaurado, e também com António de Sousa de Macedo, 

                                           
(

11
) Vide Lucien Bély, op. cit., p. 397. 

(
12

) Vide Claire Gantet, op. cit., p. 59. 

(
13

) De entre todos, referimos o do Embaixador José Bouza Serrano, Livro do Protocolo, Lisboa, Esfera dos Livros, 2011. 

Neste estudo, o autor junta a experiência profissional à pessoal, ao anedotário recolhido durante a Carreira Diplomática e a 

diversos livros sobre o tema; alguns deles foram úteis sugestões na presente dissertação. 
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autor do Mercúrio Portuguez (
14

); daí que estas se encontrem em grande maioria nas notas de 

rodapé.  

Os processos políticos associados à Restauração têm sido amplamente trabalhados e o 

fausto de D. João V tem também sido alvo de diversos ensaios, de entre os quais destacamos, os 

de Rui Bebiano (
15

) e de Carmen Radulet (
16

). Além do mais, são frequentes as notas e até 

mesmo os capítulos dedicados ao Cerimonial (
17

) em obras que focam a vida das personagens 

Reais (
18

) ou outras ou mesmo dedicados ao estudo de momentos protocolares como a 

convocação e desenrolar Cortes, como de Pedro Cardim (
19

), e as viagens e entradas dos 

embaixadores (
20

). Falta, ainda assim, um trabalho que reúna estes eventos e seus significados, 

enquadrados na situação de Portugal à época e explicando o seu contributo para essa mesma 

situação. A presente dissertação tem como objectivo acompanhar os três primeiros reinados 

brigantinos, na perspectiva da sua utilização do Cerimonial de Estado como forma de buscar a 

aceitação pelas demais potências. Este Cerimonial destaca-se, em Portugal, dos momentos que 

hoje consideraríamos “privados” do Rei (
21

), por um lado, e das cerimónias internas de carácter 

mais exclusivamente nacional, por outro. Entre os primeiros contamos a forma como o Rei 

comia, se vestia ou caçava, por exemplo; entre os segundos podemos incluir a assistências a 

cerimónias como o “Te Deum” (
22

), as audiências a aristocratas, clérigos ou populares e até 

mesmo as Cortes. Dizíamos que em Portugal havia diferenças na definição dos espaços e 

                                           
(

14
) A impressão fez-se nas oficinas de Henrique Valente de Oliveira, na de Domingos Carneiro, na de João da Costa e na de 

António Craesbeeck de Mello, pelo menos (dado que algumas partes não indicam impressor). Quando há a certeza, 

indicámo-la sem mais; quando é incerto, indicamos o último impressor referido, entre parêntesis rectos e com ponto de 

interrogação. 

(
15

) Vide Rui Bebiano, D. João V, poder e espectáculo, Aveiro, Livraria Estante, 1987 e «D. João V, Rei-Sol», in Revista de 

História das Ideias, Vol. VII, Coimbra, pp. 111-121. Também a dedicação de António Filipe Pimentel aos espaços tem 

interesse neste tema. Vide «Absolutismo, corte e palácio real. Em torno dos palácios de D. João V», in Arqueologia do 

Estado. Comunicações 2, Lisboa, História & Crítica, 1988 

(
16

) Que participou na publicação das Memórias Históricas de Tristão da Cunha de Ataíde, 1.º Conde de Povolide, Lisboa, 

Publicações Chaves Ferreira, 1990. 

(
17

) Um dos mais úteis foi sem dúvida as secções dedicadas ao tema por Ana Leal de Faria. Vide Duarte Ribeiro de Macedo. 

Um diplomata moderno..., pp. 187-249 e Arquitectos da Paz A Diplomacia Portuguesa de 1640 a 1815, Lisboa, Tribuna da 

História, 2008, pp. 84-106. Já na correspondência de Duarte Ribeiro de Macedo, a sua referência é mais dispersa, ao ritmo 

dos acontecimentos com que o diplomata se deparava. Vide Os Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo, Correspondência 

Diplomática de Paris, 1668-1676, [s.l.], Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2007. 

(
18

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico (1648-1706), Colecção Reis de Portugal (Dir. Roberto 

Carneiro), Rio de Mouro, Círculo de Leitores e Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, 2007. 

(
19

) Vide Pedro Cardim, Cortes e Cultura Política no Portugal do Antigo Regime, Lisboa, Edições Cosmos, 1998. Vide 

também José Subtil, «Os poderes do centro» in José Mattoso (dir.), História op. cit. 

(
20

) Onde os diários, lamentavelmente pouco impressos, fornecem preciosíssimas informações. Desde logo o trabalho de 

Ana Leal de Faria, Os Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo, Correspondência Diplomática de Paris, 1668-1676, [s.l.], 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2007. Mas também o de Teresa Vale, Diário de um Embaixador Português em Roma 

(1676-1678), Lisboa, Livros Horizonte, 2006. 

(
21

) Luís XIV abdicara do seu meio privado para o substituir pela solenidade e ritualização de quase tudo o que ao Rei dizia 

respeito. Vide Robert Muchembled, La Société Policée, Politique et Politesse en France du XVI
e
 au XX

e
 siècle, Paris, 

Éditions du Seuil, 1998, p. 156 

(
22

) Sobre a importância desta cerimónia em França, desde Henrique III, vide Claire Gantet, op. cit., p. 282. 
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tempos protocolares pois não se atingiram, no período em análise, as ritualizações de momentos 

como o “lever et le coucher du Roi” de Luís XIV de França (
23

). 

Quando nos reportarmos a acontecimentos internos, fá-lo-emos tendo em linha de conta 

a sua repercussão externa. A forma como esses eventos foram lidos no estrangeiro tem 

consequências ao nível da visão que os outros tinham de Portugal. A Cortesia, exercida ao nível 

do Estado – quando passa a ter o nome de Cerimonial –, serve o Estado, veiculando  

informações aos actores do sistema internacional, como lhe chamamos actualmente.  

Antes ainda de entender as mensagens, há que entender a linguagem, a terminologia que 

ia surgindo em torno do Cerimonial, numa primeira parte. Daí podemos partir para a análise dos 

momentos cerimoniais dos três primeiros reinados brigantinos. Dividimos, portanto, essa secção 

da presente dissertação em duas: a primeira vai desde a chegada da Casa de Bragança ao trono 

até ao afastamento de D. Afonso VI pelo irmão, D. Pedro. A segunda acompanha o exercício de 

poder pelo Infante que se tornou Príncipe e depois Rei, atravessando o restante do século XVII 

português até ao seu fim, na Guerra da Sucessão de Espanha. Nos salões (e nalgumas 

festividades públicas) dava-se o encontro entre os Estados, entre o monarca e os diplomatas ou 

agentes das diversas nações com interesses mútuos suficientes para sustentarem homens capazes 

de as representar e informar. Nesses espaços, de surdina, por entre os cânticos, aclamações, 

instrumentos e gritos, as nações comunicavam entre si, através do Cerimonial diplomático. A 

Cortesia pratica-se individualmente, o que não invalida que os Estados a pratiquem entre si: eles 

são os indivíduos do sistema internacional da época. Por isso, a Diplomacia, dizia o Visconde 

de Figanière, pode definir-se como a Cortesia entre as nações (
24

). 

 

                                           
(

23
) O monarca, ainda criança, de touca na cabeça, já tinha as audiências regradas, sobre se deveria ter chapéu, estar sentado 

ou ter a porta aberta a dois batentes ou apenas um. Cf. Lucien Bély, op. cit., p. 58.  

(
24

) Vide Visconde de Figanière, Quatro Regras de Diplomacia pelo […], Enviado Extraordinário e Ministro 

Plenipotenciário que foi de Portugal em S. Petersburgo, nos annos de 1870 a 1876, Lisboa, Livraria Ferreira, 1881, p. 40. 
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CAPÍTULO I: Cortesão e Cortesia (25
) 

 

Em busca de modelo português 

São exíguas as fontes que podem ser consultadas quando queremos aprofundar a 

Cortesia em Portugal, do início do século XVII (
26

). Nas palavras de Carmen Radulet, “[…] A 

vida cultural portuguesa de Seiscentos e Setecentos, apesar destas limitações [sobretudo, a 

dominação filipina e a Guerra que a terminou], revela-se, porém, rica e, qualitativamente, 

significativa, já que eclesiásticos, nobres e, em sentido mais genérico, pessoas cultas se 

empenham em escrever em português, castelhano e latim obras literárias, científicas, jurídicas, 

historiográficas ou polémicas de indiscutível valor. […]” (
27

). Especificamente sobre este tema 

da Cortesia e do Cerimonial, porém, existem poucas, de que os dois exemplos que deixamos são 

incontornáveis (
28

). 

Fruto do seu estudo ou da sua observação, dois homens nos deixaram as suas visões 

sobre a Cortesia, em termos gerais ou específicos, merecendo o tal epíteto de obras de 

“indiscutível valor”. Falamos de Francisco Rodrigues Lobo e de D. Francisco de Portugal. 

Literatura para uma elite de palácio (não já real em território português), a “Corte na Aldeia e 

Noites de Inverno” (
29

) inicia-se com uma dedicatória datada por Rodrigues Lobo num 

auspicioso primeiro de Dezembro, em 1618. No outro caso, D. Francisco de Portugal escreve 

uma colectânea de saberes cortesãos práticos, na Corte de Madrid, (e também de poesia diversa, 

numa segunda parte da obra) intitulada “Arte da Galantaria”, cuja primeira edição em Lisboa é 

incentivada pelo seu filho, D. Lucas de Portugal, em 1670, trinta e oito anos depois da morte do 

autor (
30

). 

                                           
(

25
) O estudo apresentado neste capítulo foi uma constante na preparação desta dissertação e funda-se no trabalho intitulado 

“A Arte da Corte. Ao encontro da visão de dois portugueses seiscentistas” que foi apresentado à Professora Vanda Anastácio 

para avaliação no Seminário Cultura Portuguesa. 

(
26

) Se bem que com o enfoque nos de carácter político, Pedro Cardim nota uma ausência quantitativa de estudos sobre a 

primeira metade do século XVII; podemos acrescentar que é um silêncio que não se limita ao poder político. Vide Pedro 

Cardim, “Politics and Power Relations in Portugal (Sixteenth-Eighteenth Centuries)” in Parliaments, Estates and 

Representation, Vol. 13, n.º 2, Dezembro de 1993, p. 96. 

(
27

) Vide Carmen Radulet, “Enquadramento crítico-literário das Memórias Históricas do 1.º Conde de Povolide” in Tristão 

da Cunha de Ataíde, op. cit., p. 39. 

(
28

) Um terceiro, e de um título português, poderia ter interesse: “Instrucción de Juan de Veja a su hijo adicionada por el 

Conde de Portalegre”. Trata-se do Conde de Salinas D. Juan de Silva que veio a casar com a Condessa de Portalegre. 

Contudo, foi um diplomata castelhano (de ascendência portuguesa, diga-se) cujas adições foram feitas ainda no século XVI 

a uma obra com indirecto interesse na presente análise. Não deve, contudo, deixar de ser consultada em estudos de âmbito 

mais particular. Vide Fernando de Bouza Álvarez, Imagen y Propaganda. Capítulos de Historia Cultural del Reinado de 

Felipe II, Madrid, Akal, 1998, pp. 219 e ss. 

(
29

) Salvo quando expressamente indicado o contrário, ao mencionar a obra de Francisco Rodrigues Lobo, referimo-nos à 

Corte na Aldeia e Noites de Inverno de Francisco Rodrigvez Lobo offerecido ao Senhor Dom Duarte Marques de Frechilha 

& de Malagaõ, Lisboa, Peter Craesbeck, 1619. 

(
30

) Vide Joaquim Ferreira, “Prefácio” in D. Francisco de Portugal, Arte de Galantaria (tradução, introdução e notas de 

Joaquim Ferreira), Porto, Editorial Domingos Barreira, 1984, p. 16. 
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Durante grande parte da existência do Reino, a itinerância da Corte entre Lisboa, 

Santarém, Montemor, Évora (
31

), entre outras, era o que as elevava, ainda que pontualmente, a 

centros de poder real. A presença real numa localidade tinha diferentes motivações que iam 

desde a importância religiosa dadas às peregrinações à social dada às caçadas. Sem o Rei, o 

centro aglutinador da Corte, esta dispersou-se, procurando novos pólos. Só depois de 1640 

Portugal voltaria a ter uma Corte Real. No entanto, outras pequenas cortes surgiram nas 

“aldeias” (
32

), enquanto a Real se situava em Madrid. 

Este não é um estudo etnográfico. Quando, por exemplo, a “Arte da Galantaria” foi 

apresentada como “[…] um livro para os simples curiosos de anedotas e também para os 

apaixonados dos costumes antigos e das sociedades mortas […]” (
33

), muito ficou por dizer, por 

ter um valor histórico enquanto fonte (
34

). À época, muito do que pode ser visto como 

“costume”, curioso ou pitoresco, constituía, na verdade, um episódio com um papel a 

desempenhar enquanto fonte de um quase direito consuetudinário de Corte que se ia formando, 

de um costume que o não era ainda perfeitamente porque se estava a desenvolver, com o dia-a-

dia. Não pode esta breve análise ser um estudo literário, com considerações de estilo ou de valor 

literário (que aos Estudos Clássicos assentam melhor que à História das Relações 

Internacionais). Ainda assim, nesta análise encontraremos contribuições variadas: tentaremos 

entender os pontos de contacto e de afastamento entre um e outro escrito, quer nas sugestões de 

comportamento, quer na forma de as apresentar ao leitor, na medida em que a hermenêutica no-

lo for permitindo. No fundo, buscaremos a forma como podem ter concorrido para a evolução 

da Cultura Portuguesa, no âmbito dessa construção gradual que é a Arte de Corte em Portugal. 

Se há Corte, ou cortesãos, é necessário que elucidemos os seus comportamentos. No 

caso muito específico de Portugal, ainda que recuando da baliza cronológica a que nos 

propusemos, vale a pena saber o que houve antes, na teoria e na prática, para melhor 

compreender a Corte do Portugal pós-1640. Ir às fontes, obras quase contemporâneas dos 

ímpetos restauradores, é conhecer a moldura mental que enformava os homens que tiveram 

papel activo na (re)construção da Corte. Lembremo-nos de que quem levou ao prelo a “Arte da 

Galantaria” foi o filho do autor, D. Lucas de Portugal, que “[…] foy seu [de D. Afonso VI] 

Mestre Salla, de que tirou Carta passada a 11 de Dezembro de 1656, que está no livro 27, fol. 11 

                                           
(

31
) Vide António Camões Gouveia, «Estratégias de Interiorização da Disciplina» in José Mattoso (dir.), História de 

Portugal, Quarto Volume: O Antigo Regime (1620-1807), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 415.  

(
32

) Vide José Subtil, «Os poderes do centro» in José Mattoso (dir.), História op. cit,, pp. 157 e ss. No início do século XVII, 

segundo o cód. 7641 do Fundo Geral da BNL, de entre 21 Casas, só cinco residiam em Lisboa (as condais de Atouguia, 

Linhares, Odemira e Sabugal e a do Visconde de Vila Nova de Cerveira) e duas nos arredores próximos (Conde de 

Monsanto em Cascais e Duque de Aveiro em Azeitão). Vide Nuno Gonçalo Monteiro, «A Corte, as Províncias e as 

Conquistas: Centros de Poder e Trajectórias Sociais no Portugal Restaurado (1668-1750)» in O Barroco e o Mundo Ibero-

Americano, Lisboa, Edições Colibri, 1998, pp. 24-25. 

(
33

) Vide Joaquim Ferreira, “Prefácio” in D. Francisco de Portugal, op. cit., p. 13.  

(
34

) D. Luís da Cunha não concordaria na importância da recolha de episódios históricos, preferindo os que ele próprio viveu 

ou assistiu nas suas missões diplomáticas. Vide D. Luís da Cunha, Testamento Político, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1978, 

p. 10. 
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da dita Chancellaria. […]” (
35

). Foram estes homens, imbuídos desta Cortesia “interna”, os 

membros do corpo que iria receber embaixadores e enviados e preparar as cerimónias para a 

afirmação do poder real dos Bragança. 

 

Justificação nacional 

Poderá ser polémico apresentar estas obras como Portuguesas, podendo várias 

objecções ser levantadas. Em primeiro lugar, a mais óbvia: ambas surgem em período de 

monarquia dual. Em segundo lugar, Francisco Rodrigues Lobo é autor, entre outras obras, de 

“La Jornada que la Magestad Catolica del Rey Dom Phelippe III hizo a Portugal” e esta é 

muitas vezes apontada como evidência do seu “castelhanismo” (
36

). Em terceiro lugar, D. 

Francisco de Portugal escreveu em Castelhano e do lado de lá da raia. 

Analisemo-las. O seu surgimento enquanto Portugal estava privado de autonomia 

política não lhes retira o carácter nacional. O Reino de Portugal não foi eliminado, ainda que 

partilhasse o monarca com os demais Reinos e territórios dos Filipes II, III e IV de Espanha; 

prova disso é que incluíam “Rei de Portugal e Algarves” na sua longa lista de títulos. E o facto 

de a vinda de um dos sobreditos Filipes a Portugal ter merecido de Francisco Rodrigues Lobo 

uma descrição de conteúdo mais ou menos laudatório não retira nada, aos seus outros trabalhos 

(
37

), do carácter de exaltação das virtudes e história portuguesas (como veremos no caso da 

“Corte na Aldeia e Noites de Inverno”, em que as suas páginas são formas de preservar a 

memória da sua existência). Quanto à obra de D. Francisco de Portugal, encontra-se “[…] 

[g]eralmente ausente dos estudos sobre Espanha por ser um autor português, e frequentemente 

esquecida pela crítica portuguesa, por ter sido escrita em castelhano […]” (
38

). Todavia, o seu 

autor é português, os exemplos portugueses mereceram nas suas páginas grande destaque e 

desenvolveu o seu raciocínio convicto de que Portugal foi a escola de galanteria para todas as 

nações, conforme demonstraremos. 

Inocêncio Francisco da Silva cita J. M. da Costa e Silva sobre Francisco Rodrigues 

Lobo: “[…] Se exceptuarmos Camões, Sá de Miranda e Ferreira, é talvez Rodrigues Lobo o 

escriptor, que mais importantes e valiosos serviços prestou à lingua e à litteratura portugueza. 

                                           
(

35
) Vide D. António Caetano de Sousa, Historia Genealogica da Casa Real Portugueza…, volume VII, [s.l.], 

QuidNovi/Público e Academia Portuguesa da História, 2007, p. 232. 

(
36

) Cf. Zulmira Santos, “Lobo, Francisco Rodrigues” in Álvaro Manuel Machado (org. e dir.), Dicionário de Literatura 

Portuguesa, Lisboa, Editorial Presença, 1996, p. 276 e também Nelson de Almeida, “Lobo, Francisco Rodrigues” in José A. 

Cardoso Bernardes et alli, Biblos, Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua portuguesa, vol. 3, Lisboa, Editorial 

Verbo, 1999, p. 218.  

(
37

) Apesar de A. H. Oliveira Marques não lho levar, a mal, contando-o entre os poucos que ousaram escrever em português. 

É um dos autores que indica um fatal declínio das artes, cultura e economia. Vide A. H. Oliveira Marques, História de 

Portugal, vol. I., 6.ª edição, Lisboa, Palas Editora, 1975, pp. 437-438. 

(
38

) Vide Vanda Anastácio, “A Marquesa de Alorna (1750-1839) Poesia e galanteria no Portugal das Luzes”, in A Arte da 

Cultura – Homenagem a Yvette Centeno, Lisboa, Edições Colibri, 2010, p. 415. 



 

  Página 20 

[…]” (
39

). No mesmo tom (e exemplos), temos que “[…] Sá de Miranda é poeta bilingue, tal 

como o será Camões, escrevendo algumas das suas composições em castelhano. Só António 

Ferreira se impôs o patriotismo de escrever unicamente em português. Mas o bilinguismo é 

compreensível no espírito de ecumenicidade cultural que reinava então na Península Ibérica 

[…]” (
40

). Encarar o castelhano como língua de cultura é um argumento que pode perder força 

apenas quando tentamos, anacronicamente, transpor os nossos ideais contemporâneos para a 

época: teria sido um verdadeiro acto de patriotismo de D. Francisco de Portugal escrever em 

português numa Corte em que os seus leitores falavam o castelhano (
41

)? Até porque, em sentido 

prático, sendo o conteúdo laudatório das virtudes e polícia portuguesas, maior serviço faria a 

Portugal se as tornasse linguisticamente acessíveis aos seus pares do que escrevendo numa 

língua que, possivelmente, a generalidade entenderia pouco e falaria menos. Não se trata, pois, 

de mendigar autores a Espanha. Trata-se de fazer justiça quanto às suas obras, úteis hoje como o 

terão sido, certamente, na elaboração da Corte portuguesa de meados de seiscentos. 

 

Da Corte na Aldeia 

Para um Príncipe na Aldeia 

Até à sua morte, em 1621, Francisco Rodrigues Lobo produziu numerosas composições 

poéticas, de que as “Éclogas” são o exemplo mais famoso. No campo da prosa, a descrição da 

viagem de Filipe III, a que já aludimos, conquistou-lhe alguma malquerença em meios mais 

nacionalistas. Alcançando (outros dirão que não) a redenção com a “Corte na Aldeia e Noites de 

Inverno”, merece a inclusão aqui feita, como subsídio para esta análise do que se escrevia sobre 

o tema. Tem o autor, como tantas personalidades da sua época, uma data de nascimento difícil 

de determinar. A confiar na dedicatória da obra em análise, teria sido depois de 1580 (
42

). 

Todavia, a sua frequência na Universidade de Coimbra está documentada a partir de 1593, não 

parecendo crível (
43

) que a tivesse começado a frequentar com treze anos ou menos. Ora, numa 

dedicatória ao Conde de Santa Cruz, D. Francisco Mascarenhas, em 1596, afirma ter 21 anos 

                                           
(

39
) Vide “Francisco Rodrigues Lobo” in Innocencio Francisco da Silva, Diccionario Bibliographico Portuguez, Estudos de 

[…] applicaveis a Portugal e ao Brasil, Tomo Terceiro, Lisboa, Imprensa Nacional, 1859, p. 48.  

(
40

) Vide “Miranda, Francisco de Sá de” in Instituto Português do Livro e da Leitura (coordenação de Eugénio Lisboa), 

Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, volume I, 2.ª edição, Mem Martins, Publicações Europa-América, L.
da

, 

1991, p. 183. 

(
41

) Havendo, não obstante, muitos que podiam encontrar raízes pouco profundas das suas genealogias em Portugal.  Pedro 

Cardim lista, inclusivamente, muitos que se dedicaram (com méritos e sucessos assinaláveis) ao serviço da Coroa hispânica. 

Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes Diplomáticos..., pp. 57-58. 

(
42

) “[…] E se alguem me julgar por atreuido, em tratar de cousas de Corte, nascendo em idade, em que ja a de Portugal era 

acabada […]”. Vide dedicatória in Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia e Noites de Inverno de […] offerecido ao 

Senhor Dom Duarte Marques de Frechilha & de Malagaõ, Lisboa, Peter Craesbeck, 1619. 

(
43

) Como aponta Zulmira Santos, no seu verbete “Lobo, Francisco Rodrigues” in Álvaro Manuel Machado (org. e dir.), op. 

cit, p. 275. 
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(
44

). Desta forma, parece mais plausível que o seu nascimento tenha sido em 1574-75, o que 

coincidiria com a data de nascimento que inferimos da dedicatória ao Conde de Santa Cruz. 

Mas centremo-nos na “Corte na Aldeia e Noites de Inverno”. Dedicou-a ao tio e 

padrinho do futuro D. João IV de Portugal (
45

). Este D. Duarte é o segundo varão de D. João, VI 

Duque de Bragança, a quem Filipe II fez Marquês de Flechilla e concedeu a dignidade de 

Grande de Espanha e outras mercês; com o terceiro casamento somou também o Marquesado de 

Malagón (
46

). Este Grande, a quem o autor exorta a ser “[…] protector da lingoa & nação 

Portuguesa […]” (
47

), não deve ser confundido com o sobrinho homónimo (
48

). 

Esta oferta é a de alguém que procura homenagear um poderoso senhor, colocando-se 

ao abrigo da sua sombra; facilmente nos lembramos de Nicolau Maquiavel ao oferecer o seu 

“Príncipe”. Ainda que a dedicatória a Lourenço de Médicis seja um pedido de amparo (e não o 

agradecimento da protecção até aí concedida, como a que é dirigida a D. Duarte), ambas 

apresentam a obra como a oferta de alguém que não tem melhor forma de presentear um grande 

senhor (
49

). Não deixa de ser curioso que a palavra Príncipe não surja uma única vez na 

dedicatória de Maquiavel mas que ocorra quatro vezes (duas no plural, quanto aos ilustres 

antepassados de D. Duarte, outras tantas no singular, para o Marquês) na curta dedicatória de 

Rodrigues Lobo… E, todavia, chega até nós uma obra que tem um destinatário muito específico 

na sua dedicatória mas que não se dedica a um elogio da avoenga de D. Duarte e sim a uma 

recolha de fontes e exemplos didácticos para os homens que desejem entender estes assuntos. 

Voltando à comparação com o Florentino, parece-nos que a “Corte na Aldeia e Noites de 

Inverno” é uma obra útil na educação de príncipes cujas cortes são na província. Com uma 

envolvência e uma organização muito mais literária e um objectivo muito menos político, a obra 

de Francisco Rodrigues Lobo é um manual de cavalheiros, didáctico e erudito de como deve ser 

a convivência entre gente educada e cortês. 

Em duas das edições do século passado, encontramos duas visões algo distintas do 

propósito do livro. Agostinho da Silva diz que é “[…] o fim dominante é o de dar todas as 

regras úteis a quem deseje aproximar-se do tipo ideal do fidalgo seiscentista. […]”, por meio de 

“[…] um livro de diálogos sobre todos os assuntos que podem interessar à formação de um 

                                           
(

44
) Vide, por todos, “Lobo, Francisco Rodrigues” in Instituto Português do Livro e da Leitura, op. cit., pp. 326-327.  

(
45

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 3. 

(
46

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. IX, pp. 1-10. 

(
47

) Vide dedicatória de “Corte na Aldeia e Noites de Inverno”. 

(
48

) Biografado por D. António Caetano de Sousa, op. cit., volume VI, pp. 325-354; este sim se distingui por grandes feitos 

militares além-fronteiras e morreu encarcerado por ser irmão do “Restaurador”. Vide também Pedro Soares Martinez, 

História Diplomática de Portugal, 3.ª edição, Coimbra, Almedina, 2010, p. 182. 

(
49

) “[…] que posto que [aos Diálogos] lhes faltem muytos para serem oferta digna de tão grande Principe, neste pouco que 

pode dar por fruyto [sic] o meu engenho […]”. Vide dedicatória de “Corte na Aldeia e Noites de Inverno”. “[…] 

considerando que não posso fazer-vos maior dom que dar-vos a possibilidade de em pouco tempo entenderdes tudo aquilo 

que me levou tantos anos, e através de tantos trabalhos e perigos, a conhecer […]”. Vide Nicolau Maquiavel, O Príncipe, 

tradução, introdução e notas de António Simões do Paço, s.l., Coisas de Ler, 2003, p. 19. 
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perfeito cortesão […]” (
50

). Já José Adriano de Carvalho, defende que não é um livro de 

cortesias e que se trata de “[…] dar alguns conselhos de bom uso e não de «normalização» 

racional […]” (
51

). Dissimuladamente, através das perguntas das personagens, vão sendo dados 

exemplos de comportamentos correctos e incorrectos, estes últimos por vezes até com humor. 

Mas o intuito de formação de um perfeito cortesão não pode passar por uma normalização 

racional. Cada caso é, de facto, um caso. Os exemplos são menos para ser seguidos literalmente 

do que para facultar ao leitor uma panóplia de problemas e possíveis soluções que o cortesão 

encara conforme a configuração circunstancial da realidade. Claro que há exemplos “absolutos”, 

claro que há “incontornáveis”. Mas também depende do cortesão a forma como decide agir. A 

“Corte na Aldeia e Noites de Inverno” fornece a bagagem teórica que pode ajudar na formação 

do cortesão, desenvolvendo aquele instinto, expedito e cortês, aquele bom senso, eficiente e 

elegante, a maior arma de que dispõe. Numa palavra, belíssima e intraduzível: sprezzatura. 

Refiramo-nos ao espaço, posto já que, nos exemplos, não poupa elogios à polícia da 

então desaparecida Corte portuguesa. Corte e Cidade eram termos muito próximos, dado que 

Corte era tanto o espaço do palácio real e os cortesãos como a cidade onde aquela residia (
52

). O 

título da obra é, assim, um paradoxo: a Cidade (reduzida à sua dimensão social, erudita quiçá 

política) confinada ao espaço de uma Aldeia próxima (
53

), ou seja, a urbanidade no ambiente de 

rusticidade. Como na “República” de Platão, cuja narrativa se inicia na descida ao Pireu (um 

espaço muito mais cosmopolita do que uma simples aldeia mas que é, ainda assim, fora de 

Atenas), as conversas desenvolvem-se à mesa. Parece assim que o autor tenta conferir uma 

envolvência porventura mais cortesã (ainda tão longe de Urbino) a um diálogo urbano que é, 

assim, artificialmente destacado da rusticidade da Aldeia. Esse diálogo, ou diálogos, melhor 

dizendo, têm por vozes as das personagens de que Rodrigues Lobo se serve, os herdeiros da 

antiga Cortesia portuguesa, os vários custódios dessa Corte, em campos distintos. 

 

Sobre as personagens mais cortesãs 

Em termos decrescentes de conhecimento sobre o tema, indicaremos três, pois são 

apresentados no início do Diálogo I (
54

); no parágrafo seguinte dedicar-nos-emos a um quarto, 

mais surpreendente. O primeiro é o “Doutor Lívio”, que pelos cargos elevados que exercera, 

tinha conhecimento na primeira pessoa das coisas cortesãs. De um modo semelhante mas mais 

                                           
(

50
) Vide Agostinho da Silva, “Prefácio” in Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia, 2.ª edição, Lisboa, Gráfica 

Santelmo, 1961, p. 8. 

(
51

) Vide José Adriano de Carvalho, “Introdução” in Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia, Lisboa, Editorial Presença, 

1992, p. 28.  

(
52

) É a capital, a cabeça do Reino que se vai assumindo como o centro, o espaço urbano onde Rei e (arce)Bispo coexistem. 

Vide António Camões Gouveia, «Estratégias de Interiorização da Disciplina» in José Mattoso (dir.), op. cit., p. 415. 

(
53

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., “Diálogo I”, fl. 1.  

(
54

) Todas as citações deste parágrafo têm a mesma referência bibliográfica. Vide idem, ibidem, “Diálogo I”, fl. 1v.  
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indirectamente, o “Velho Solino” é outra personagem a apontar neste campo: tinha 

conhecimentos sobre esta arte porque “[…] tinha seruido a hum dos Grandes da Corte, com cujo 

galardão se reparara naquelle lugar, homem de boa criação […]”. Outro é o “[…] Fidalgo 

mancebo, inclinado ao exercicio da caça, & muyto afeiçoado às cousas da patria, em cujas 

historias estaua bem visto […]”, em que o termo “mancebo” o afasta da experiência dos 

anteriores e que o autor faz distanciar da especialidade daqueles, ao referir que também se 

dedica a outros divertimentos nobres. 

Fora desta lista inicial temos o “Prior”. Este clérigo surge já a obra vai avançada e 

revela-se intrigante num dos discursos: é o escolhido de Francisco Rodrigues Lobo para falar 

sobre a Cortesia. As três personagens que escolhemos acima seriam muito mais evidentes para 

este tema. De facto, o “Doutor” discursa depois do “Prior” sobre o tema, desenvolvendo-o, 

referindo outras cortesias como o beijar a mão ou tirar do chapéu (
55

). Como erudito, faz jus ao 

seu conhecimento de fontes, através da citação de numerosos autores, obras e exemplos 

clássicos. Se considerarmos a passagem em que Lívio diz “[…] &, posto que fica assas 

authorizada com razões tão verdadeiras, custumes tão aprouados, &, o que mays he, com 

experiencia vossa; quero eu acrecentar o que li […]”, podemos então perguntar: fala o “Prior” 

da sua experiência e o “Doutor” do que leu (
56

)? 

O “Prior” mereceu do autor uma descrição de gravidade e idoneidade (
57

). E até das 

personagens recebe elogios: quando sugerido por “Alberto”, este diz que “[…] está melhor que 

a todos o cargo de nos fazer cortesaõs por doutrina, assim como o pode insinar a todos como 

exemplo […]” (
58

). Importante é notar que diz “exemplo” e não “exemplos”; então, o que o 

“Prior” dá é o exemplo pessoal e não os exemplos livrescos e eruditos que o “Doutor” toma, 

depois, a seu cargo. Como resposta, a humildade: “[…] São os meus habitos […] tam alheos do 

stylo cortesaõ, que estão culpando a vossa inculca […]” (
59

). 

Nesse caso, porquê escolhê-lo? Qual seria o papel do Clero (que esta personagem 

representa) na definição, interpretação e talvez ensino da Cortesia no século XVII? Como 

podemos interpretar a escolha de Francisco Rodrigues Lobo, que a dota de muitos argumentos e 

informações, desmentindo a falta de auto-confiança do “Prior”? Recorramos ao texto. 

Sob o ponto de vista textual e da metodologia do autor, dois indícios surgem 

promissores. “Feliciano” dá-nos uma pista, referindo-se a “[…] tam discreto & douto cortesaõ, 

                                           
(

55
) Costumes que radica na cortesia de se fazer escravo de outrem, conforme os clássicos. Vide idem, ibidem, fl. 120v-121. 

Bernhart de Saxe-Weimar, ao oferecer as suas forças ao Rei de França, ordenara que se fechassem as portas da sala. Como 

poderoso senhor que era, não desejava ser visto pelos que o serviam e acompanhavam que havia tirado o chapéu ao monarca 

francês. Vide Lucien Bély, op. cit. p. 398. 

(
56

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., fl. 117v. 

(
57

) Vide idem, ibidem, início do Diálogo VI, fl. 52-52v.  

(
58

) Vide idem, ibidem, “Diálogo XII”, fl. 113.  

(
59

) Vide idem, ibidem. 
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como he o Prior […]” (
60

), sem mais se alongar. Faltam-nos indícios para poder afirmar se lhe 

chama cortesão por ser douto (nesse caso seria apenas um homem versado nas matérias, a um 

tal nível de conhecimento que lhe merecesse ser considerado cortesão) ou se porque o “Prior” o 

fora anteriormente. Ao nível da metodologia de Rodrigues Lobo, mais próxima, parece-nos, de 

justificar a escolha do autor, nova pista reside na forma como a Cortesia é hierarquizada: é dada 

primazia à sua vertente religiosa e eclesiástica. Querendo derivar a Cortesia vulgar da originada 

na veneração religiosa, o “Prior” foi escolhido como pregador do tema. Poder-se-ia dizer que o 

termo “cortesão”, quando aplicado ao “Prior”, pode ser aqui entendido no sentido lato, ou seja, 

homem educado e civilizado. Mas notemos que o que o “Prior” faz, na sua prédica, vai a um 

nível de profundidade que não parece suportar esta proposta. A sua teoria é sobre a Cortesia 

entre homens educados, sim, mas primeiramente versa sobre a Cortesia palaciana e religiosa, 

algo já fora dos domínios do vulgar homem simplesmente bem-educado, da Aldeia. 

Neste ponto, podemos dizer que concordamos parcialmente com o que José Adriano de 

Carvalho escreve: “[…] o bom ensino que é esse modo de estar no mundo que define os homens 

bem doutrinados já por experiência da corte e da cidade já por ensino de outros que nela 

viveram (Diál. XIV). Em 1619, em Portugal, só sabiam, por experiência, essa “boa doutrinação” 

os Leonardos… os Priores…, e, até certo ponto, os Solinos […]” (
61

). Concordamos 

parcialmente, entenda-se, porque avança dizendo “[…] até o Prior, pode pensar-se, ele que antes 

dos hábitos eclesiásticos andara em trajo cortesão, poderá ter frequentado a antiga corte 

portuguesa […]” (
62

). Achamos pouco útil especular a biografia do “Prior”, ainda para mais se 

lermos as personagens como estereótipos (
63

). Apesar de nos parecer, portanto, possível que 

estejamos perante “[…] um prior, aliando à condição de clérigo a experiência da corte […]” (
64

), 

a afirmação de “Feliciano” não pode provar esta teoria. Os conhecimentos litúrgicos, que teria 

de formação, gerariam a tipologia da Cortesia que apresenta? Não devemos esquecer de que 

Francisco Rodrigues Lobo estudou em Coimbra e de que recebeu ordens menores (
65

). O 

“exemplo” pouco explicado pode derivar da vida do “Prior” na Cidade; poder-se-ia ir ao ponto 

de dizer que é esse conhecimento da Cidade que o faz sentir-se em segurança para se oferecer 

para acompanhar a peregrina irlandesa na sua deslocação (
66

). Estas razões podem ser apontadas 

                                           
(

60
) Vide idem, ibidem, “Diálogo VIII”, fl. 69v. 

(
61

) Vide José Adriano de Carvalho, op. cit., p. 29. Foram utilizados itálicos para assinalar as passagens que no texto citado 

se encontram destacadas. 

(
62

) Vide idem, ibidem, p. 41. 

(
63

) Enunciados quase sempre pelos arquétipos que representavam, o autor até apresenta os seus atributos ainda antes dos 

próprios nomes: “[…] Ao senhor da casa chamauão Leonardo, ao Doutor Liuio, ao Fidalgo Dom Iulio, ao Estudante 

Pindaro, ao Velho Solino. […]”. Outras mais ficam imediatamente prometidas. Vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., 

“Diálogo I” fl. 1v. 

(
64

) Vide Maria Ema Tarracha Ferreira, "Corte na Aldeia e Noites de Inverno" in José A. Cardoso Bernardes et alli, op. cit., 

p. 1307. 

(
65

) Para a importância desta frequência na datação do seu nascimento, vide supra, nota n.º 11. 

(
66

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., “Diálogo VI”, fl. 55v. 
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como as que fazem dele eleito de Rodrigues Lobo para ensinar a sua tipologia da Cortesia, 

praticando de uma tal forma que merece rasgados louvores circunstantes, os cortesãos, homens, 

daquela aldeia. 

 

Da Arte da Galantaria 

O estabelecimento de bitolas sociais 

Na obra anterior, a única personagem feminina (uma estrangeira, louvável, virtuosa, 

católica, irrepreensível) nos fala por interposta pessoa (do sexo masculino); a “Arte da 

Galantaria” de D. Francisco de Portugal (1585-1632) (
67

) é um livro diferente. Este autor não 

deve ser tomado por outro D. Francisco de Portugal, da Casa de Vimioso e a quem D. António, 

Prior do Crato, fez seu Condestável, porque que morreu três anos antes do nascimento do autor 

que tratamos (
68

). Rodrigues Lobo espraiou a sua erudição nas citações dos clássicos; D. 

Francisco de Portugal relatou casos mais simples mas, muitas vezes, não menos providos de 

presença de espírito dos intervenientes. Observar que “[…] Ninguém o superou nos ardis da 

etiqueta, nesse quase-talento de seduzir damas fúteis em colóquios de ocasião [e que era] um 

mestre do mundanismo na corte mais cerimoniosa da Europa. […]” (
69

) não é suficiente. De 

facto, este comentário de Joaquim Ferreira, que introduz e traduz a obra numa edição de 1984, 

parece imbuído de um certo desdém pelas “damas fúteis”. O autor, aliás, desmente-o durante a 

obra: ao louvar a graça (tanto entendida como humor como graciosidade erudita) daquelas cujas 

reacções e atitudes mereceram registo, afasta-as da ideia de vanidade ou de vazio intelectual que 

o adjectivo “fútil” pode expressar. 

Não nos deixemos enganar, pensando, com simplicidade, que é unicamente para 

mulheres. À primeira vista assim o é; começa, inclusivamente, com um voto de submissão do 

autor àquela a quem o livro é dedicado: “Que são os vossos desejos senão ordens? […]” (
70

), 

ideia que se vai repetindo de quando em vez. O próprio pendor masculino que nos advém do 

prisma que “galantear” oferece pode nesse erro nos conduzir, pois podemos centrar-nos no 

termo e tomá-lo apenas como acto de “[…] servir damas por amor honesto, ou deshonesto. Eufr. 

1. 6.§. [e a d]iscrição nas palavras, ditos lizongeiros, e agradaveis de galantes. dizia mil – 

Clarim. 3. C. 18§. […]” (
71

). 

                                           
(

67
) Vide “Portugal, D. Francisco de” in Instituto Português do Livro e da Leitura, op. cit., p. 337.  

(
68

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit, volume X, [s.l.], pp. 421-428. Vide infra, nota 79 à p. 25. 

(
69

) Vide D. Francisco de Portugal [tradução, introdução e notas de Joaquim Ferreira], Arte de Galantaria, Porto, Editorial 

Domingos Barreira, 1984, p. 9. 

(
70

) Vide idem, ibidem, p. 17.  

(
71

) Vide “Galantear”, in António Moraes e Silva, Diccionario da Lingua Portugueza Recopilado…, Lisboa, Tipographia 

Lacerdina, 1813, p. 74. 
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Mas, ainda assim, o autor parecia estar a obedecer a um pedido, como que a um mote 

daquela para quem escreve: “[…] Quereis saber as obrigações de uma Dama galanteada e de um 

galã que namora, e não quisestes impor-me que o escrevesse […]” (
72

). Este é um livro para 

damas mas que muito tem a dizer aos homens. O autor quis “[…] ensinar [tanto aos homens 

quanto às mulheres, dizemos nós] a virtude no amor, a isenção no trato com a mulher, a 

obediência a[o]s cânones dos cavaleiros medievais na veneração pelas damas. […]” (
73

). 

Ensinando às damas as suas obrigações, não olvidou o que deviam esperar dos galãs que as 

serviam, estabelecendo uma bitola que os ditos cortesãos deviam conhecer e respeitar. Deixou 

justificado este propósito, desabafando que, fruto de desconhecimento ou de esquecimentos, 

“[…] a galantaria anda tão mendicante […]” (
74

). Daqui concluímos que esta é uma obra 

dirigida para as mulheres mas cujas implicações atingem os homens.  

Existem diferenças de estilo entre a “Corte na Aldeia e Noites de Inverno” e a “Arte da 

Galantaria”: aquela, literária, com estilo trabalhado e com uma narrativa que a vai guiando; esta, 

como que uma recolha de anedotas, histórias curtas e ditos inteligentes, sempre com um 

propósito moralizador. É o caso de uma mulher que, “[…] mandando-se ordem às Damas que 

não dessem lugar a quem não trouxesse capa curta e calças, disse […] que não o recusaria a 

ninguém, pois era menos inconveniente dá-lo que verificar se as traziam. […]” (
75

). São 

evidentemente opiniões, exemplos e modelos (
76

) de comportamento para as senhoras, 

acentuando a necessidade de discrição e de não permitir licenciosidades. Mas são apresentados 

de uma forma mais simples de ler, sem um fio narrativo como a obra de Francisco Rodrigues 

Lobo que estudámos. Certo é que gaba mulheres que, com a sua humildade, mereçam elogios. 

Mas isso não faz com que as aprecie completamente desprovidas de intelecto. Transcrevamos, a 

este propósito, uma passagem que se reporta a uma ilustre Portuguesa: 

 

“[…] Em todos os tempos floresceram grandes engenhos em mulheres. Não desdiz da águia a pena, a qual 

tanto voa com ela como com a espada. Porém, a senhora D. Maria de Portugal – que igualou no máximo a 

virtude e o entendimento, pois só é discreta quem é santa –, excelentissimamente disse: 

   Se soubera fazer trovas 

   De que me satisfizera, 

   Inda assim as não fizera. 

                                           
(

72
) Vide D. Francisco de Portugal [tradução, introdução e notas de Joaquim Ferreira],, op. cit., p. 17. 

(
73

) Vide Joaquim Ferreira, op. cit, p. 15. 

(
74

) Vide D. Francisco de Portugal [tradução, introdução e notas de Joaquim Ferreira], op. cit., p. 137. 

(
75

) Vide idem, ibidem, p. 29. 

(
76

) “[…] Digo, Senhora, para eu não sair de minha obrigação e deixar tudo com perfeita ideia, que em saber o que vós 

sabeis e em fazer o que vós fizestes vão todas as maravilhas que pode ter uma figura das fantasias com que se idealize uma 

Dama […]”. Vide idem, ibidem, p. 27. 
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Não lhes aprovamos maiores estudos, enquanto Damas. Preferimos vê-las revolvendo uns jasmins 

em vez de Tito Lívio, rociando-se com água de âmbar e não suando com a Arte Poética, de Escaligero. 

[…]” (77). 

 

Notemos que tem entendimento mas que lhe gaba não ser poeta. Assim também os 

motes “[…] que enviaram os galãs castelhanos à Senhora D. Joana Manuel, dama portuguesa, 

[…] ela remeteu a João Rodrigues de Sá para que lhes respondesse. É que então às Damas nem 

se permitia o ilícito… […]” (
78

). Aliás, reserva para as mulheres o mais simples, menos 

exigente: “[…] As Damas não estão obrigadas a saber a Poética de Aristóteles, nem há mulher 

que apeteça versos, excepto aqueles que têm poucas sílabas [como a discreta afirmação de D. 

Maria de Portugal], os pensamentos vivos e muito donaire – propriedades estas do romance, 

cujos desenfados parece que se fizeram só para elas […]” (
79

). Não se creia, ainda assim, que a 

poesia ocupe um lugar menor na “Arte da Galantaria”: D. Francisco de Portugal incluiu 

numerosos exemplos de poemas (por vezes, apenas alguns versos). Nesta obra em particular, 

como em toda a sua obra, em geral, este fidalgo cortesão mostrou talento para “[…] fazer versos 

e […] capacidade de teorizar e sobretudo de actuar dentro dos estritos limites da conduta cortesã 

[…]” (
80

). Porque, como cortesão completo, era também poeta e apreciador de poesia, o que 

ganha ainda mais sentido, no âmbito familiar, se o considerarmos como “[…] [d]escendente do 

seu homónimo – o conde de Vimioso, cuja poesia figura no Cancioneiro Geral (1516) […]” 

(
81

).  

O exemplo daquela filha de Reis tem, também, um conteúdo de afirmação nacional; 

nem mencionou ser ela Duquesa consorte de Parma. Aliás, a “Arte da Galantaria” foi escrita 

fora do território português mas o seu autor não se esqueceu da origem da sua família. Usava o 

seu apelido (afinal o nome do seu país), descendente que era de Reis: “[…] Commendador de 

Fronteira, na ordem de Avis, Fidalgo de mui distincta linhagem […]” (
82

). Certo dia, D. 

Francisco Manuel de Mello (a quem voltaremos nesta dissertação) ao mostrar um poema de sua 

própria lavra ao espanhol D. António de Mendonça, ouviu o seguinte comentário: “[…] - Yo 

pensei hasta aora, que de presente no se hallava outro poeta en su tierra sino D. Francisco de 

Portugal. […] [ter-lhe-á respondido, com a sua conhecida presença de espírito], - Yo tambien 

soy D. Francisco e soy de Portugal [...]” (
83

). Tal facto denota bem que o seu talento e a sua 

origem eram bem conhecidos, talvez mais do que em tempos mais próximos de nós; de 

                                           
(

77
) Vide idem, ibidem, p. 34. 

(
78

) Vide idem, ibidem, p. 101. 

(
79

) Vide idem, ibidem, p. 90. 

(
80

) Vide Zulmira Santos, “Portugal, D. Francisco de” in Álvaro Manuel Machado (org. e dir.), op. cit., p. 389. 

(
81

) Vide “D. Francisco de Portugal” in Instituto Português do Livro e da Leitura, op. cit., p. 337. 

(
82

) Vide “D. Francisco de Portugal” in Innocencio Francisco da Silva, op. cit., p. 37. 

(
83

) Vide Joaquim Ferreira, op. cit., p. 13. 
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Inocêncio da Silva recebeu o comentário de que “[…] Merecia ser mais conhecido do que é 

actualmente […]” (
84

). 

Mas não só pela poesia. Dizia o autor que “[…] Sem qualquer competição, Portugal foi 

sempre a escola da fina galantaria. De aqui aprenderam finezas todas as nações […]” (
85

), e 

adiante, “[…] Confissão é dos Castelhanos que a imperatriz D. Isabel lhes levou as lições do 

saber galantear […]” (
86

). Ou talvez até antes Portugal tivesse sido fonte de doutrina cerimonial: 

uma luso-descendente (como hoje se diz), Aliénor de Poitiers, podia orgulhar-se de descender 

de antiquíssima avoenga francesa e tinha também costados portugueses, sendo filha de D. Isabel 

de Souza, que fizera parte do séquito da Duquesa da Borgonha, D. Isabel de Portugal. Aliénor 

de Poitiers, ter-se-á tornado uma autêntica autoridade em Cerimonial, consultada 

frequentemente nessas matérias (
87

). 

 

Um glossário em construção 

Cerimónia, Cortesia, Bom Ensino 

Uma vez apresentadas estas duas obras, cremos ser possível criar um glossário que 

possa servir de ferramenta neste estudo. Sem entender as palavras como os homens e mulheres 

que estiveram na origem das fontes que os investigadores utilizam, corremos o risco dos 

anacronismos (esse terrível pecado mortal dos historiadores) e de não ser cientificamente 

correctos na utilização e emprego dos termos. Neste segmento, queremos desenvolver um 

trabalho básico, literalmente, no âmbito mais geral do conteúdo desta dissertação. 

Numa busca da Cortesia, não nos parece que esta se possa limitar à da Corte real; não é 

lícito dizer que, sem Corte (real), não há Cortesia. O país não caiu na barbárie nas oito décadas 

que foram desde a perda de autonomia em 1580 até 1640. Se assim fosse, Rodrigues Lobo não 

poderia ter escrito a “Corte na Aldeia e Noites de Inverno” se não como uma obra de carácter 

histórico. E, vimo-lo, não é esse o caso. Aquele leque de personagens reunia-se para saber mais 

sobre a Cortesia e a forma de a praticar, mesmo dado o contexto político. A mensagem é clara: a 

Cortesia vigorava. 

                                           
(

84
) Vide “D. Francisco de Portugal” in Innocencio Francisco da Silva, op. cit., p. 38. 

(
85

) Vide D. Francisco de Portugal [tradução, introdução e notas de Joaquim Ferreira], op. cit., p. 99. 

(
86

) O autor refere-se à filha de D. Manuel I de Portugal, mulher do imperador Carlos V e I de Espanha. Vide idem, ibidem, 

p. 48. 

(
87

) O seu tratado de cerimonial foi escrito por altura do nascimento do sogro da imperatriz D. Isabel que D. Francisco 

menciona. Vide Jean Philippe Secat, Quand flamboyait la Toison d’Or, Paris, 1982, apud José de Bouza Serrano, op. cit., 

Lisboa, Esfera dos Livros, 2011, p. 452. 
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O parágrafo anterior, na verdade, mistura duas noções diferentes, culpa de ambas se 

expressarem na mesma palavra. Por isso mesmo, o autor, na boca do “Prior” (
88

), separou 

Cortesia de Urbanidade, do mesmo modo como separou os habitantes das cidades dos das 

aldeias: a Urbanidade “[…] he o comedimento & bom modo dos que viuem nella [a cidade] em 

differença aos aldeaõs; & cortesia he dos que seguem a Corte em differença de hũs, & outros 

[…]” (
89

). Daqui se depreende que existe uma distinção inter-espacial mas também intra-

espacial entre os espaços Aldeia e Cidade mas também dentro deste último, nos dois níveis da 

Urbanidade e da Cortesia. 

Põe-se então a tipologia da Cortesia do autor. A Cortesia, em sentido genérico, dividide-

se em três graus, a saber: a Cerimónia, a Cortesia e o Bom Ensino. Nos dois primeiros casos, é a 

relação entre inferiores e superiores; no último, é uma relação inter pares (
90

). 

A Cerimónia está descrita como sendo a origem da Cortesia. É, segundo o “Prior”, a 

“[…] veneração com que tratamos as cousas sagradas da Igreja, & dos ministros della […]”. 

Uma palavra-chave aponta-nos o destinatário desta Cortesia: veneração. Esta é a pista que nos 

permite identificar o verdadeiro sentido da citação: sugere o Divino, o único merecedor de 

veneração. Tal não impede que essa se manifeste, concreta e visivelmente, na inclinação à sua 

face, concreta e visível, que é a Igreja. Mas há mais que podemos daqui inferir. É algo de 

diferente do respeito pelos mais destacados, do medo dos poderosos e do desejo de 

favorecimento dos mais influentes. É uma subordinação ao inteiramente Superior. Esta é uma 

Cortesia diferente por si só, já que não tem como objecto algo ao nosso alcance (como a devida 

aos Reis, aos seus ministros e senhores) e sim ulterior, ainda que veiculada pela obediência aos 

rituais e representantes do Divino. 

Daqui se parte para os demais tipos: “[…] me parece […] que da ceremonia se diriuou a 

cortesia, & della o bõ insino […]”, pelo que lhe parece que, sucessivamente, os Reis e Príncipes 

procuraram assemelhar-se a Deus (usurpando-Lhe alguns títulos) e os menores a eles, “[…] 

contrafazendo os seus estilos, na cortesia […]” (
91

). Do Bom Ensino, finalmente, é dito que 

“[…] he a inclinação, reuerencia, & comedimento, que se custuma entre os iguais, ou sejão de 

mayor ou de menor calidade […]” (
92

). Autores havia que consideravam que nele coubessem 

também as cortesias militares (ou ordem) como as navais, demonstrações que são utilizadas 

entre os iguais. Ainda assim, o autor não se alongou mais do que esta referência. 

                                           
(

88
) Para uma tentativa de explicação sobre a escolha do “Prior” e a sua importância, vide supra, na secção “Sobre as 

personagens mais cortesãs” do presente. 

(
89

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., “Diálogo XII”, fl. 113. 

(
90

) Ainda que com as diferenças impostas pela posição social ocupada pelos intervenientes. Vide idem, ibidem. 

(
91

) Vide idem, ibidem, fl. 113v. 

(
92

) Vide idem, ibidem, fl. 113. 
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A Cortesia, que é, no dizer de Baltasar Gracián, “[...] la magie politique des grans 

personages [...]” (
93

), tem então, como dizíamos, duas acepções: uma, geral, engloba também a 

outra, particular. Aquela subdivide-se em três categorias, com propósitos, destinatários e 

situações concretas; esta é uma das categorias, com uso nas relações entre os homens (
94

) nas 

suas relações de poder com os superiores: os Reis e Príncipes. 

Três são as categorias da Cortesia; noutras tantas características toma forma: a 

moderação, a inclinação e as palavras. Sem que nos alonguemos em todos os exemplos que dá, 

transcrevemos o primeiro, em que consolida a sua teoria da Cortesia tri-partida: “[…] a Deos 

fallamos com os joelhos em terra por ceremonia; aos Reys com o esquerdo posto no chão por 

cortesia; aos iguais, com elle dobrado, tornando o pè atras por bom insino […]” (
95

). 

 

Político e Polícia 

Quando “Leonardo” inicia a sua prédica no tema das Milícia, Corte e Universidades, 

enquanto escolas em que o homem se pode destacar e aperfeiçoar as qualidades natas, utiliza um 

termo que, se lido como hoje é, induz em erro: “[…] Quatro maneiras de exercicios ha na Corte, 

que para todas as cousas ciuis, fazem hum homem politico, cortes, & agradauel aos outros. 

[…]” (
96

). 

Sendo “cortês” e “agradável” adjectivos, é apenas lógico que “político” o seja também. 

Advém então de “polícia” (que também surge na obra) e não de “política”, que não ocorre neste 

livro (
97

). É pois necessário desmontar o conceito, desempenhando o papel de linguista que 

ficaria melhor a “Leonardo”, “[…] Bacharel em lingoagem […]” (
98

). Etimologicamente, surge-

nos a polis grega: muito mais amplo do que a Cidade-Estado física, aponta-nos para o seu 

governo e condução, para a sua vida culta e civilizada. O termo “polícia” evoluiu de uma tal 

forma que, para nós, é uma força que defende os cidadãos e que garante o cumprimento das leis. 

Encontremo-nos a meio, com as noções do século XVII: dois séculos depois, a Polícia era vista 

como o “[…] governo, e administração interna da Republica, principalemente no que respeita ás 

commodidades, i. é, limpeza, aceyo, fartura de viveres, e vestiaria; e á segurança dos Cidadãos 

[…] No tratamento decente; cultura, adorno, urbanidade dos Cidadãos, no fallar, no termo, na 

                                           
(

93
) Vide  Baltasar Gracián, L’Homme de Cour de [...]. Traduit & Commenté par le Sieur Amelot de la Houssaie, ci-devant 

Secretaire de l’Ambassade de France à Venise. Quatriéme Edition revüe & corrigée, Paris, Chez la Veuve Martin, Jean 

Boudot & Etienne Martin, 1687, p. 42. 

(
94

) Ou Estados, como vimos.  

(
95

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., “Diálogo XII”, fl. 113v. 

(
96

) Vide idem, ibidem, “Diálogo XIV”, fl. 135v. 

(
97

) Noutras obras, que amplamente consultámos, “político” surge com o significado que hoje atribuímos. Vide, por 

exemplo, D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 26 ou António de Sousa de Macedo, “Novas do Mez de Ianeiro” 

in Mercurio Portuguez com as novas da Guerra de Portugal, e Castela, Lisboa, na Officina de Henrique Valente de 

Oliveira, s.d., p. 1. 

(
98

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., “Diálogo I” fl. 4. 
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boa maneira […]” (
99

). O que é semelhante ao que podemos inferir para o século XVII, em que 

significava o conjunto das regras e preceitos (
100

) de conduta social, de comportamento (
101

) e de 

trato (
102

), uma boa educação, em sentido lato, ao fazer com que fosse possível viver em 

comunidade, assegurando mínimos indispensáveis de respeito para a convivência pacífica. Até 

certo ponto, o corpo policial dos nossos dias também o faz. 

O homem político, nesta acepção, é, consequentemente, aquele que obedece a um código 

de comportamento próprio da vida na Cidade: a urbanidade (
103

). A vida nas cidades, em 

particular nas sociedades com maior mobilidade social, levou a que alguns indivíduos se 

destacassem ao ponto de atingir funções de governo das cidades (e dos Estados), fazendo deles 

políticos, na acepção de governantes. Francisco Rodrigues Lobo aponta na “Corte na Aldeia e 

Noites de Inverno”, quanto à prática, i.e., à oratória, “[…] pecados contra a polícia […]” (
104

); o 

homem político (educado) da época também sabia predicar, fundamental para o homem político 

(governante) do nosso tempo. Até mesmo Camões alude a esta polícia, na sua obra mais 

consagrada. Diz o Poeta que a Europa Cristã é “[…] mais alta & clara/Que as outras em policia, 

& fortaleza. […]” (
105

). É um elogio à força, sim, mas primeiramente à cortesia, à boa educação 

e trato do Velho Continente. Deduzimos então que temos “urbanidade” e “polícia”, vindo este 

do grego e aquele do latim mas ambos dizendo respeito à cidade e ao modo de agir civilizado. 

A estranheza do termo, hoje, para leigos nestas matérias, fez merecer notas de rodapé nas 

duas das edições contemporâneas da obra de Francisco Rodrigues Lobo a que nos referimos. 

Numa delas surge, “Educação, civilização” (
106

) e na outra, laconicamente, “Polidez.” (
107

). 

Agostinho da Silva, autor da primeira nota, procurou explicar o termo empregando dois outros, 

temporalmente mais próximos dos seus leitores. Por educação reportar-se-á à boa educação 

dada no lar, ao bom trato e não à educação escolar ou académica. É uma boa educação próxima 

da que o dominicano Fr. Pedro de Santa Maria, refere no “Tratado da Boa Criaçam e Polícia 

                                           
(

99
) Vide “Polícia”, in António Moraes e Silva, Diccionario da Lingua Portugueza Recopilado…, Lisboa, Tipographia 

Lacerdina, 1813, p. 464. 

(
100

) “[…] Muito contraria me parece essa lição (disse D. Iulio) à polícia da Corte, aonde he regra que o homem ha de fallar 

com a lingua, & ter quieto o corpo, & as mãos […]”,vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., “Diálogo VIII” fl. 73v; “[…] 

na policia do vestir; a sua anda fòra do roteiro dos cortesaõs […]”, vide idem, ibidem, “Diálogo XVI” p. 159v.  

(
101

) Luís de Camões refere que foram feitas “[…] segundo a policia Melindana […]”, as celebrações feitas naquela cidade 

da África Oriental, em honra dos lusitanos. Luís de Camões, Os Lusíadas, Lisboa, Off. António Gonçalves, 1572, fl. 96v, 

Canto VI, estância 2. 

(
102

) O título dado ao Diálogo II é disso exemplo: “Da policia, & estilo das cartas missiuas”. Vide Francisco Rodrigues Lobo, 

op. cit.. 

(
103

) A antonímia está entre ser amado por todos pela cortesia ou odiado e menosprezado pela rusticidade. Vide Baltasar 

Gracián, op. cit., p. 144.  

(
104

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, op. cit., “Diálogo VII”.  

(
105

) Vide Luís de Camões, op. cit, Canto X, estância 92, fl. 176,. 

(
106

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia, 2.ª edição, Lisboa, Gráfica Santelmo, 1961, p. 19. 

(
107

) Vide Francisco Rodrigues Lobo, A Corte na Aldeia, Biblioteca Básica Verbo 84, Lisboa, Editorial Verbo, 1972, 

“Diálogo I”, p. 13.  
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Christã em que os Pays devem criar seus filhos” de 1633 (
108

). E por civilização quererá aludir 

ao progresso que dela advém, no que às maneiras e ao comportamento diz respeito, em oposição 

a barbárie (de costumes). Ambos pecam por defeito. 

Desconhecemos a identidade do autor da segunda nota mas podemos comentar a sua 

interpretação. Na tradição anglo-saxónica, como na Francesa, o termo não se deturpou na 

mesma medida que em Português. E daí podemos retirar algumas pistas. De facto, “[…] The 

etymological roots of the English lexeme polite lie in the Latin past-participle form politus, 

meaning ‘polished’. The same is true for the French term ‘poli’, which is the past-participle of 

the verb polir, ‘to polish’ […] to clean, to brighten […]” (
109

). Aquando do nosso primeiro 

contacto com a obra de Robert Muchembled, La Société Policée (
110

), pareceu-nos que a 

tradução natural para o título fosse “A Sociedade Polida”. Agora, após a análise da teoria de 

Francisco Rodrigues Lobo sobre a relação entre a cidade e a Urbanidade e feita a ligação destas 

à polícia (nas palavras de “Leonardo” com que começámos esta secção “Político e Polícia”), 

compreendemos melhor o subtítulo daquela obra: Politique et Politesse en France du XVI
e
 au 

XX
e
 siècle, ou seja, “A Política e a Polícia em França…”. À luz desta semelhança, “policée” 

deveria traduzir-se para “política”. Todavia não podemos olvidar as conotações diferentes que, 

na nossa língua, o termo tem, alterando o significado. A ligação é feita entre a Polidez e a 

Civilização: “[…] [politeness] meant something more than just etiquette, however important 

manners and ceremony may have been; it was a matter of civilization. It measured in part the 

distance a person or community had come from savagery […]” (
111

). É nesta distância entre o 

homem “em bruto” e o homem “polido”, entre a comunidade “bárbara, selvagem” e a 

“civilizada, polida” que reside a chave do termo. O trabalho e o empenho que o polidor aplica 

nas pratas ou no latão, ao ponto de os polir até brilharem e espelharem quem os contempla (
112

) 

são semelhante ao esforço que os cortesãos (que o são ou que o tentam ser) devem empregar nos 

seus modos. Ser cortês é polir-se. A Cortesia diplomática, o Cerimonial, é, por isso, uma regra a 

aplicar “[...] En toutes les Etats bien policés [...]” (
113

). 

 

                                           
(

108
) Vide Fr. Pedro de Santa Maria, O.P., Tratado da Boa Criaçam e Polícia Christã em que os Pays devem criar seus filhos 

(Lisboa, 1633), trabalhado por Maria de Lurdes Correia Fernandes, «Modelos Educativos do Barroco em Portugal: a “Boa 

Criação” e a “Polícia Cristã”» in Actas do I Congresso Internacional do Barroco, Maio, 1991, I, pp. 311-322 apud Francisco 

Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia, Lisboa, Editorial Presença, 1992, p. 10. 

(
109

) Vide Richard J. Watts, Politeness, Cambridge, CUP, 2004, pp. 32 e 36. 

(
110

) Vide Robert Muchembeld, La Société Policée, Politique et Politesse en France du XVI
e
 au XX

e
 siècle, Paris, Éditions 

du Seuil, 1998. 

(
111

) Vide Carey McIntosh, The evolution of English Prose, 1700-1800: Style, Politeness, and Print Culture, Cambridge, 

CUP, 1998, p. 160. 

(
112

) Cf. Richard J. Watts, op. cit., p. 37. 

(
113

) Vide Théodore Godefroy, Cérémonial de France (1619) apud Lucien Bély, op. cit., p. 406. 
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Fontes (d)e confusão 

Troquemos o “laboratório” teórico da obra pelo “trabalho de campo” da correspondência 

de Duarte Ribeiro de Macedo. Neste estudo, a bem da sua cientificidade, pareceu-nos útil 

confirmar a aplicabilidade dos conceitos (com o significado que procurámos indicar). Com a 

correspondência diplomática ao nosso dispor, o passo seguinte foi cotejar os termos conforme 

os glosámos com o seu emprego prático. Neste esforço, encontrámos três tipos de casos: os 

concordantes, os discordantes e aqueles a que chamámos potenciais. 

Nos casos concordantes, o Enviado de Portugal escrevia em sintonia com a categorização 

de Rodrigues Lobo. Comecemos por duas das audiências de Luís XIV de França. Na primeira, 

do rei ao Núncio, o monarca “[…] espera de pé, lhe tira o chapeo que tem na mão até acabar as 

cortezias em que se cobre e o manda cobrir […]” (
114

). Na segunda lê-se que o Enviado do 

Turco “[…] Entrou a huma galaria, e fazendo trez Cortezias ao uso Turquesco sem tirar o 

turbante […]” (
115

). Noutro contexto, D. Francisco de Mello é elogiado por Duarte Ribeiro de 

Macedo, numa carta a D. Pedro, pela sua polivalência: “[…] assim entre a prática dos negócios 

como entre as Cortezias do Paço, pareceo geralmente a todos merecedor das occupações que 

V.A. lhe tem fiado […]” (
116

). Igualmente para o Regente, o Enviado escreveu que o Príncipe da 

Toscana “[…] vivia muito lembrado da grande Cortezia que recebera da nação portugueza. 

[…]” (
117

). Numa visita que fez aos Duques de Orleães, Duarte Ribeiro de Macedo foi 

merecedor de “[…] grande Cortezia e agrado nestes Princepes […]” (
118

). É de notar que, nos 

três primeiros casos apresentados, o termo cortesia se refere a demonstrações concretas (como 

as saudações rituais dos dois primeiros a Sua Majestade Cristianíssima e as maneiras de D. 

Francisco de Mello), ao passo que as demais citações se referem à Cortesia em termos mais 

gerais. É de salientar que o termo Cortesia surge grafado com maiúscula inicial. 

Discordando, aparentemente, com o que temos presente da “Corte na Aldeia e Noites de 

Inverno”, existem situações em que o termo “cerimónia” surge, não empregue nas “coisas 

sagradas” ou quanto aos ministros da Igreja, mas em ocasiões mais profanas. Numa audiência 

privada de Duarte Ribeiro de Macedo com o Enviado Extraordinário do Rei de Castela, este o 

“[…] recebeo com todas as Cortezias e cerimonias destas vezitas […]” (
119

). Um outro encontro 

                                           
(

114
) Vide “6.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, [s.d.], in Ana Maria Homem Leal de Faria, Os Cadernos de Duarte 

Ribeiro de Macedo..., p. 224. 

(
115

) Vide “85.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 8 de Dezembro de 1669, in idem, ibidem p. 149. 

(
116

) Vide “46.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 20 de Janeiro de 1669, in idem, ibidem p. 98. 

(
117

) Vide “77.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 11 de Setembro de 1669, in idem, ibidem p. 138. 

(
118

) Vide “95.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 16 de Março de 1670, in idem, ibidem p. 165. 

(
119

) Vide “44.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 31 de Dezembro de 1668, in idem, ibidem p. 96. Foi esta a 

única vez que encontrámos “cerimonia” na colectânea da Professora Doutora Ana Leal de Faria; de todas as outras vezes 

que o termo é empregue, surge com “s” no início e com acentuação. Numa variação, surge “seremonias”; Vide “160.º Ofício 

enviado ao Secretário de Estado”, 22 de Março de 1676, in idem, ibidem p. 496. 
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que teve com o Duque de Orleães “[…] foi sem as serimónias de audiência pública […]” (
120

). 

Já outro “[…] em S. Germain [onde foram] todos os ministros Catholicos, que aqui juntão 

sempre em hum dia nas serimónias publicas, a dar os pêzames a El Rey e à Raynha da morte de 

Emperatris […]” (
121

). Há ainda uma referência às “[…] serimónias e honras publicas […]” 

quanto a D. Francisco de Mello (
122

) e à entrevista do Abade de Saint Romain com o seu 

soberano, quando Luís XIV se manifestou favorável à recepção de um embaixador português 

ainda que, mostrando-se cortesmente sensível aos gastos em que a nação incorreria, “[…] se 

vem mais por serimónia que por negócio, podeis advertir-lhe que não hé necessária comigo, que 

empregue em outra couza esta despeza […]” (
123

). Nos casos apresentados, para estar em 

sintonia com o que dissemos, Duarte Ribeiro de Macedo deveria reservar o termo “Cerimónia” 

para eventos religiosos e dignitários eclesiásticos. 

Porém, entendemos que é apenas aparentemente que estes casos discordam de Rodrigues 

Lobo. O Enviado promete ao Secretário de Estado que “[…] [d]as serimónias que se uzão com 

os legados há aqui hum tratado, que mandarei a V.M. […]” (
124

) e diz que falou “[…] com o 

mestre das Serimónias […]” (
125

), um título comum e que cristaliza o entendimento de que as 

recepções de embaixadores (pelo menos) eram consideradas cerimónias, ainda que digam 

respeito ao exercício do poder soberano no Direito de Legação. A possível objecção à teoria de 

Francisco Rodrigues Lobo vence-se lembrando o que este fizera o seu “Prior” dizer: que os Reis 

e Príncipes usurparam as formas de tratamento e preceitos cerimoniais ao Divino. Não 

aplicando apenas o termo Cortesia aos rituais civis e usando também o termo Cerimónia, 

reflecte esta aproximação aos rituais e preceitos religiosos, numa deificação do poder, tão 

conseguida em Versalhes, “[…] cette étonante machine sociopolitique […]” (
126

). 

Finalmente, apresentamos os casos um pouco ambíguos e cujo enorme potencial para este 

estudo redundou em indefinição. Quando são narradas, com enorme riqueza de detalhe, as 

subtilezas políticas e diplomáticas usadas para criar obstáculos ao Núncio designado para 

Portugal (
127

) ou quando é descrita a altercação entre o Residente francês e o primeiro-ministro 

                                           
(

120
) Vide “109.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 3 de Agosto de 1670, in idem, ibidem p. 182. 

(
121

) Vide “86.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, 9 de Abril de 1673, in idem, ibidem p. 389. 

(
122

) Vide “55.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, 7 de Dezembro de 1671, in idem, ibidem p. 328. 

(
123

) Vide “56.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, 19 de Dezembro de 1671, in idem, ibidem p. 332.  

(
124

) Vide “6.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, [s.d.], in idem, ibidem p. 226. 

(
125

) Duarte Ribeiro de Macedo fala-lhe a propósito de uma dúvida quanto à recepção de embaixadores, nomeadamente os 

de Malta. Vide “9.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, 10 de Fevereiro de 1670, in idem, ibidem p. 234. 

(
126

) «et religieuse», acrescentaríamos nós. Vide Emmanuel Bury, Littérature et Politesse, L’invention de l’honnête homme 

(1580-1750), Paris, PUF, 1996, p. 177. 

(
127

) Vide “116.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 8 de Dezembro de 1670, in Ana Maria Homem Leal de Faria, 

Os Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo..., pp. 193-195. Note-se que, apesar das alterações que a “118.ª Carta…”, p. 197, 

fez àquela, não são alterados os termos que interessam a este trabalho. 
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do Imperador em Viena (
128

) São usadas expressões como “precedências” (
129

), “cedências de 

passo” (
130

) ou “tratamento” (
131

). Disso exemplo é a situação da entrada do Embaixador de 

Inglaterra, que desejava alterações ao que reconheceríamos como protocolo. Mas esta palavra 

não ocorre, como vimos, nem na correspondência de Duarte Ribeiro de Macedo nem na “Corte 

na Aldeia e Noites de Inverno”, nem na “Arte da Galantaria”, ou seja, nem no meio do proto-

jargão diplomático do Enviado, nem na prosa dos escritores que analisámos, três exemplos do 

século XVI português. 

 

Das Artes da Corte: conclusão 

No que à “Corte na Aldeia e Noites de Inverno” e à “Arte da Galantaria” dizem 

respeito, cremos ter provado que não devem existir pejos de considerar estas obras como 

portuguesas: não o sendo na alçada política, foram-no no resultado final dos seus autores, que se 

mostram nostálgicos ou, no mínimo, admiradores das virtudes da Corte real portuguesa. 

Em segundo lugar, parece ser lícito afirmar que estas obras, procurando ser didácticas e 

pedagógicas, são-no de formas tão diferentes quanto os seus públicos-alvo. A primeira é uma 

obra que apela a exemplos e justificações históricas da Antiguidade e de eruditos (que, assim, 

mostra conhecer), fechando-a a um público menos instruído, visando os que mantêm as suas 

Cortes nas aldeias (ou vilas ou cidades) ou os que as frequentam. Das cartas (Diálogos II e III) 

ao conversar (Diálogos VIII a XI e passim), são mostrados muitos aspectos do quotidiano dos 

homens polidos e corteses, sempre no cenário de convívio, no prazer do diálogo com os amigos, 

com quem se pode aprender e folgar. Numa outra forma, D. Francisco de Portugal tem um 

objectivo diferente. A obra é escrita contra a licenciosidade cortesã, contra as incertezas e faltas 

na galanteria, com os erros postos em destaque, a par das (louvadas) reprimendas que as Damas 

lhes fizeram, bem como os episódios edificantes das de maior craveira. Não existem 

personagens como em Rodrigues Lobo: amiúde se refere aos galanteios de D. Simão da Silveira 

a D. Guiomar Anriquez mas apenas quando encontra neles exemplos úteis. Não é uma obra 

unicamente para mulheres, apesar de nelas ter o enfoque. É para que estas exijam dos homens. 

Na sua forma de escrever a “Arte da Galantaria”, como que a uma longa carta a uma mulher, 

tece comentários sobre a poesia e fornece normas de como esta deve ser escrita, em particular 

                                           
(

128
) Vide “126.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 12 de Julho de 1671, in idem, ibidem pp. 207-208. 

(
129

) Vide “60.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, datada de 12 de Maio de 1669, in idem, ibidem p. 115. 

(
130

) Vide “134.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, datado de 14 de Março de 1675, in idem, ibidem p. 464. 

(
131

) Como fica do exemplo do “10.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, 15 de Fevereiro de 1670, in idem, ibidem p. 

236 que continua no 15.º Ofício, datado de 12 de Maio de 1670, em que se trata a questão do tratamento dos representantes 

de Génova que, em Inglaterra, sofreram uma despromoção. A sua recepção em 1660 foi como a de um embaixador de rei 

mas tal não sucedia já, por ter sido considerado errado o seu tratamento inicial e fruto do facto de que, então, “[…] as couzas 

da Corte [inglesa] estavam com pouca ordem […]”. Vide “15.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, […], in idem, 

ibidem, p. 245. 
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(mas não exclusivamente), pelos homens. E exemplifica, desde os motes às endechas e sonetos, 

dos madrigais às canções. Todavia, a falta de uma divisão temática clara na obra, por um lado, e 

a facilidade com que passa das anedotas às poesias, por outro, denotam uma obra despretensiosa 

na forma. Livre de cânones estilisticamente mais formais, permite ao leitor focar-se 

simplesmente no assunto e apreender os exemplos (mais do que aprender as normas) que o autor 

propõe, sem se enredar na história que, neste caso, seria secundária. 

Em terceiro lugar, o ponto de partida em si é distinto. Sustentados, ambos, em 

exemplos, Francisco Rodrigues Lobo escreveu um livro eminentemente teórico, 

consubstanciado na prática. Já D. Francisco de Portugal escreveu da prática, da sua observação, 

ainda que mencione casos a que não assistiu. Nesta época, a codificação dos rituais a cumprir, 

dos lugares a ocupar, da maneira de falar, é um saber em construção, que vai sendo 

sistematizado por homens como estes: “[…] Os objectivos dos dois autores [D. Francisco e 

Castiglione] são paralelos: sugerir um tipo ideal de palaciano […]” (
132

).  

Com propósitos diferentes, destinatários diferentes e com metodologias diferentes, estes 

dois autores têm em comum a vontade de ensinar. Uma está dedicada a um Príncipe do sangue 

mais real que havia em Portugal; foi pelo menos isto que ficou provado em 1640. Outra foi 

publicada por alguém que catorze anos tinha de conhecimento do quotidiano político e galante 

da Corte, já real: D. Lucas de Portugal, filho de D. Francisco e Mestre de Sala de D. Afonso VI 

e ainda de D. Pedro II. Quer fosse para manter viva a memória do que havia já luzido e que 

estava cheio de ferrugem (
133

) – a precisar de ser polido de novo? –, quer fosse para ser 

legislador mental da galantaria (
134

), um e outro deixaram-nos estas teorizações, as suas 

contribuições sobre este domínio tão específico (porque elitista e palaciano) da Corte 

Portuguesa. Contribuições essas que lançam luz sobre como os conceitos operativos podiam ser 

lidos na época, como vimos com o Enviado. 

Um e outro livro podem ter sido muito úteis na formação de cortesãos. Até porque o 

contributo destas obras segue na linha de uma outra língua mais distante da nossa. “[…] The 

understanding of politeness in Russian society is expressed through the lexeme ‘vezhlivost’, the 

root of which is the verb ‘vedat’ (‘to know, to be expert in’, etc.) […]” (
135

). Apresentámos três 

peritos heterogéneos nestas artes: um estudioso, um cortesão e um diplomata. Trabalhemos, 

então, para conhecer e sermos também peritos nas Artes da Corte. 

                                           
(

132
) Vide Joaquim Ferreira “Prefácio” in D. Francisco de Portugal [tradução, introdução e notas de Joaquim Ferreira], op. 

cit., p. 13. 

(
133

) Cf. Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia e Noites de Inverno de […] offerecido ao Senhor Dom Duarte Marques 

de Frechilha & de Malagaõ, Lisboa, Peter Craesbeck, 1619, Diálogo XIV, fl. 135v. 

(
134

) Cf. D. Francisco de Portugal [tradução, introdução e notas de Joaquim Ferreira], op. cit., p. 147. 

(
135

) Vide Richard J. Watts, op. cit., p. 15. 
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CAPÍTULO II: O Cerimonial na Restauração como linguagem política 

 

A etiqueta da Corte Portuguesa 

A partir do dia um de Dezembro de 1640, um dos aspectos que conheceu mais 

mudanças foi a Corte. Dificilmente poderíamos considerar que a Corte foi restruturada pela 

Casa de Bragança, dada a inexistência de uma Corte real em Portugal durante as seis décadas 

anteriores porque “[…] estava suspensa a serie dos nossos Reys naturaes […]” (
136

). Os três 

reinados filipinos levaram à ausência de uma capital em Portugal, no sentido de residência do 

Rei e sede dos serviços existentes de administração central. O Rei não habitava em Portugal. 

Outras “cortes” permaneceram activas (
137

), mas não a que tinha no Rei o seu polo. Até a Corte 

de Espanha havia de ser influência, por oitenta anos ser comum a Portugal. E também não era 

possível transplantar, sem mais, as regras dos tempos de antanho: havia novos paradigmas a 

surgir, novas formas de ver e de viver a Corte. Tudo somado, estava-se tão longe da Corte do 

Paço da Ribeira manuelino como da do Paço da Alcáçova medieval (
138

); aquele fora o do 

século do Oriente; ia começar o século do Brasil. Formou-se, portanto, uma nova Corte em 

Lisboa, tão nova quanto a dinastia que começava. Esse período, de instalação de um sistema 

político português, autónomo, foi o enfoque da obra do Conde da Ericeira, “A História de 

Portugal Restaurado”. É fácil utilizar “Restauração” para designar o processo e a guerra que o 

sustentou, obtendo o Portugal restaurado, como tem sido correntemente feito (
139

). Devendo 

preferir-se Guerra da Aclamação, pareceu-nos útil recorrer a “Restauração” no título desta 

secção como forma de mais facilmente identificar o cerimonial do período 1640-1668. “O 

Cerimonial da Aclamação” seria ambiguamente entendido como o do momento de aclamação 

ou o da coroação de D. João IV. 

Mas como transformar uma Corte de província numa Corte à escala europeia? Talvez 

esta pergunta tenha, mutatis mutandis, pairado nas consciências dos homens que modelaram o 

Portugal restaurado. A guerra e a premência da manutenção da autonomia política estavam em 

jogo. Tal preocupação certamente se sobrepôs a esta questão mundana. Mas não a eliminou. 

Tentaremos provar que a equiparação da Corte portuguesa às demais (ou antes, o 

reconhecimento do seu lugar na hierarquia europeia) foi algo que não passou ao lado dos 

primeiros Reis brigantinos e dos do seu círculo. Sem nos adiantarmos quanto a esse ponto, i.e., 

                                           
(

136
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 1. 

(
137

) Vide supra, “Da «Corte na Aldeia» e da «Arte da Galantaria»”. 

(
138

) Como prova a então gerada necessidade de viver perto do poder real, de as Casas existirem na proximidade da Real. 

Vide Nuno Gonçalo Monteiro, «A Corte, as Províncias e as Conquistas...», p. 26. 

(
139

) Vide, por todos, “A Restauração e a Monarquia Absoluta”, nome do volume V da História de Portugal de Joaquim 

Veríssimo Serrão, editado pela Verbo em 1980, de que muito nos servimos.  
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o que foi feito externamente quanto à Corte Portuguesa (
140

), foquemo-nos no que foi feito em 

terras lusas. Claro que a etiqueta da Corte Portuguesa não surgiu de um momento para o outro. 

Não podemos afiançar que a “etiqueta”, enquanto nota do lugar e função que cabe a cada um, 

existisse em Portugal na época. Mas a etiqueta portuguesa, ou seja, o sistema hierárquico 

simbólico (
141

), a maneira de organizar a Corte, a concretização do Cerimonial, essa existia com 

certeza. Claro que foi sendo baseada nas tradições. Mas é igualmente claro que muito mudou. E 

parece-nos que três factores principais contribuíram para tal. Em primeiro lugar, mudou o 

espaço. Em segundo lugar, as personagens. Por último, a configuração circunstancial da 

realidade. Para o entendermos, olharemos primeiro para D. João IV, inaugurador da Dinastia de 

Bragança. Difíceis decisões e problemas se puseram ao Restaurador. Até chegarmos a D. Pedro, 

que levou a Corte ao século XVIII, temos de conhecer a que o seu irmão (e o seu Escrivão da 

Puridade, o terceiro Conde de Castelo Melhor) lhe deixou e mesmo esse herdou a Corte que o 

seu pai pôde construir. Só conhecendo o que havia se pode entender o que mudou. 

Antes de nos embrenharmos na linguagem política da Corte de seiscentos, observámos, 

no capítulo anterior, alguns seus antepassados próximos e a sua influência nas terminologias 

coevas. Posto que está esse passo, antes dos meandros políticos de D. Pedro, entendamos as 

manobras, o estado de coisas, as personagens, as condicionantes, em suma, a Corte em que é 

criado. Em História, não há geração espontânea. Ler um evento sem entender o que o originou, 

ler uma personagem sem o seu contexto é trabalho deixado a meio. Faremos uma leitura da 

Corte no seu âmbito político e, tanto quanto possível, externo. Investigaremos a História pelo 

estudo do Cerimonial português, procurando lê-la por esse prisma. A história do período que vai 

da Guerra da Aclamação de D. João IV à da Sucessão de Espanha em favor do Arquiduque 

Carlos de Áustria pode ser entendida e estudada por um ponto, paradoxal e aparentemente, 

muito mais pacífico: o da Cortesia política, expressa no Cerimonial. Como veremos, contudo, os 

militares lutavam com as armas de que dispunham mas, nos corredores e salões do poder – esse 

espaço secreto, acessível apenas a uma elite – foi o palco de batalhas menos sangrentas mas de 

uma importância igualmente considerável. Militares e cortesãos, todos lutavam por um lugar 

para Portugal, uns pelo espaço geográfico, outros pelo espaço cerimonial, ambos dando razões e 

argumentos aos outros para continuar a peleja porque era alto o prémio: um Reino dilatado e 

respeitado, forte e cortês. 

 

D. João de Bragança 

D. João, futuro IV de Portugal, nasceu Duque de Barcelos, em Vila Viçosa, a 18 de 

Março de 1604, tempo em que o rei Filipe III de Espanha era também Filipe II de Portugal. O 

                                           
(

140
) Por um lado, quanto à sua posição hierárquica; por outro, quanto aos usos e costumes da época. 

(
141

) Vide Norbert Elias, A Sociedade de Corte, Lisboa, ed. Estampa, 1987, pp. 179-180. 
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seu baptismo foi o de um príncipe, como convinha à sua condição, com numerosos 

acompanhantes enumerados por D. António Caetano de Sousa pelos seus cargos: “[…] 

Fidalgos, Donas, Damas, e Officiaes da sua Corte […]”, bem como os “[…] ministris, atabales, 

trombetas, charamelas, Arautos com Armas, Porteiros da Cana, e Porteiros de Maça, e todos os 

mais Officiaes da Casa […]”, para começar a lista a meio… (
142

); o tamanho da sua Casa, depois 

da morte de seu pai, foi estimado em seiscentos servidores (
143

). Não são meros circunstantes. É 

um número que demonstra a largueza dos rendimentos dos Bragança (
144

). E a ideia que a 

descrição passa é a de que todos estão ali por uma razão: fazem parte da Família, no sentido de 

acompanhantes, servidores, oficiais da Casa. Mais do que cortesãos ociosos, muito mais do que 

“parasitas sociais”, são o reflexo do poder que se pretendia mostrar, da riqueza de uma Casa 

aristocrática grande e cujos rendimentos mantinham um estado rico, com servidores numerosos. 

Uma autêntica Corte. 

Para mestre do pequeno Duque, foi escolhido o “[…] Doutor Jeronymo Soares, o 

primeiro criado, e bom servidor da Casa, bem instruído nos bons preceitos da antiga Corte 

Portugueza […]” (
145

). A educação cortesã não podia faltar a alguém da sua condição: o Duque 

de Barcelos, descendente daquela D. Catarina a quem remontavam os direitos sucessórios a 

reclamar em 1640 (
146

), deveria ter uma educação que lhe permitisse não desdizer da polícia da 

sua real avoenga. Mas a moderação neste aspecto era crucial: “[…] crear hum filho com 

majestade, era fazello reo della […]” (
147

), preveniam alguns cortesãos. Não conviria ameaçar a 

Filipe III de Espanha com a aberta educação real. Seria perigoso incutir ao jovem Duque as 

aspirações reais sem mais garantias de efectivação de tais ambições. A prudência aconselhava 

que tudo fosse abordado com cuidado. 

À Corte filipina não passava despercebida a condição de D. João. Esteve seriamente 

posta a hipótese de enviar o já então Duque de Bragança para Milão na qualidade de 

governador. De certa forma, o Rei estaria a exercer o seu direito de nomear os seus servidores e 

de os enviar para onde o governo dos seus domínios exigia. Seria uma forma de mostrar o 

Duque de Bragança como um nobre enquadrado na ordem social e política do gigantesco 

                                           
(

142
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 2. Três páginas adiante, refere os oficiais que D. João nomeou 

aquando da morte de seu pai e consequente elevação ao Ducado de Bragança. 

(
143

) Vide idem, ibidem, p. 26. 

(
144

) Distribuindo mais de quatro dezenas de comendas, sustentando centenas de servidores. Vide Nuno Gonçalo Monteiro, 

«A Corte, as Províncias e as Conquistas...», p. 26. 

(
145

) Vide idem, ibidem, p. 3. 

(
146

) “[...] La présente Maison Roïale issue des Ducs de Bragance & de la Princesse Roïale Catherine, Fille d’Edouard Infant 

& Prince Roïale de Portugal, est parvenuë de cette manière [inexistência de herdeiros masculinos válidos] à la Couronne de 

Portugal [...]”. Vide Mr. Rousset, Mémoires Sur le Rang et la Préséance entre les Souverains de l’Europe et entre leurs 

Ministres Répresentans suivant leurs différens Caractères. Par [...], Membre de l’Academie des Sçiences de St. Petersbourg 

& de l’ancienne Societé Royalle de Berlin. Pour Servir de Supplement a l’Ambassadeur et ses Fonctions de Mr. de 

Wicquefort. A Amsterdam, Chez François l’Honoré et Fils. MDCCXLVI, p. 92. 

(
147

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 3. 
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império de Espanha, como de facto era. E era também o desterro oficioso, para uma província 

distante dos seus estados e, além disso, perigosa, pela alta probabilidade de guerra (
148

). O 

Conde de Olivares parecia esperar um só pretexto para aniquilar os Bragança. Fontes há que 

dizem que a forma como escolheu anunciar a Filipe IV de Espanha a revolta portuguesa de 1640 

foi dizendo que esse Rei tinha agora mais um estado à sua disposição (
149

). Isto porque a Casa 

Ducal seria destruída e os seus bens confiscados em favor da Coroa. O perigo que o Ducado de 

Bragança representava era evidente e a percepção desse perigo aumentara já aquando das 

revoltas de Évora e um pouco por todo o Sul do país, em 1638. Um português ao serviço de 

Filipe IV de Espanha, Diogo Soares, terá dito a esse Rei e a quem o quis ouvir que a segurança 

da sua realeza sobre Portugal não estaria assegurada enquanto “[…] Villa-Viçosa se naõ 

tornasse hum prado sempre verde […]” (
150

). Querendo possivelmente mostrar o Duque como 

um vassalo seu, Filipe III de Portugal nomeou-o para Governador das Armas do Reino. Nessa 

condição, o Duque de Bragança teria a seu cargo destruir os rebeldes, eliminando a imagem 

como herdeiro de Portugal (
151

). Obrigado, pelo seu cargo, a comparecer perante a Duquesa de 

Mântua, foi assegurado que D. João de Bragança receberia tratamento digno. Tudo fora acertado 

por forma a conceder a ambos tratamento igual, pelo que as cadeiras de espaldas eram iguais e 

estavam debaixo de dossel. Aconteceu, porém, que a Duquesa manobrara para que a cadeira do 

seu interlocutor fosse recuada, diminuindo-lhe a dignidade. Tais planos foram malogrados pela 

intervenção de Tomé de Sousa, que a restituiu ao lugar devido (
152

). Não ficaria o Duque de 

Bragança, o Príncipe natural de Portugal (
153

), abaixo da Duquesa de Mântua, a vice-rainha 

nomeada por Espanha; nada menos seria aceite do que a igualdade. E esta expressa no 

Cerimonial. Esse Cerimonial teria ainda muito para mudar, a partir do momento em que, já no 

fim do ano de 1640, o Duque se mudasse do Alentejo para a Estremadura. 

 

De Vila Viçosa para Lisboa 

Por volta do primeiro de Dezembro de 1640, houve azáfama nos corredores do Paço 

Ducal, já acostumados à vida e administração de uma grande Casa, onde circulavam fidalgos 

que serviam o poderoso senhor que ali habitava. Todavia, é certo que, com a elevação a Rei, 

tudo seria muito diferente. Não porque fossem feitas colossais obras que destacassem a 

mudança de título do proprietário; havia assuntos mais urgentes que requeriam a atenção de D. 

João. Assim, a forma como no palácio mais se sentiram as mudanças no Reino foi pelo 

                                           
(

148
) Vide idem, ibidem, p. 26. 

(
149

) Vide idem, ibidem, p. 61. 

(
150

) Vide idem, ibidem, p. 28. 

(
151

) Vide idem, ibidem, p. 36. 

(
152

) Vide idem, ibidem, p. 37. Será este Tomé de Sousa, possivelmente, um dos mencionados mais adiante, a páginas 49, nas 

movimentações que asseguraram a toma do Paço (este, particularmente, na Casa da Galé) por parte dos conspiradores.  

(
153

) Cf. idem, ibidem, p. 41.  
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afastamento do Duque de Bragança. Na verdade, este partiu para Lisboa quando se soube 

aclamado popularmente Rei, deixando no palácio alentejano os filhos e a mulher, D. Luísa de 

Gusmão, da alta Casa de Medina-Sidónia, a quem fora profetizado que seria Rainha (
154

). Era 

necessário substituir-se à Duquesa de Mântua que ainda assinava documentos a expedir aos 

governadores de fortalezas e outros oficiais, pedindo que aceitassem o novo status quo. 

Simbólicas, as ordens garantiam a paz mas partiam já de uma Alteza prisioneira. 

De Vila Viçosa vieram talvez os modelos e ritos em uso mas as modificações a que 

aqueles modelos “provincianos” foram sujeitos, na deslocação para a margem do Tejo, 

obrigaram a uma tal transformação que, no fim, talvez pouco dela se reconhecesse. É evidente 

que, nominalmente, a Corte de Vila Viçosa não era real até D. João, VIII Duque de Bragança, 

ser elevado a Rei; até quando aceitou a coroa que o Alcaide-mor de Mourão, Pedro de Mendoça, 

o instava a tomar, recusou o beija-mão, “[…] dizendo, que naõ faltaria o tempo para aquella 

ceremonia […]” (
155

). A maior diferença vê-se, depois de o Restaurador ser feito Rei, no 

carácter externo que passou a assumir, no Direito de Legação, pelo envio e recepção de 

negociadores políticos. Contudo, já o dissemos, há antecedentes. A diplomacia não passava 

completamente ao lado de tão grande Casa (
156

); ainda Duque de Bragança, “[…] a Francisco de 

Sousa Coutinho elegeo para residir na Corte de Madrid, onde principiou a instruirse para as 

grandes Embaixadas, que depois exercitou com tanto credito seu, e da Nação. […]” (
157

). 

Durante o período da guerra, muito a espaço o Rei visitava o antigo Paço ducal, outrora 

residência; a primeira vez que a tanto D. António Caetano de Sousa se refere é já em 1643 (
158

) 

e, ao que parece, por pouco tempo, em que fora certamente à caça, descansando dos trabalhos da 

guerra que o detinham em Évora, então centro nevrálgico da guerra alentejana. No reinado 

seguinte, refira-se, D. Afonso VI buscava os prazeres venatórios de Salvaterra, desde que 

terminadas as cerimónias em Santa Engrácia até à Quaresma (
159

). Esta localidade era mais 

segura do que Vila Viçosa porque distante dos exércitos espanhóis e também mais próxima de 

Lisboa, sede da Corte, para onde os afazeres reais o poderiam ter de chamar. 

D. João seguira, dizíamos, para o centro da revolta. Quando a situação se mostrasse 

mais segura, mandaria chamar D. Luísa e os filhos para junto de si. Saídos senhores e herdeiros, 

                                           
(

154
) Vide, por todos, idem, ibidem, p. 135. A ligação matrimonial fora obra de Olivares, como forma de segurar a Casa de 

Bragança na obediência a Espanha. Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 43. De resto a Casa de Medina-

Sidónia teve também as suas próprias pretensões reais sobre a Andaluzia, coeva da Guerra de 1640-1668, como 

mencionaremos. 

(
155

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 42. Tal ritual foi cumprido a 3 de Dezembro, segunda-feira, na 

capela de Vila Viçosa, onde D. João recebeu a notícia das aclamações em Lisboa e Évora. Vide idem, ibidem, p. 52. 

(
156

) Como também é notado por Pedro Cardim in Embaixadores e Representantes..., p. 56. 

(
157

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 5. 

(
158

) Vide idem, ibidem, p. 100.  

(
159

) Estadia referida de quando em vez e confirmada como hábito em António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez 

com as novas do mez de Janeiro de 1665, Lisboa, na Officina de Henrique Valente de Oliveira, 1665, fls. 157vv. 
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seguidos dos respectivos servidores, o palácio esvaziar-se-ia. A Corte mudava-se. De ducal para 

real. De Vila Viçosa para Lisboa. 

 

Cortesãos interinos e cortesãos novos 

Tão depressa quanto soube da sua aclamação popular, tomou medidas para estruturar o 

serviço palaciano. Ao receber notícias de Lisboa, a D. Francisco de Melo, Marquês de Ferreira, 

fez Mordomo-mor da Casa da Rainha e à mulher deste fez Camareira-mor (
160

). Em momentos 

apenas de conhecimento seguro do que sucedera na capital, o Paço Real (ainda que na Casa da 

Rainha) começava a ganhar forma, com a distribuição dos importantes cargos de Corte, 

providos em grandes do Reino; a Corte só faz sentido inteira, com os cargos ocupados, de 

preferência por aqueles cujos serviços mereçam recompensa ou cuja lealdade interesse cativar. 

Mas essa transição só pôde fazer-se com tempo. Para a Coroação, D. João teve de se contentar 

com a Corte antiga; haveria tempo de fazer a sua… 

D. António Caetano de Sousa parece dizer que, para a coroação, a 15 de Dezembro de 

1640, era algo interinamente que“[…] vinhaõ exercitando os officios da Casa Real todos 

aquelles, que por privilegios antigos tinhaõ occupações nella […] o Marquez de Ferreira, do 

Conselho de Estado, que fazia o officio de Condestavel, e logo Fernaõ Tellez de Menezes, que 

fazia o officio de Alferes môr […]” (
161

). Sob as orientações de Francisco de Lucena, o 

Cerimonial mostrava uma Corte completa, composta, ainda que não tivesse havido ocasião de a 

refazer totalmente. Passava-se a ideia de que não era um novo Estado que ali surgia, levantado à 

pressa e feito do nada. Era um Reino que voltava a ser autónomo, com as suas estruturas 

próprias e independentes, que poderia remontar as suas origens ao início do milénio e que, 

naquele momento, mostrava a antiguidade dos seus servidores. Cargos havia que a Corte 

madrilena tornara redundantes. Alguns ofícios tinham sido transferidos para os cortesãos dos 

Filipes. O próprio cargo que o Marquês de Ferreira desempenhava, o de Condestável, pertencera 

ao Duque de Bragança que então se coroava (
162

)… Mas naquele momento, em que se coroava o 

Duque de Bragança como Rei de Portugal, a Corte, portuguesa, própria, era mostrada, tanto 

quanto possível, conforme fora antes de 1580. Havia elevações a cargos e até sucessões, como 

parece ser o caso de “[…] D. Pedro de Mascarenhas, Védor da Casa, filho mais velho, e 

sucessor do Marquez de Montalvaõ […]” (
163

). Mas havia, parece, também substitutos: “[…] 

                                           
(

160
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 53. 

(
161

) Vide idem, ibidem, p. 55.  

(
162

) Vide, por exemplo, Jean de Rousset, « Le Ceremonial de la Cour de Portugal », op. cit, Tomo Segundo p. 376.  

(
163

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 56. 
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Manoel de Sousa da Sylva, que servia de Aposentador môr, [...] D. João de Castellbranco, que 

fazia o officio de meirinho môr pelo Conde de Sabugal seu irmaõ […]” (
164

). 

Como não poderia deixar de ser, os protectores do novo rei foram por ele protegidos. 

Isso explica que, com a implantação da nova dinastia, se ultrapassasse a fase de abrandamento 

na concessão de riquezas e poder por parte dos Reis (filipinos): elevar D. João II de Bragança a 

IV de Portugal garantiu a alguns conjurados doações de terras, títulos e mercês diversas, ainda 

que em detrimento (e até extermínio) de outros, como veremos. Todavia, diga-se, que as 

concessões aos comandantes militares da guerra foram de maior vulto do que aos “Quarenta 

Restauradores” (
165

).  

A Coroação (
166

) fez-se conforme as tradições dos antigos reis, de que este, também 

assim, se mostrava um legítimo sucessor e natural continuador. Mantivemos o termo “coroação” 

por ser o utilizado na obra que consultámos; apesar de não ser o mais exacto, pensamos ser mais 

útil para distinguir da aclamação de D. João IV, uma expressão muito mais popular e 

espontânea do que os eclécticos e rígidos rituais que oficializavam a subida ao trono do Duque 

de Bragança. Cerca de um mês depois, nas Cortes de 28 de Janeiro de 1641, foram cumpridos 

os rituais, culminando “[…] [n]o juramento, em que se observaraõ todos os estylos antigos 

[…]” (
167

). Toda a ideia de ter um Portugal restaurado é esta. É aqui que se encontra a 

justificação do presente estudo: o Cerimonial tem cabimento enquanto perspectiva sobre este 

período porque se trata de veicular a mensagem, interna e (sobretudo) externamente, de que o 

Reino não é instaurado num domínio castelhano e sim restaurado no seu espaço físico 

(sobretudo com D. João IV) mas também cerimonial. Tudo (quanto possível) era como dantes. 

Daí para a frente, com tempo, as coisas, os cargos, as pessoas mudariam.  

Não há duvida de que houve descontentes com o golpe: não só castelhanos mas também 

portugueses que, insatisfeitos com o sucedido ou receosos pelo futuro, se exilaram (
168

). Ora um 

poder importante no Reino estivera afastado da conjura do Primeiro de Dezembro (
169

) e da 

aclamação: o Marquês de Vila Real. Atentemos à importância daquele Marquesado, no primeiro 

quartel do século XVII, recorrendo a Francisco Rodrigues Lobo: “[…] Entre nos, quãdo 

nomeamos o poeta, se entenderá Luís de Camões, o historiador Ioão de Barros; o Duque, o de 

                                           
(

164
) Vide idem, ibidem, p. 56. 

(
165

) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (dir.), 

Nova História Militar de Portugal, Vol. 2, Rio de Mouro, Círculo de Leitores, 2004, p. 271. 

(
166

) Este termo é o utilizado por D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 55 e ss.  

(
167

) Vide idem, ibidem, p. 67. 

(
168

) Vide idem, ibidem, p. 83, para uma lista dos que terão saído com a conivência dos Governadores de Ceuta e Tânger, 

bem como de alguns que foram presos e cujos bens foram confiscados. 

(
169

) Algumas fontes quase passam a ideia de que tudo havia sido feito independentemente da Casa de Bragança, que depois 

aceitou a Coroa, talvez um pouco como a coroação imperial de Carlos Magno, que havia sido para ele uma surpresa na 

Missa do Galo do ano 800. Todavia, não parece crível que o golpe pudesse ter tido sucesso se fosse feito sem o apoio da 

grande Casa Ducal a fazer Real. 
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Bragança: o Marques, o de Villa Real […] & outras semelhantes cousas, às quais a grandeza 

deu superioridade das outras do mesmo nome. […]” (
170

). Não é estranho que o Marquês de Vila 

Real aparecesse a Rodrigues Lobo como grande e superior, até porque aquele aristocrata 

permanecia em Leiria longas temporadas, possuindo aí um palácio. Certamente que o escritor 

leiriense teve contacto com a grandeza daquela Casa mais do que com qualquer outra. Outros 

autores se referem aos Vila Real como senhores de um património e importância relevantes. 

Assim, também D. António Caetano de Sousa menciona a Casa como sendo “[…] huma das 

mayores de Portugal, pela origem, grandeza, e authoridade, com que se havia conservado por 

mais de dous seculos […]” (
171

). De facto, assim era, e a complicada heráldica que sumariava a 

sua ilustre avoenga o atestava: nas veias dos da Casa de Vila Real corria sangue real português e 

castelhano e contavam-se enlaces matrimoniais em importantes Casas de ambos os lados da 

fronteira e até na poderosa Casa de Médicis, aquando do casamento de D. Brites de Lara e 

Menezes (filha do quinto Marquês e primeiro Duque de Vila Real) com Don Pietro, filho do 

Grão Duque Cosme I da Toscânia (
172

). 

Apesar de tudo isto, a Casa estava, naquele fim de 1640, num momento em que a sua 

sucessão se discutia, num processo que tinha necessariamente de correr junto de Filipe III de 

Portugal, através da Duquesa de Mântua, trocando entre si ampla correspondência. Mas segundo 

D. António Caetano de Sousa, a Casa de Vila Real, estaria descontente com a ausência de papel 

na nova ordem de poder, e apareceu ligada ao Arcebispo de Braga (
173

), D. Sebastião Matos de 

Noronha, ao sobrinho deste, o primeiro Conde de Armamar, e a outros conspiradores (
174

) que 

alegadamente pretendiam derrubar os Bragança, em 1641. Note-se que, com uma semana de 

atraso em relação ao golpe, o Marquês de Vila Real, D. Luís de Noronha foi o promotor da 

aclamação em Leiria, onde se encontrava (
175

). Jogava em dois tabuleiros, diriam os seus 

delatores; fez quanto pôde e lhe competia, diriam os defensores. O certo é que não ficaram 

pontas soltas nesta reorganização de poder: o Duque de Caminha (
176

), herdeiro do Marquês, foi 

implicado por não delatar o pai. Na boca de D. João V se colocava um adágio respeitante à 

nobreza que dizia que “[…] seu avô apenas a temia, seu pai temia-a e amava-a e ele nem a ama 

                                           
(

170
) Vide Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia e Noites de Inverno de […] offerecido ao Senhor Dom Duarte 

Marques de Frechilha & de Malagaõ, Lisboa, Peter Craesbeck, 1619, p. 81.  

(
171

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 90.  

(
172

) Vide Mafalda de Noronha Wagner, A Casa de Vila Real e a Conspiração de 1641 contra D. João IV, Lisboa, Edições 

Colibri, 2007, pp. 51-53. 

(
173

) A prisão e confisco dos bens do Primaz não foi ignorada pela Cúria Romana, a quem interessavam argumentos para 

protelar o reconhecimento de Portugal. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 192.  

(
174

) Manuel Valente, Brito Nabo, Belchior Correia da Franca e Pedro da Baeça são os outros quatro nomes que surgem na 

lista in Maria Paula Marçal Lourenço, A Casa e o Estado do Infantado 1654-1706, Lisboa, Junta Nacional de Investigação 

Científica e Tecnológica, 1995, p. 31. 

(
175

) Vide Mafalda de Noronha Wagner, op. cit., p. 122. 

(
176

) Senhor de tamanha importância que a precedência o fez, ironicamente, ser o primeiro a jurar e beijar a mão de D. João 

IV no momento da sua coroação. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 59. 



 

  Página 45 

nem a teme […]” (
177

). Verdade ou não, por traição ou para exemplo, D. João IV conduziu o 

início do seu reinado com veementes declarações de poder pessoal, numa purga dos que podiam 

fazer perigar a sua coroa. Para obter os nomes dos principais descontentes, não descurou o 

recurso a delatores como Luís Pereira de Barros, “[…] a quem ElRey remunerou a sua 

fidelidade com uma grande Commenda […]” (
178

). Os conjurados foram dispersos por várias 

fortalezas, torres e prisões, impedidos de comunicar entre si. Num golpe de mão, o primeiro Rei 

brigantino soube bem o que fazer, agindo-se de forma a que houvesse um só centro na Corte. E 

assim, grandes Casas – aquela nobreza que se fazia clero da liturgia da Cortesia e do Cerimonial 

(
179

) – que poderiam vir a ter um papel na Corte (política e cerimonial) portuguesa, foram 

suprimidas. Efeito desejado ou não (
180

), D. João IV viu o povo colocar-se a seu lado e contra a 

fidalguia, até mesmo a não implicada na conjura (
181

). Algumas outras Casas foram também 

penalizadas, as daqueles que haviam fugido para Espanha ou, como D. Manuel de Moura, 

Marquês de Castelo-Rodrigo, “[...] que andava em Alemanha em desserviço d’El-Rei [...]” (
182

) 

e cujo palácio veio a ser um palco de grande importância no período em análise. 

A cúpula social e plutocrática da Corte foi reformulada. Os consideráveis bens daqueles 

aristocratas foram os alicerces do estado do Infantado. Eis que o monarca substituía uma 

poderosa família pela sua própria linhagem. A sobrinha de D. Miguel Luís de Menezes, 

primeiro Duque de Caminha (que aliás, fora sua segunda mulher), D. Maria de Brites de 

Menezes veio a reivindicar os títulos para a sua própria Casa (
183

). Casou em segundas núpcias 

com o oitavo Conde de Medelhim, D. Pedro de Portocarrero. À então Condessa D. Maria Brites, 

“[...] por morte de seu pay, e irmaõ lhe deu ElRey Filippe IV. no anno de 1641. em tempo que já 

naõ podia, o Ducado de Caminha, e Casa de Villa Real, [...] e em razão destes títulos se cobrio 

como Grande de primeira classe seu marido [...]” (
184

). Provando a relutância filipina em 

abandonar toda e qualquer soberania e autoridade sobre Portugal, Filipe IV de Espanha 

                                           
(

177
) Vide “Description de la Ville de Lisbonne où l’on traite de la Cour, de Portugal, de la Langue Portugaise, & des Mœurs 

des Habitants ; du Gouvernement, des Revenus du Roi, & de les Forces par Mer & par Terre ; des Colonies Portugaises & 

du Commerce de cette Capitale – A Paris – Chez Pierre Prault, Quay des Gesfres, au Paradis – MDCCXXX” iin Castelo 

Branco Chaves (tradução, introdução e notas), O Portugal de D. João V visto por três forasteiros, Série Portugal e os 

Estrangeiros, Lisboa, Biblioteca Nacional de Lisboa, 1983, p. 69. 

(
178

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 85.   

(
179

) Cf. Robert Muchembled, op. cit., p. 156. 

(
180

) Foi afixado um edital apelando à ordem, apregoando severas punições a quem a perturbasse e os pregadores 

esforçaram-se por acalmar os ânimos populares que se tinham exaltado. Até na execução do Duque de Caminha, de seu pai, 

Marquês de Vila Real e do Conde de Armamar se ouviu o povo sancionar a justiça real gritando vivas ao rei. Vide D. 

António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, pp. 88-89. 

(
181

) Vide idem, ibidem, p. 87.   

(
182

) Expressão constante no Decreto de 11 de Outubro de 1641, citado por J. J. Andrade e Silva, Collecção Chronologica de 

Legislação Portuguesa..., (1640-1647), Lisboa, 1856, p. 90, apud Maria Paula Marçal Lourenço, A Casa e o Estado do 

Infantado..., p. 31. 

(
183

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 90. 

(
184

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. II, p. 298. 
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continuava a exercer ostensivamente as suas antigas prerrogativas, confirmando títulos de 

nobreza; a guerra contra Espanha, em sentido lato, até no cobrir dos Grandes se manifestava. 

Eliminados alguns grandes portugueses, não obstante, ficou sobretudo demonstrado 

indubitavelmente quem exercia o poder, quem ocupava o pináculo da Corte (
185

): o Rei. Na 

Corte, não se pode servir a dois senhores. Na prática, evidentemente que houve excepções, de 

que os validos são exemplos acabados; ao Príncipe não convém (nem é muitas vezes possível) 

exercer o poder sozinho (
186

). E é também certo que entre Casas extintas e criadas de novo, há 

um certo equilíbrio quantitativo (
187

). Porém, do que aqui se trata é de, por um lado, mostrar 

força e poder. Por outro, mostrar que nenhum forte e poderoso o pode ser mais do que o Rei. 

Nem o seu mais próximo colaborador. Veja-se Francisco de Lucena, o cerimoniário encenador 

do juramento do Restaurador, que o rei permitiu que fosse eliminado: foi o resultado de uma 

opção que, se não teve como objectivo demonstrar o poder discricionário do Rei em salvar ou 

não até os seus mais próximos, abriu certamente a porta a essa leitura (
188

). Ninguém é 

intocável. E nada disto é invulgar. É comum que um novo poder se instale, com uma 

manifestação de força, justificada por uma conspiração, verdadeira ou não, que é 

atempadamente frustrada. O Primeiro de Dezembro de 1640 resultou de um grupo de 

conjurados ao qual se foram juntando, pouco a pouco, mais membros, à medida que as notícias 

iam chegando à província ou que o sucesso da revolta parecia assegurado. Se o julgamento de 

alguns ausentes foi um processo conduzido com propósitos mais políticos do que de Justiça é 

uma averiguação ainda em curso e que este trabalho não pode cobrir. 

Como nota Paula Lourenço, “[...] a necessidade de recuperar a tradicional posição 

política junto do rei, que a distância da capital da monarquia dualista, entravava, esteve 

subjacente ao restaurar de uma situação que permitisse o contacto directo com o rei e o 

consequente favor régio [...]” (
189

). Mas no “contacto com o rei”, a fonte de mercês sociais e 

económicas, os senhores nobres e eclesiásticos exerciam pressão e exigiam essas mesmas 

mercês, fruto dos seus serviços ou dos pergaminhos dos antepassados. Com maioria de razão, 

conduzir um Duque ao trono real, seria sem dúvida merecedor de maiores mercês e graças 

régias. D. Luís da Cunha escreveu para D. José, ainda Alteza, (mas com muita pertinência para 

                                           
(

185
) Para os diversos níveis da Corte, veja-se, por exemplo, António Camões Gouveia, «Estratégias de Interiorização da 

Disciplina» in José Mattoso (dir.), op. cit., p. 419. 

(
186

) Vide Duarte Ribeiro de Macedo, Aristippo, ou Homem de Corte. Escrito em língua Franceza por Monsieur de Balsac. 

E offerecido na lingua Portugueza ao Príncipe N. Senhor por [...], Dezembargador dos Aggravos da Casa da Supplicação, 

e seu Inviado a ElRey Christianissimo, Paris, Off. de Estienne Maucroy, 1668 [traduzido de Jean Louis Guez de Balzac, 

Aristippe ou De la Cour, Leiden, chez Jean Elzevier, 1658, e Paris, chez A. Courbé, 1658.], Discurso I, pp. 55 e seguintes. 

(
187

) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (dir.), 

op. cit., p. 271.  

(
188

) Como o fez o próprio Conde da Ericeira, pouco convencido da sua culpa. Vide História do Portugal Restaurado. 

Offerecida ao Serenissimo Principe Dom Pedro Nosso Senhor. Escrita por [...] Conde da Ericeyra, Do Conselho de Estado 

de Estado de S. Alteza, seu Vèdor da Fazenda, & Governador das Armas da Provincia de Tras os Montes, &c , Tomo I, 

Lisboa, na Oficina de João Galrão, 1679, pp. 368-369. 

(
189

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, A Casa e o Estado do Infantado..., p. 29. 
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o caso do bisavô deste Príncipe) que a gratidão e as obrigações são dever de homem mas que o 

Rei é o único Senhor (
190

). De um modo ou de outro, fossem culpados ou inocentes os acusados 

de conspiração, consentir que o apoio do núcleo de aristocratas que levou a bom porto o golpe 

justificasse a constituição de uma oligarquia seria um erro crasso, que deixaria o Rei refém.  

 

Diplomacia (d)e guerra 

Em terceiro lugar, olhemos à realidade portuguesa da época. Incontornavelmente, 

estava-se em guerra. Como resultado, não abundavam os meios para luxos e ostentação. Mas 

estes eram necessários porque a ostentação, num Estado, é mais do que puro luxo: as festas são 

para consumo interno e externo, “[...] ocasiões de pedagogia e de representação política [...]” 

(
191

). São momentos em que o Cerimonial desce dos salões frequentados por uma reduzida elite 

às ruas apinhadas de populares. Iletrada, na sua grande maioria, nos arcanos do Cerimonial, a 

populaça podia, contudo, apreender a riqueza e majestade do(s) seu(s) Rei(s), vértice da 

pirâmide social terrena, objecto último daqueles cortejos e cerimónias. É uma forma de 

exaltação para os nacionais, aliviando tensões e criando divertimentos e distrações para os que 

vivem no Reino mas também gera ocasião de dizer aos demais que se tem tantos recursos que é 

possível dar banquetes e festas e construir palácios e templos. Neste último caso, porém, a 

arquitectura religiosa serve-se (também) do esplendor pela necessidade de agradar ao Divino, 

para agradecer ou pedir benesses; veja-se o caso da igreja de Nossa Senhora da Piedade que D. 

Afonso VI fez erguer em Santarém (
192

), concluída já em tempos de D. Pedro (
193

), em 

agradecimento pela vitória sobre as forças castelhanas (
194

). Portugal, nestes primeiros tempos 

de guerra, pouco fez nesse campo mas foi necessário enviar diplomatas às principais Cortes cujo 

apoio seria importante, militar ou comercialmente; julga-se um Estado pelos seus amigos (
195

). 

Para tal, o Rei “[…] entreteve os seus Embaixadores com grande luzimento, e recebido com 

m[a]gestade os dos seus Alliados […]” (
196

). Toda a magnificência que se consiga demonstrar 

em tempo de guerra é uma maneira de dizer aos amigos que se é defensável e, principalmente, 

aos adversários que se têm os meios para continuar indefinidamente as hostilidades. 

Adiantando-nos um quarto de século no exemplo, nas festas do casamento de D. Afonso VI, o 

custo e aparato foram tais que serviam de “[...] desengano aos Castelhanos, & a seus amigos, se 

                                           
(

190
) Vide D. Luís da Cunha, op. cit., p. 10.  

(
191

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Afonso VI, o Vitorioso. 1656-1683, Colecção Reis de Portugal (Coord. Prof 

Manuela Mendonça), Academia Portuguesa da História, Lisboa, QuidNovi, 2009, p. 72.  

(
192

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Janeiro do Anno de 1664. Entrada de 

S. Magestade em Santarem, & sucessos na guerra muito notaueis, Lisboa, na Officina de Henrique Valente de Oliveira, 

1664, fls. 67 e ss.  

(
193

) Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 160.   

(
194

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 228-229. 

(
195

) Cf. Baltasar Gracián, op. cit., p. 192, onde substituímos “homem” por “Estado”. 

(
196

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 115.  
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tiuerem olhos, do que he Portugal depois de vinte & seis annos de continua, & tam porfiada 

guerra; & do amor com que os Portuguezes seruem a seu Rey natural [...]” (
197

). Neste equilíbrio 

difícil, entre o que se deve poupar para defesa e o que se deve investir em propaganda, joga-se 

não raras vezes o futuro de uma revolta, alimentada por recursos necessariamente finitos (
198

), 

ainda para mais contra tamanho poder como era o do Reino vizinho.  

Não admira que as primeiras audiências externas dadas por D. João IV tenham sido 

altamente militarizadas (
199

). Os primeiros embaixadores a vir a Portugal, vieram como 

Embaixadores Extraordinários, com a missão específica de congratular o Restaurador e de lhe 

oferecer apoio. As missões diplomáticas permanentes que o Cardeal de Richelieu previu no seu 

testamento político, requerem (além da capacidade financeira para as manter) que os interesses 

mútuos sejam de monta. Importa também que quem manda e quem recebe a missão tenham uma 

certa perenidade previsível, o que no caso em análise não era garantido. Assim, os Estados que 

enviaram forças militares e navais para Portugal, ao invés de mandar diplomatas, revestiram os 

seus comandantes de poderes para uma representação pontual. Da parte de França, veio como 

Embaixador Extraordinário a dar os parabéns ao novo Rei de Portugal, o Marquês de Berzet, no 

seguimento da aliança (
200

) que os dois Reinos haviam firmado pelo tratado de 1 de Junho de 

1641 (
201

). Conduzido à audiência real pelo Conde de Vimioso (a que se seguiu ser recebido 

pela Rainha e pelo Príncipe), a missão primordial deste sobrinho do Cardeal de Richelieu era a 

de General da Armada que o Rei Cristianíssimo enviava para Lisboa. Cerca de um mês depois, a 

7 de Agosto de 1641, chegou Adriano Gylsels (
202

), da parte da Holanda, com missões 

semelhantes e que foi conduzido à audiência real pelo Barão de Alvito. A um alto nobre, parente 

próximo do Primeiro-Ministro da França, Portugal ofereceu um Conde como Condutor; ao 

serviço do Almirante da Holanda colocou um Barão. A propósito desse Cardeal-ministro de 

França, refira-se o conteúdo de uma carta enviada ao Rei D. João IV, “[...] pedindo a V. 

Magestade trate muy de veras das fortificações das fronteiras desse Reyno, & de seu 

provimento, procurando de seus vassallos sogeitos, que sejaõ taõ capazes na disciplia militar, 

                                           
(

197
) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto do Anno de 1666. Referese a 

vinda de França, & famosa entrada em Lisboa da Rainha Nossa Senhora, Lisboa, [na Officina de Domingos Carneyro?], 

1666., fl. 318v. 

(
198

) Recursos esses que, por exemplo, no Brasil, se traduziam em açúcares, cujos proveitos foram de suma importância no 

sustento da guerra. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 208.   

(
199

) Seguimos as informações de D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 91. Um breve comentário a que o tom é 

diferente, mais respeitoso para com a França e mais lacónico para com a Holanda, talvez pela situação mais melindrosa das 

ocupações holandesas.  

(
200

) Cujas garantias eram, todavia, menores do que interessava a Portugal obter, estando prevista a possibilidade de uma paz 

separada, caso a França assim o entendesse, estando o apoio posterior à causa portuguesa dependente do interesse francês e 

da anuência dos seus aliados... Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 178. 

(
201

) Vide António Valdez, Annuario Portuguez, Historico, Biographico e Diplomatico seguido de uma synopse de Tratados 

e Convenções celebrados entre Portugal e outras potencias ou em que este Reino foi comprehendido desde 1093 até 1854 

por [...], Encarregado de Negócios de S. M. F. nas Côrtes de Dinamarca, Suécia e Noruega, Lisboa, Typographia da 

Revista Universal, 1855, p. 184. 

(
202

) Cfr. D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 71, onde é referido como “Arnaldo Cyselis”.  
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como saõ animosos, & valentes [...] [e que] busquem o inimigo fora dos Estados de V. 

Magestade, não dando lugar a que elle venha a elles [...]” (
203

). O objectivo era, claramente, o de 

fazer dispersar as forças castelhanas, evitando também grandes pressões sobre a Catalunha. 

Não só em termos militares mas também de influência iria a guerra decorrer. A Espanha 

tinha mais armas ao seu dispor, além das dos paióis. E Olivares sabia-o (
204

). A “frenética 

actividade diplomática” (
205

) promovida por D. João IV por inícios de 1641 teve, por isso, 

resultados diferentes: França acolheu com pompa e prometeu ajuda, Inglaterra recebeu com 

alguma protelação (sob protesto do Embaixador de Espanha) e negociou o comércio (
206

), a 

Holanda concordou com uma trégua e ofereceu forças… Mas, em Roma (
207

), cujo 

reconhecimento externo importava sobremaneira para Portugal desde os tempos de D. Afonso 

Henriques (
208

), o Bispo-Embaixador sofreu várias vezes as ameaças e denúncias mais ou menos 

veladas dos castelhanos que só não conseguiram capturar o Bispo de Lamego, D. Miguel de 

Portugal, por intervenção do Embaixador francês – que acabou por se retirar também de Roma, 

solidário com o diplomata português (
209

) – e da protecção de portugueses e catalães presentes 

na Cidade Eterna. Apesar de fisicamente se ter livrado desses perigos, o diplomata-prelado teve 

de voltar a Portugal sem mais sucessos (
210

) do que algumas reuniões com Cardeais, que lhe 

reconheceram a dignidade de Embaixador régio, não sendo recebido pelo Papa, nem sequer 

como eclesiástico (
211

); tendo a hierarquia das potências expressão no Cerimonial (
212

), não lhe 

ser reconhecida a dignidade diplomática pelo Sumo Pontífice tornava inútil a sua viagem. D. 

João IV, “[...] employoit à cette Ambassade l’argent, qu’il auroit bien plus utilement employé à 

                                           
(

203
) Vide “Copia da Carta de Sva Eminencia o Cardeal Rochelieu, a el Rey Dom Ioão o IV, nosso Senhor”, “Dabba Ville”, 

de 15 de Junho de 1641, BA 55-III-34
27c

. 

(
204

) O castelhano era uma língua, apesar de tudo, com o prestígio herdado do poder de que a Espanha havia sido senhora e 

que ainda lhe segurava alguma importância. Durante muito tempo, inclusive durante a guerra franco-espanhola, “[...] c’était 

alors une des conditions de l’éducation de la noblesse de France [...]”. Vide Raymond Capefigue, Richelieu, Mazarin et la 

Fronde, n. ed., II, Paris, 1844, p. 428 apud Pedro Soares Martinez, op. cit., nota 19 à p. 181. 

(
205

) Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes Diplomáticos..., p. 47. São contadas pelo autor setenta e sete 

missões diplomáticas, de variada ordem. Vide idem, ibidem, p. 59. 

(
206

) Assinando-se, por isso, um tratado entre Carlos I e D. João IV a 29 de Janeiro de 1642. Vide António Valdez, op. cit., 

pp. 199-200. 

(
207

) Numerosa correspondência entre Lisboa e Roma, entre diversos personagens pode ser encontrada em Jaime Constantino 

de Freitas Moniz, Corpo Diplomatico Portuguez contendo os Actos e Relações Politicas e Diplomaticas de Portugal com as 

diversas potencias do mundo desde o século XVI até aos nossos dias publicado de ordem da Academia Real das Sciências 

de Lisboa por [...], Tomos XII a XIV, Lisboa, Tipographia da Academia Real das Sciências, 1910. 

(
208

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 173.  

(
209

) Vide idem, ibidem, p. 193.  

(
210

) Nem reconhecimento, nem provimento de Dioceses, nem sequer esforços pontifícios tendo em vista a libertação de D. 

Duarte, irmão de D. João IV. Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 70.   

(
211

) Como Embaixador, uma audiência era impossível. Como Bispo de Lamego, só se aceitasse ir de noite, com o discurso 

entregue (e aprovado) previamente e entrando e saindo por locais diferentes. Semelhante humilhação e secretismo não foram 

aceites por D. Miguel de Portugal. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., nota 36 à p. 192. 

(
212

) Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 189.  
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achetter des armes, & à fortifier les frontieres. [...]” (
213

). Na Dinamarca, o Embaixador 

encontrou manobras dilatórias, desculpas e protelações, devido às relações de dependência do 

Rei daquele país com o Imperador e a Espanha. Depois de um encontro informal com o 

monarca, o Embaixador teve de reconhecer o seu fracasso e, não fossem as demonstrações de 

apoio e simpatia por parte da Rainha Cristina da Suécia (
214

), para onde se dirigiu de seguida, 

teria de voltar a Portugal sem sucesso algum (
215

). Importava explicar às sedes de poder da 

Europa que Portugal não colocava no trono um Rei novo, um rebelde contra o seu Rei natural 

(
216

): havia que fazer ver que os juramentos que Filipe II de Espanha fizera nas Cortes de Tomar 

de 1581 (
217

), de defender os interesses portugueses, haviam sido quebrados. À reforma das 

instituições que o Conde-Duque pretendia – cuja existência D. João IV sustentou, mantendo a 

polisinodia que Olivares via como estorvo à governação (
218

) – juntava-se o lançamento de 

impostos sem consulta das Cortes portuguesas, a nomeação de estrangeiros para cargos 

concernentes a Portugal e a subjugação da política externa portuguesa aos interesses de 

Espanha, avultando de modo a revogar os direitos que a dinastia filipina pudesse ter e 

justificando a revolta e a aclamação de D. João IV (
219

). Pedro Cardim faz o reparo de que esta 

perspectiva historiográfica traduz-se na mudança da tradicional visão de que o Primeiro de 

Dezembro fora uma revolta nacionalista para passar a justificá-lo como uma reacção contra a 

política do valido de Filipe IV de Espanha e os seus efeitos sobre as elites portuguesas (
220

). A 

justificação portuguesa, justa ou não que fosse, teria o apoio daqueles a quem interessasse e a 

oposição daqueles a quem prejudicasse. E note-se que muito interessava a Portugal demarcar-se 

da Espanha até para defesa das suas possessões ultramarinas (
221

): era importante que os 

inimigos de Filipe IV não vissem mais os territórios extra-europeus que Portugal detinha como 

possessões daquele Rei, a fim de as colocar a salvo, utilizando os seus proveitos em favor da 

nova ordem de poder brigantina. 

                                           
(

213
) Vide Abraham Wicquefort, L’ambassadeur et ses fonctions. Par Monsieur de [...], Conseiller aux Conseils d’Estat & 

Privé du Duc de Brunswic & Lunebourg Zelle &c. Second Partie. A La Haie, chez Jean & Daniel Steucker, 1680, p. 122. 

(
214

) E do hábil Oxenstierna. Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 72. 

(
215

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, pp. 68-79. Tanto assim que, por não ter sido recebido na Corte da 

Dinamarca, não consta da lista muito útil feita pela Professora Doutora Ana Leal de Faria in Arquitectos da Paz..., p. 211. 

(
216

) Para a importância da antiguidade na posição cerimonial, em Roma, veja-se Rousset, Mémoires sur le rang et la 

Préséance..., p. 58.  

(
217

) Sobre estas Cortes, veja-se a Dissertação de Mestrado de Fernando de Bouza Álvarez, Portugal en la Monarquía 

Hispánica (1580-1640). Felipe II, las Cortes de Tomar y la génesis del Portugal Católico. Universidade Complutense de 

Madrid, 1987. 

(
218

) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (dir.), 

op. cit., p. 269.  

(
219

) Vide Jorge Borges de Macedo, História Diplomática Portuguesa: constantes e linhas de força, s.l., edição da Revista 

Nação e Defesa, s.d., pp. 146-147.  

(
220

) Vide Pedro Cardim, «Politics and Power Relations...», p. 103. 

(
221

) Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes Diplomático... pp. 58-59. 
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Era a geopolítica em acção. França desejava entreter a Espanha, obrigando este Reino a 

acudir a diversas frentes quase em simultâneo, na Flandres, no Franco-Condado, no Rossilhão e 

em Portugal. Até ao fim das hostilidades entre as coroas ibéricas, a França procurou empecilhar 

a Paz, com renovado vigor aquando da Guerra da Devolução da Holanda. E foi com esse fito 

que o Abade de Saint-Pé cônsul francês em Portugal, enviado por Richelieu, antes daquele fim 

de 1640, a incitar o Duque D. João a assumir a condição real, prometendo apoio (
222

): a 

propósito, o Marechal de Turenne “[…] costumava dizer, com o exemplo do Duque de Rohan, 

que era taõ importante a França desunir Portugal de Hespanha como Hespanha do Império [...]” 

(
223

). Na Inglaterra presidiam interesses comerciais com Portugal. À Holanda, interessava 

também que o poderoso Reino de Espanha estivesse ocupado, enquanto lhe fazia a guerra (
224

), 

particularmente na Flandres. Adicionalmente, era útil, como condição da oferta de forças navais 

e terrestres, que Portugal aceitasse uma trégua com respeito aos territórios e interesses 

comerciais, nas Américas, no Oriente e inclusive em África entretanto ocupados pela Holanda 

(
225

). Mas os entendimentos geraram uma solução parcial e curiosa: uma aliança e comércio na 

Europa e pouco menos do que guerra aberta nos demais palcos em que coexistiam os interesses 

portugueses e holandeses (
226

). Veja-se que, no ano seguinte à morte de D. João IV, os Enviados 

Nicolau Ten-Hove e Gijsbrecht de Wit (
227

), “[...] que vieram a Lisboa com o propósito 

declarado de felicitar D. Afonso VI pela subida ao trono, despediram-se com uma declaração 

formal de guerra [...]”, havendo a ameaça da esquadra holandesa que se encontrava na barra do 

Tejo (
228

)... Sobre a Cúria Romana, a Espanha tinha um grande ascendente, quer pela 

proximidade de territórios e forças (mormente Nápoles, logo ao Sul), quer pelos Cardeais que 

influenciava. As esperanças do Papado estavam assentes nas Majestades Católica e Imperial. Da 

Cristianíssima pouco se podia esperar: com dois Príncipes da Igreja sucessivamente (
229

), em 

lugar de proeminência, esta ajudou (quando não se ficou apenas por não contrariar) Príncipes e 

Reis protestantes e até os Turcos. Os esforços do Marquês de Fontanay, Embaixador de França, 

e dos indivíduos mobilizados no sentido da defesa e auxílio do Bispo-Embaixador de D. João 

IV pouco conseguiram; foi, contudo, possível impedir a excomunhão para o rebelde Duque de 

                                           
(

222
) Vide D. António Caetano de Sousa, op .cit., vol. VII, p. 29. 

(
223

) Vide idem, ibidem, p. 199. 

(
224

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 183.  

(
225

) Vide idem, ibidem, p. 183. 

(
226

) Vide idem, ibidem, p. 184. A ambiguidade das relações diplomático-militares entre Portugal e as Províncias Unidas 

gerou protestos de Francisco de Sousa Coutinho, diplomata português responsável pelas negociações com os neerlandeses. 

Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes..,. pp. 73-74. 

(
227

) Vide Ana Leal de Faria, Arquitectos da Paz..., p. 123. 

(
228

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit, p. 184. Cujo bloqueio efectivo teria a oposição das demais potências, por fazer 

perigar todo o tráfico. Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 187. 

(
229

) Dois obreiros da “secularização” da diplomacia, permitindo aos estados protestantes o acesso aos fóruns de negociação 

à revelia da Igreja. Vide M.A. Filon, De la Diplomatie Française sous Louis XIV, Paris, Imprimerie de J. Belin-Leprieur 

Fils, 1843, p. 4. 
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Bragança, como Filipe IV pretendia (
230

). Na Dinamarca a embaixada falhou pelos motivos 

pelos quais na Suécia teve sucesso, opostos que eram os seus interesses. Fundamentalmente, 

aquele Rei não queria afrontar o Imperador, próximo da Espanha (
231

), e de cujo apoio dependia 

para fazer frente a esta Rainha e à poderosa máquina militar por ela comandada. Esta monarca 

tão peculiar foi, refira-se, correspondente do Príncipe D. Teodósio. O casamento com o Príncipe 

do Brasil e a vinda para Portugal foram ponderados, motivados pela inconveniência da sua 

conversão ao Catolicismo (
232

). Em abono da verdade não se omita que, tempos mais tarde, a 

Rainha Cristina mudou de tom e deixou de reconhecer o Rei de Portugal (
233

). E quanto a 

casamentos do Príncipe refira-se que estivera também sobre a mesa uma solução engenhosa mas 

dificilmente possível de pôr em prática: o casamento de D. Teodósio com a Duquesa de 

Montpensier, a “grande Mademoiselle”, filha do Duque de Orleães, que entraria em Portugal na 

qualidade de Regente em nome do genro. D. João IV passaria aos Açores de onde centralizaria 

um Reino unido com o Brasil, separado de Portugal (
234

). Mas, como é sabido, todos os planos 

referentes a D. Teodósio (e as grandes esperanças nele depositadas) saíram gorados pela sua 

morte prematura aos dezanove anos, em 1653.  

Dizíamos, a Espanha usou de todos os trunfos disponíveis para empecilhar o 

reconhecimento de Portugal. Num voto (muito crítico, aliás) de um Conselheiro de Filipe IV de 

Espanha sobre a guerra contra Portugal posterior a 1640 estão resumidos os frutos desta acção 

diplomática em várias frentes: 

 

“[...] Quizimos molestarle con impedirle los Obispos, y quitandole Bagos, le sustĕntamos armas. Hemos 

procurado estoruarle la paz con Olanda; y la dilatamos hasta que se restituyesse a Pernambuco; con 

Inglatierra le solicitamos guerra, y le vemos deudo. Hizimos la paz con Francia por no diuertirnos, y 

porque no le ayudasse; escusamos poca diuersion, porque yà no era la guerra principal sino fuera de 

España, y dexamos Francia desembaraçada para assistirle suauemente, como lo haze, y para estarse 

ahorrando, y enflaqueciendonos para el tiempo de sus designios [...]” (235) 

 

A posição diplomática portuguesa na Europa, nos difíceis momentos vividos durante 

boa parte da Guerra que sustentou contra Filipe IV, foi claramente sumariada pelo Professor 

Doutor Jorge Borges de Macedo: uma “[...] política externa extremamente cautelosa e realista, 

                                           
(

230
) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (dir.), 

op. cit, p. 275.  

(
231

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Ianeiro. do Anno de 1667, Lisboa, 

Officina de Ioam da Costa, 1667, fl. 343. 

(
232

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 149.  

(
233

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 189. 

(
234

) Vide idem, ibidem, p. 179. 

(
235

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Março de 1665, Lisboa, [na Officina 

de Henrique Valente de Oliveira?], 1665, fls. 167v-168. 
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no sentido de evitar, tanto o isolamento projectado pela Espanha, como os compromissos que 

envolvessem responsabilidades muito prolongadas ou superiores aos efectivos recursos [...]” 

(
236

). Quando as condições melhoraram e a oportunidade surgiu, o Reino pacífico tornou-se 

belicoso e violou a raia. Mas isso só no século seguinte. Até lá, a escola de diplomatas, que se 

iam formando da prática à teoria (muito como o presente estudo), ia ganhando forma. Havia a 

dificuldade óbvia de recrutamento de diplomatas experimentados. E, Pedro Cardim aponta que 

“[...] Tampouco existiam instâncias especializadas em assuntos exteriores, pois era a Secretaria 

de Estado, em articulação com o Conselho de Estado, o órgão que definia o rumo das relações 

internacionais da Coroa Portuguesa [...]” (
237

). Como vimos e seria de esperar, houve sucessos e 

falhanços nas missões de negociação política enviadas por D. João IV; tendo em conta a relativa 

improvisação de embaixadores e enviados, o balanço é certamente positivo (
238

). E se esta falta 

de “quadros” era notória na Diplomacia, certamente o era também na Guerra (
239

). É evidente 

que as ajudas, em termos de oficialato, que Portugal recebeu foram cruciais. No conjunto, entre 

chefias militares nacionais e estrangeiras, o Reino sustentou a guerra até os termos de paz serem 

vistos como aceitáveis. Num caso e noutro, Guerra e Diplomacia, a adaptabilidade dos militares 

e diplomatas portugueses foi considerável (
240

). 

 

Uma estrutura da Corte Portuguesa 

Uma fonte como Le Cérémonial Diplomatique des Cours de l’Europe…, a que já nos 

referimos, abre muitas hipóteses de trabalho. Uma delas é a História Comparada. É claro que há 

limitações: o capítulo “Cérémonial de la Cour de Portugal” é apenas um pequeno segmento com 

treze páginas; a Corte Francesa e a Imperial repartem um volume de mais de oitocentas… Outro 

problema se nos depara: compilado e escrito na primeira metade do século XVIII, raramente se 

reporta a factos com mais do que cinquenta anos. Escassas são as referências a D. Pedro II e o 

tratamento sustentado de casos mais antigos é inexistente; no máximo, há alusões breves ou 

referências históricas. Porém, podemos tentar extrair dele alguns factos de interesse para este 

estudo. 

                                           
(

236
) Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 166. 

(
237

) Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes..,. p. 57. 

(
238

) Cf. Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira 

(dir.), op. cit., pp. 273-275. 

(
239

) Como provam os esforços de D. João IV para fazer regressar os capitães que andavam ao serviço de Espanha, por 

exemplo na Catalunha. Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 61. 

(
240

) Com o eterno problema da falta de meios, que reduzem os recursos para cair nas boas graças dos Príncipes (e, 

sobretudo, dos ministros) junto de quem têm de desempenhar as suas funções. Vide François de Callières, De la Manière de 

Negocier avec les Souverains. De l’utilité des Negociations, du choix des Ambassadeurs & des Envoyez, & des qualitez 

necessaires pour réüffir dans ces emplois. Par M. de [...], Conseiller Ordinaires du Roi en ses Conseils, Secretaire du 

Cabinet de Sa Majesté, ci-devant Ambassadeur Extraordinaire & Plenipotentiaire du feu Roi, pour les Traitez de Paix 

conclus à Ryswyck. Et l’un des Quarantes de l’Academie Française, Amsterdam, pour la Compagnie, 1716, p. 155. 



 

  Página 54 

No que se refere ao Reino em análise, começa com uma descrição dos oficiais da Corte, 

pela ordem da sua importância, começando no Mordomo-mor e no Camareiro-mor e daí segue 

para os demais oficiais e cargos da vida doméstica da Corte. Os cargos descritos têm o cuidado 

de mencionar as particularidades de provimento: segundo a fonte referida, o Mordomo-mor era 

um cargo hereditário da Casa de Portalegre e de Gouveia e o Camareiro-mor era o Marquês de 

Fontes por ter também o Condado de Penaguião (
241

). O Meirinho-mor era sempre um Conde de 

Sabugal, tal como o Abade de Alcobaça ocupava sempre o cargo de Esmoler-mor. Já o cargo de 

Aposentador-mor estava afecto à Família de Sousa. O Almirantado-mor é apontado como sendo 

pertença dos Castro (Charneca), havendo depois os Almirantes do Mar Lusitânico e do Mar 

Oriental, providos nas Casas dos Condes da Vidigueira e de Azevedo, respectivamente. D. 

António Gomes de Mara (Mora?) comprara a Filipe II o cargo de Correio-mor, conservando-o 

ainda com D. João IV, ao passo que os Bragança perdiam o de Condestável ao aceder ao trono. 

Finalmente, os antigos cargos de Guarda-mor e de Tenente Geral eram providos nas Casas dos 

Condes de Sortelha e dos Coutinho. São também mencionadas, além das funções, as 

prerrogativas e excepções às regras descritas de cada Casa ou ofício. Porém, não há uma 

referência sequer nesta listagem de página e meia sobre os cortesãos que se reporte aos 

Embaixadores ou à vida externa da Corte: não aparece um Condutor ou um Introdutor de 

Embaixadores (
242

). Segundo a pesquisa de Jean Rousset, externamente, parece que a Corte não 

funcionava sistematicamente. Uma visita contemporânea (possivelmente de Jean-Baptiste 

Colbert, depois Marquês de Torcy) dá-nos a descrição: “[...] La Cour du Roy D. P. seroit belle 

s’il vouloit se laisser voir. Elle est fort grosse des jours d’audience et de chapelle. Quand le Roi 

donne audience a quelque ministre estranger on écrit aux titres de s’y trouver [...]” (
243

). Nessas 

audiências vemos que, nas entradas dos Embaixadores Extraordinários a que aludimos 

anteriormente, só o Mestre-Sala se repetiu como condutor, e exerceu essas funções muito a 

espaço. Apesar de omitido da lista de Rousset, o relato atribuível a Colbert menciona-o: “[...] Il 

n’y a point d’introducteur des ambassadeurs. C’est le maistre de salle, qui en fait les fonctions, 

cette charge est presque comme en [F]rance celle m
e
 des cérimonies [sic]. Le Roi nomme un 

Con.
er
 d’état titré, qui va prendre l[’]ambassadeur pour l’amener a la 1

er
 audience, il est reçu au 

bas du degré par le capitaine des gardes, et pas le m
e
 de salle, qui l’emenent ou est le Roy [...]” 

(
244

). Recorramos a uma fonte portuguesa para mais informações sobre o Mestre-Sala. 

                                           
(

241
) O primeiro Marquês de Fontes foi o quarto Conde de Penaguião D. Francisco de Sá e Meneses, a partir 2 de Janeiro de 

1659 pelo Rei D. Afonso VI, de quem era Camareiro-mor, sucedendo a seu pai no título e cargo. Vide D. António Caetano 

de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 230. 

(
242

) Wicquefort prevê que os cargos de Mestre-de-Cerimónias e Introdutor possam estar separados. Vide Wicquefort, op. 

cit., p. 28. Contudo em Portugal, sistematicamente, não parece existir nem um nem outro com funções análogas, no período 

em análise, excepção feita ao Mestre-Sala. 

(
243

) Vide Joaquim Veríssimo Serrão (trad.), “Uma relação do Reino de Portugal em 1684”, Coimbra, Coimbra Editora, 1960 

(Separata do Boletim da Universidade de Coimbra, Vol XXV), p. 23. 

(
244

) Vide idem, ibidem, p. 24. 
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D. João IV teve inicialmente por Mestre-Sala a D. João Soares de Alarcão, Governador 

de Ceuta e Alcaide-mor de Torres Vedras, que manteve os cargos ainda do tempo em que 

reinava Filipe III sobre Portugal (
245

). Não se livrou D. João Soares de Alarcão de sérias 

suspeitas sobre a fuga de muitos do Reino nos primeiros tempos do reinado do Restaurador e o 

seu filho, D. Francisco de Alarcão, surge na lista dos do Exército de Castela capturados na 

Batalha de Montes Claros (
246

). Do lado oposto, o irmão do Alcaide-mor, Francisco Soares, o 

Lusitano, morreu em Juromenha, num trágico acidente enquanto assistia com os seus homens, 

estudantes de Évora, ao viático de um doente, a 19 de Setembro de 1659 (
247

). Assim, ao cargo 

de Mestre-Sala, portanto, D. João Soares de Alarcão “[...] o teve pouco tempo [...]” (
248

). 

Quando D. Jorge de Mello recebeu o ofício por Carta datada de 27 de Março de 1641, este já 

estava vago (
249

). A partir de 12 de Abril de 1652 (
250

), seguiu-se-lhe outro a quem já aludimos: 

D. Lucas de Portugal, o filho de D. Francisco de Portugal autor da “Arte da Galantaria” que a 

levou ao prelo (
251

). Era, portanto, alguém com, no mínimo, conhecimentos teóricos quanto ao 

funcionamento da Corte, filho de um reputado cortesão de Madrid. Foi confirmado no cargo por 

D. Afonso VI, a 11 de Dezembro de 1656 (
252

), cerca de um mês depois da morte do Rei. 

Próximo da Casa Real, foi uma das testemunhas do testamento da Rainha D. Luísa (
253

), levou o 

seu caixão do quarto onde havia falecido até à sala onde decorreria o velório (
254

) e encarregou-

se da responsabilidade cerimonial das exéquias (
255

). D. Marcos de Noronha foi o seu sucessor 

no cargo, dado que se tornou “Mestre-Salla” pela Carta passada a 25 de Janeiro de 1685 por D. 

Pedro II (
256

).  

                                           
(

245
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 82. Tal também parece ser o caso do Correio-mor. 

(
246

) Vide idem, ibidem, p. 216. 

(
247

) Vide Ricardo Raimundo, Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal, Lisboa, Esfera dos Livros, 

2011, pp. 175-180. 

(
248

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, pp. 124. 

(
249

) Livro 12, fol. 66 da Chancelaria de D. João IV. Vide idem, ibidem, p. 127.  

(
250

) Data da Carta de propriedade, Livro 23, fol. 17 da mesma Chancelaria. Vide idem, ibidem,  p 126.  

(
251

) Vide supra “Da «Corte na Aldeia» e da «Arte da Galantaria»”. 

(
252

) Livro 27, folha 11 da Chancelaria de D. Afonso VI. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 232. Já no 

capítulo referente a D. Pedro II, o título aparece menos pessoal e mais genérico: “Mestre-Salla da Casa Real”, na p. 397 da 

mesma fonte. 

(
253

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do Mez de Fevereiro do anno de 1666. E se 

refere o Funeral da Rainha nossa Senhora que Deos tem, Lisboa, [na Officina de Domingos Carneyro?], 1666, fl. 261v. 

Teve o encargo de, no dia 28 de Fevereiro de 1666, Domingo, ir saber da saúde da Rainha para trazer novas ao Rei; contudo, 

Sua Majestade morreu ainda no Sábado, pouco depois da visita dos filhos. Vide idem, ibidem, fl. 262v.  

(
254

) Para esse piedoso serviço, seis cortesãos foram escolhidos (depois ajudados por alguns presentes, dado o peso do 

caixão), sendo três servidores da Casa da Rainha e três do Rei: respectivamente, o Conde de Santa Cruz, Mordomo-mor, Rui 

de Moura Telles, Estribeiro-mor, Luís de Saldanha, Veador, e o Marquês de Gouveia, Mordomo-mor, D. Lucas de Portugal, 

Mestre-Sala, e D. Diogo Lobo da Silveira, Sumilher da Cortina. Vide idem, ibidem, fl. 265. 

(
255

) Vide idem, ibidem, fl. 266v. 

(
256

) Livro 32, folha 15 da Chancelaria de D. Pedro II. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p 400. 
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Jean de Rousset cingiu-se às características únicas da Corte Portuguesa. Resume, de 

facto, todas as informações mais que poderia oferecer nesta observação: “[…] Quant au reste, le 

Cérémonial de la Cour de Portugal aux Solemnités publiques, aux Sessions, & même dans de 

hautes Tribunaux du Royaume, sur ce qui se pratique en Espagne, se regle tous les Officiers de 

la Couronne & de la Cour suivant exactement les regles prescrites […]” (
257

). Portanto, Rousset 

salientou no Cerimonial português as diferenças e especificidades de monta e identificou o mais 

com o espanhol. E tal não é totalmente inverosímil, podendo nós apontar três factores 

explicativos. A proximidade geográfica (apesar de tudo era, por terra, a Corte mais próxima de 

Lisboa), os numerosos casamentos entre as Famílias Reais (com o consequente contacto com a 

maneira de fazer do outro) e, sem dúvida, o período de 1580 a 1640, em que a comunicação das 

vivências cortesãs seria fácil, pela vivência in loco e pela partilha de saberes e de obras, ao nível 

epistolar e bibliográfico. 

A influência de Luís XIV nas Cortes e na sua organização tem de ser relativizada, em 

especial durante o período em análise. Em primeiro lugar porque em 1643, quando o Delfim 

Luís de França se tornou rei, tinha apenas cinco anos de idade. Em segundo lugar porque na 

primeira década de reinado, o poder esteve nas mãos de sua mãe, a Rainha-regente Ana de 

Áustria. Diga-se que durante este período (e mesmo além dele), a consolidação do poder real 

demorou, muito pelas dificuldades na Fazenda, estimuladas pelas lutas internas (contra os 

protestantes e contra a Nobreza, fundamentalmente) e externas (em que não eram as menores as 

que se travavam contra a Casa de Áustria, a que a própria Regente pertencia). Em terceiro lugar 

porque por um largo período, a Corte funcionava em S. Germain e no Louvre, sendo Versalhes 

um pavilhão de caça em obras. Assim, por 1640, nem a pessoa do Rei-Sol, nem a aura de poder 

absoluto, nem a grandeza do palácio emblemático eram os que rapidamente nos vêm à memória 

quando soa o nome de Luís XIV de França. 

 

A cada povo, uma Corte: breve deambulação 

Posto isto, é fácil admitir que a influência francesa ainda não se fazia notar em Portugal 

e na restante Europa tão marcadamente. A assistência militar e diplomática da França conduziu 

a uma aproximação àquele Reino, de onde viriam modas, maneiras, produtos e até uma Rainha. 

Antes de uma certa “galicização” (
258

) da Corte portuguesa, esta existia com os seus modelos 

marcadamente peninsulares. E continuou a existir, diga-se. Durante o período que nos 

propusemos analisar, Portugal não atingiu o patamar cortesão da França. Nem o palácio-

                                           
(

257
) Vide Jean de Rousset, « Le Ceremonial de la Cour de Portugal » in Le Cérémonial Diplomatique..., p. 379. Note-se que 

o Cerimonial da Corte de Espanha é o imediatamente anterior ao de Portugal no dito Tomo, ocupando as pp. 237-373. 

(
258

) Na Rússia de Pedro, o Grande, a influência ocidental notou-se muito, tendo a França tinha papel de destaque. As 

alterações sociais foram ao ponto de o próprio Czar tentar aumentar a civilidade dos seus súbditos, redigindo formas de 

tratamento e comportamentos a adoptar. Vide Ragnhild Hatton, op. cit., p. 61. 
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convento de Mafra (
259

), já de D. João V, é comparável ao de Versalhes de Luís XIV (
260

). Ainda 

que sofrendo as influências da França (
261

), a estrutura da Corte e a arquitectura palaciana, 

mantiveram sempre os elementos que as diferenças concretas entre as duas situações impunham. 

A relação ibérica manifestava-se na forma como se entende o Cerimonial da Corte e, 

consequentemente, se define. A presença da Nobreza é por vezes solicitada, para dar luzimento 

à Corte nas recepções de Embaixadores (
262

), de onde se depreende que pouco frequentaria o 

Paço Real. O próprio D. Pedro era pouco dado a grandes ajuntamentos (
263

). Sabemos que os 

Reis comiam sozinhos; até mesmo o Magnânimo, neto homónimo de D. João IV, manteve tal 

costume, o que causava a impressão de que “[…] A corte de Lisboa é habitualmente triste e 

pouco frequentada pela nobreza; o Rei come só, raramente o faz com a Rainha e nunca o faz em 

público […]” (
264

). De resto, em Espanha e no Império (
265

) também acontecia o mesmo (
266

). 

Era exclusivo dos descendentes de Don Rodrigo de Villadrando, Conde de Ribadeo, o privilégio 

concedido pelo Rei D. João II de Castela de se sentar à mesa real ao dia três de Janeiro de cada 

ano (
267

). Havia um complicado e longo Cerimonial para quando o Rei comia em público, e que 

pressupunha uma antecedência de preparativos demonstrativa de que tal facto não acontecia 

frequentemente (
268

). Parecia vigorar a máxima de Gracián “[...] La coutume diminuë 

l’admiration [...]” (
269

), ou seja, uma valorização das excepções de convívio com o monarca. 

Porém, D. Luís da Cunha refere que a ideia da refeição pública era comum em Portugal em 

tempos recuados, antes da Monarquia Dual mas que D. João IV restaurara esse costume (
270

); 

contudo, não tendo disto conhecimento, parece-nos que D. Pedro o não fazia, com frequência 

pelo menos, e seu filho também não, como vimos. 

                                           
(

259
) Que, novo espaço cortesão, substituto do antiquado Paço da Ribeira e do reformulado palácio em Belém, unia o sagrado 

da igreja ao cortesão do palácio pela sabedoria da biblioteca. Cf. António Camões Gouveia, «Estratégias de Interiorização da 

Disciplina» in José Mattoso (dir.), op. cit., p. 416. 

(
260

) Algumas comparações entre D. João V e Luís XIV podem ser achadas em Rui Bebiano, D. João V, poder e 

espectáculo, Aveiro, Livraria Estante, 1987 e «D. João V, Rei-Sol», in Revista de História das Ideias, Vol. VII, Coimbra, pp. 

111-121. 

(
261

) “[...] de Paris, mandam uma droga a que chamam moda, que vai por toda a Europa, e conforme diz o marechal Vauban 

ou Bavan, na sua décima real, é dos melhores ramos de comércio da França [...]”.Vide D. Luís da Cunha, op. cit., p. 59. 

(
262

) Vide Jean de Rousset, « Le Ceremonial de la Cour de Portugal » in Le Cérémonial Diplomatique...,  p. 379. Vide 

também Joaquim Veríssimo Serrão (trad.), “Uma relação do Reino de Portugal...”, p. 23.  

(
263

) Vide John Colbatch, An Account of the Court of Portugal, Under the Reign of the present King Dom Pedro II. With 

some Discourses on the Interests of Portugal, with Regard to other Sovereigns; containing a Relation of the most 

Considerable Transactions that have pass’d of late between that Court, and those of Rome, Spain, France, Vienna, England, 

&c., Part I, London, Printed for Thomas Bennet, 1700, p. 3.  

(
264

) Vide “Description de la Ville de Lisbonne...” in Castelo Branco Chaves (tradução, introdução e notas), op. cit., p. 53. 

(
265

) Vide Lucien Bély, op. cit., p. 127. É mesmo dito que “le repas, [est] le cœur du cérémonial monarchique”, p. 123. 

(
266

) Para as semelhanças entre o modo de fazer Corte em Portugal e em Espanha, vide Jean de Rousset, « Le Ceremonial de 

la Cour de Portugal » in Le Cérémonial Diplomatique... Tomo segundo, p. 376. 

(
267

) Vide Jean de Rousset, « Le Ceremonial de la Cour d’Espagne » in ibidem p. 315.  

(
268

) Vide idem, ibidem, Tomo segundo, Livro I, Capítulo III, §§ XVI a XVIII, pp. 295-299. 

(
269

) Vide  Baltasar Gracián, op. cit., p. 101. 

(
270

) Vide D. Luís da Cunha, op. cit., p. 21.  
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Quando um dignitário habituado a um tipo de Corte se encontrava numa situação 

cerimonial de paradigma diferente, os reparos e comparações eram inevitáveis (
271

). De facto, a 

taciturnidade de Carlos II mereceu reparos a Duarte Ribeiro de Macedo. Vindo da Corte de Luís 

XIV, que tão sabiamente se servia das palavras e dos silêncios para disciplinar (e até intrigar) os 

cortesãos (
272

), o Enviado, ao chegar à Corte madrilena, notou o distanciamento silencioso de El 

Hechizado (
273

). “[...] A imagem do monarca hispânico “encerrado” no mosteiro de El Escorial, 

distanciado do seus vassalos, constitui metáfora de poderosa influência neste adensar da aura de 

mistério e de inexplicabilidade que rodeava a entidade régia [...]”(
274

), resume Pedro Cardim. 

Ainda assim, Carlos II distinguia cerimonialmente os diplomatas conforme a proveniência: se o 

Rei-Sol recebia aos Enviados sentado e tirando o chapéu, Carlos II permanecia sempre coberto, 

recebendo de pé os que vinham de monarquias e sentado aos que vinham por repúblicas (
275

). 

Sem nos querermos demorar demasiado, esta maneira de estar parece ser uma 

característica dos Habsburgos: o Conde de Cheverny, enviado da França ao Império, foi levado 

para uma sala mal iluminada, onde foi deixado a sós com um cavalheiro vestido de negro, que 

tomou por um fidalgo de serviço. Apenas passados alguns instantes de espera veio a saber 

tratar-se do próprio Leopoldo I… Esta “austera simplicidade de um imperador” (
276

) era o 

exacto oposto do que de Cheverny esperava. E não é fácil teorizar sobre esta hipótese. Não teria 

o Imperador de se mostrar faustoso e sublime? Socorramo-nos do Mercúrio Portuguez, datado 

de 1667: “[...] O Imperio, dependente de Castela, receoso de França, & cercado de seus 

Principes, sem acçam propria està naquelle conueniente sossego em quãto o deixam aquelles 

inimigos, contra os quaes pôde ter soccorro dos Principes do mesmo circulo imperial [...]” (
277

). 

Acaso não tinha, então, Leopoldo dificuldades de afirmação face aos Príncipes do Império, 

frequentemente em Liga contra o poder central(izador)? Talvez a mensagem fosse precisamente 

essa: o Imperador não precisava de se afirmar; a dignidade imperial bastava-lhe. O Rei de 

França, que de Cheverny representava, recorria a demonstrações e poder e riqueza para causar 

espanto. Ao não o imitar, a sobriedade imperial parece empurrar Luís XIV de França para um 

quase novo-riquismo político (
278

), por oposição à vetusta respeitabilidade do Império 

                                           
(

271
) Como teria sido o caso da Rainha D. Maria Francisca e do seu séquito em Lisboa. Vide Maria Paula Marçal Lourenço, 

D. Pedro II, o Pacífico..., p. 91. 

(
272

) Já não os fidalgos fanfarrões, de espada e ar altivo do século XVI mas submissos pela necessidade de beijar a mão ou a 

bainha. Vide Robert Muchembled, op. cit., p. 143. 

(
273

) Buscando, talvez, a intocabilidade dos astros. Cf. Baltasar Gracián, op. cit., p. 214.  

(
274

) Vide Pedro Cardim, Cortes e Cultura Política..., p. 58.  

(
275

) Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 205. 

(
276

) A frase (por nós traduzida), bem como a narração episódio (que se baseia em Saint-Simon) são de Lucien Bély, que o 

autor aponta como intencional, a fim de causar espanto pela novidade. Uma forma de chamar a atenção do Rei de França, 

talvez. Vide Lucien Bély, op. cit., p. 135. 

(
277

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercúrio Portuguez com as novas de Ianeiro do Anno de 1667, fl. 343. 

(
278

) D. Luís da Cunha lê no fausto de Luís XIV uma razão política e outra económica: em primeiro lugar, ao incentivar o 

luxo, empobrecia os cortesãos, tornando-os ainda mais dependentes das mercês reais, em segundo lugar, como a França 
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corporizada em Leopoldo I. A chave para estas questões pode residir em paradigmas diferentes. 

O filho de Luís XIII teve de se superiorizar em relação aos seus nobres, que tanta força e 

independência demonstraram na Fronda. Mas este monarca buscava-o de uma forma clara, 

retumbante, vistosa. Aquele Imperador atingia-o numa certa proximidade intangível, numa 

presença discreta mas evidente numa sala obscura e quase desprovida de mobiliário. Uma obra 

escrita para a educação de Filipe IV de Espanha indica a necessidade de dar a cada povo uma 

expressão diferente da “[...] majestade monárquica: se em Espanha esta era dominada pela 

severidade, o contrário deveria suceder em Portugal e em França, onde «han de ser muy 

tractables y combersables los príncipes» ou «en Flandes (onde serão) muy humanos y amigos de 

sus festines y regocijos [...]” (
279

). Mais uma prova de que o fausto de Luís XIV de França não 

era um modelo exportável para qualquer Corte, em especial para aquelas mais acostumadas a 

uma certa solenidade áulica ou, pelo menos, para as que sabiam revestir certos momentos da 

mesma solenidade, quando a situação assim o exigia, como forma de causar impressão para 

fazer passar uma mensagem, por exemplo (
280

). A participação de Luís XIV no carrousel de 

Paris, em Junho de 1662, amando o que eles amam (
281

), celebrando à vista dos seus súbditos, 

dificilmente teria eco na Corte da Sublime Porta Otomana. Mesmo na grande festa de Bairam, 

no Serralho, o acesso estava longe de ser livre e “[...] On y observe tant de formalités, que le 

moindre mouvement du Corps y est reglé par l’Etiquette [...]” (
282

); as realidades de ver a Corte 

e o papel do monarca na Sociedade eram muitíssimo diferentes nestas duas Cortes europeias. 

Há que distinguir estes comportamentos do uso do incógnito, a que Lucien Bély dedica 

uma parte substancial de La Société des Princes. Esse recurso simplificava muitas vezes a vida 

aos Príncipes (e aos cortesãos responsáveis pelo Cerimonial), dispensando-os dos ritos 

“oficiais”. Todavia, a recepção de um diplomata é um acto de soberania; um diplomata não 

visita oficialmente um “desconhecido”… (
283

). É também certo que as conjecturas que fizemos 

quanto a de Cheverny e a sua recepção se baseiam num só episódio e pouco interesse teria aqui 

discorrer sobre a biografia e o carácter de Leopoldo I. Todavia, não nos pareceu inútil 

                                                                                                                            
estava bem servida de formas de proporcionar esses luxos, os gastos reentravam na economia. Como consequência, como a 

moda se propagava, a França colhia os frutos das demais Cortes, exportando luxo. Vide D. Luís da Cunha, op. cit., p. 62.  

(
279

) Mss. II-587, fol. 5v. da Real Biblioteca de Madrid, apud Fernando Bouza Álvarez, «Amor Parat Regna, Memória 

visual dos afectos da política barroca» in Ângela Barreto Xavier, Pedro Cardim, Fernando Bouza Álvarez, Festas que se 

fizeram pelo casamento do rei D. Afonso VI, Lisboa, Quetzal editores, 1996, p. 10. 

(
280

) Bély reconhece que o modelo francês, apesar de exportável, encontrava sempre outras tradições, que ditavam a 

implantação mais ou menos fiel do dito modo de fazer Corte. Vide Lucien Bély, op. cit., p. 125. 

(
281

) Vide Fernando Bouza Álvarez, «Amor Parat Regna, Memória visual dos afectos da política barroca» in Ângela Barreto 

Xavier, Pedro Cardim, Fernando Bouza Álvarez, op. cit, pp. 11 e 14.  

(
282

)  Vide Jean de Rousset, « Le Ceremonial de la Porte Ottomane » in Le Cérémonial Diplomatique... Tomo Segundo, 

Capítulo I, § XII, p. 683. 

(
283

) Lembramos a jornada incógnita de Luís XIV junto da Bidassoa para ver passar a sua futura consorte, acompanhado 

apenas de alguns cavaleiros. Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., 

p. 196. O caso da viagem pela Europa Ocidental do Czar Pedro da Rússia, entre 1697-1698 é diferente porque, nas ocasiões 

em que visita os soberanos, fá-lo, ele sim, sob uma identidade mais discreta. Vide Ragnhild Hatton, op. cit., p. 118. 
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demonstrar que, por um lado, o Rei de Portugal não era o único monarca cerimonialmente 

contido e, por outro, que a “[...] realeza oculta elaborada pela Monarquia Hispânica em Castela 

[...]” (
284

) tinha semelhanças no ramo Habsburgo imperial, no cerimonial que se mostrava, 

quando assim conviesse, pouco expansivo. Não (só) monetariamente discreto (
285

); 

intencionalmente discreto, como forma de afirmação, de impressionar. O comentário mais 

tardio, mas, por isso mesmo, mais abrangente, de Jean Philippe Secat sumariza: “[...] Os reis de 

Espanha levaram à máxima perfeição este ritual majestoso. Os seus primos da Áustria tão-pouco 

o fizeram mal [...] nem o Escorial nem o Hofburg passaram nunca por serem palácios frívolos. 

[...]” (
286

). O Duque de Cadaval, atento a estas realidades e escudado em D. Maria Francisca de 

Sabóia, expressou a opinião de que os modelos cortesãos peninsulares deviam ser substituídos 

pela maneira de fazer Corte à francesa (
287

). Cabia a cada povo um tipo de Corte, como a cada 

indivíduo se devia tratar com a quantidade certa de Cortesia, pecando-se tão facilmente por 

defeito como por excesso (
288

). Mas, em termos de afirmação real pelo cerimonial, o primeiro 

Rei brigantino (de quem ainda nos ocupamos) foi ao ponto de oferecer a coroa. 

 

Vassalagem e soberania 

Seis anos depois de ser rei, D. João IV, privou-se da Coroa, iniciando a tradição de os 

Reis de Portugal não usarem a coroa na cabeça. Outros antes de si se haviam abstido da unção, 

que o Papa Eugénio IV havia concedido ao Rei D. Duarte, à maneira dos reis ingleses e 

franceses: ao tempo do Cardeal-Rei D. Henrique, pelo menos, tal costume havia sido já 

abandonado em Portugal (
289

). Jean de Rousset escreveu que a renúncia dos Reis a esse ritual 

“[…] ne porte aucun préjudice à leurs droits, & prérogatives, parce que tous les Rois d’eux-

mêmes, & par la dignité de leur Caractere, sont les Oints du Seigneur. […]” (
290

). Mas o 

Restaurador foi mais além. A 25 de Março de 1646, Domingo de Ramos (
291

), as Cortes 

prestaram vassalagem e fizeram Padroeira do Reino a Imaculada Conceição da Virgem Santa 

Maria, visivelmente representada na Capela (antigamente ducal, agora) Real do Paço de Vila 

                                           
(

284
) Vide Fernando Bouza Álvarez, «Amor Parat Regna, Memória visual dos afectos da política barroca» in Ângela Barreto 

Xavier, Pedro Cardim, Fernando Bouza Álvarez, op. cit., p. 12. 

(
285

) Colbatch diz de D. Pedro II “[...] perhaps there never was a more frugal Prince in his Domestick Management [...]”. 

Vide John Colbatch, op. cit., Part I, p. 16. Vide também Thomas Cox e Cox Macro, Relação do Reino de Portugal, 1701 

(coordenação de Maria Leonor Machado de Sousa), Lisboa, Biblioteca Nacional, 2007, pp. 106 e 121, no que às 

indumentárias (pouco) cortesãs diz respeito. 

(
286

) Vide Jean Philippe Secat, op. cit., Paris, 1982, apud José de Bouza Serrano, op. cit.1, p. 452. 

(
287

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico (1648-1706), p. 157-158. Vide também, sobre a importância 

das consortes como mensageiras de cerimonial, Lucien Bély, op. cit., p. 135. 

(
288

) Vide Baltasar Gracián, op. cit., pp. 144-145 e 323.  

(
289

) Em cuja cerimónia, apesar da entrega do ceptro, não é referida a imposição de uma coroa. Vide Jean de Rousset, « Le 

Ceremonial de la Cour de Portugal » in Le Cérémonial Diplomatique..., Tomo Segundo, p. 377. 

(
290

) Vide idem, ibidem. 

(
291

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 112. 
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Viçosa, “[…] a primeira, que houve em Hespanha desta invocaçaõ […]” (
292

). O Domingo de 

Ramos assinala a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, ao som de Hossanas; o de 1646 

foi assinalado pela aclamação da Virgem Santa Maria como Padroeira do Reino. Em nome de 

quem representava, a imagem inglesa, trazida pelo Santo Condestável como oferta para a sua 

filha D. Beatriz, I Duquesa de Bragança, recebia o senhorio dos Reinos e um tributo perpétuo. A 

partir desse momento, “[…] Estávamos já no reinado de Nossa Senhora da Conceição de Vila 

Viçosa! […]” (
293

). A Universidade era posta também sob esta devoção, sob juramento (
294

). 

Aliás, ao instar junto do Sumo Pontífice para a definição daquele dogma, o rei Filipe III de 

Espanha e II de Portugal consultou as universidades peninsulares; ironicamente, o seu filho e 

sucessor teve de se ver a braços com a revolta de um estado confiado à Conceição Imaculada. 

Não já poucas vezes, Santa Maria tinha sido vista como favorável às armas portuguesas 

erguidas contra Castela; tanto assim que as procissões à Senhora da Escada, no Rossio, foram 

proibidas durante a Terceira Dinastia, por lembrarem a feita com a imagem de S. Jorge em 

agradecimento pela vitória de Aljubarrota (
295

). 

Por um lado, seria muito difícil a qualquer poder terreno lutar contra a “[…] Protectora 

de nossos Reynos, e Senhorios […]” (
296

) e retirar a Coroa da cabeça da Virgem Mãe de Deus: 

era, portanto, colocada em local seguro, na intangibilidade do Divino. Por outro lado, 

demonstrava a piedade da Casa de Bragança: linhagem proveniente de reis, a coroa que tal 

assinalava bem podia ser entregue Àquela que foi concebida sem pecado, que tinha inspirado o 

nome de Terra de Santa Maria ao espaço do Portugal primitivo (
297

). O novo Rei não usou a 

coroa (de onde vem a expressão “cabeça coroada”, tão usada na época) para se afirmar. Ou será 

o contrário? Tal como Leopoldo se afastara do fausto na recepção ao embaixador de França, 

também o Rei de Portugal se afastara do uso da coroa enquanto insígnia real. A justiça da sua 

causa era superior, agora quase divina. O Restaurador parecia tornar-se um capitão ao serviço 

daquela Senhora cujos Reinos reclamava. Frio cálculo político à parte, conhecendo a 

mentalidade da época, é fácil de perceber que o fervor religioso, quotidiano e identitário, 

frequentemente se misturava com o fervor nacional, conferindo-lhe forma e substância, dando 

aos soldados algo mais (aliás, Alguém) por que lutar; foi atribuída à intercessão da Virgem a 

defesa de Vila Viçosa e os sucessos que na Vila se conseguiram sobre as forças do Marquês de 

                                           
(

292
) Vide idem, ibidem,  p. 113.  

(
293

) Cf. D. Manuel Clemente, Portugal e os Portugueses, Lisboa, Assírio & Alvim, 2008, p. 44. 

(
294

) O campus da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, tem uma estátua daquele dogma mariano, clara memória do 

juramento feito pela Universidade portuguesa (a de Coimbra, à época de D. João IV). 

(
295

) Vide D. Manuel Clemente, op. cit., p. 66. 

(
296

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 113. 

(
297

) Cf. D. Manuel Clemente, op. cit., p. 43. 
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Carracena em Junho de 1665 (
298

). E os sucessos estariam garantidos se o Reino, na sua versão 

mais tangível e simbólica, fosse confiado às mãos da Rainha do Céu, “[…] no soberano 

Mysterio da sua Immaculada Conceiçaõ […]” (
299

). 

 

Custos da Corte 

Além das orações pelo sucesso da guerra, à imaterial Senhora de Portugal seriam 

também pedidas, certamente, intercessões pela prosperidade do Reino. E este bem precisava, 

para se assumir numa Europa onde a Corte era um assunto de Estado caro. Muito caro. 

Por um lado, havia as despesas de manter cortesãos, fazer librés, carruagens, banquetes, 

festas e encomendas de prendas a distribuir com maior ou menor generosidade por visitantes, 

diplomatas e fiéis servidores. Neste ponto, a particular situação do Reino de D. João IV e de D. 

Afonso VI fez com que, em Portugal, não houvesse Corte nos cânones e modos cada vez mais 

na moda, à francesa (
300

). Nem espaço havia que se pudesse comparar às potencialidades e usos 

que teve Saint-Germain, o Louvre ou, entretanto, Versailles. De facto, as grandes festas são 

excepções, como apenas excepcionais poderiam ser os gastos avultados que não se encaixassem 

na guerra ou na diplomacia, as primeiras prioridades da Dinastia de Bragança. Ainda assim, as 

grandes festas que de facto tiveram lugar, ocorreram por motivos bem políticos, como veremos 

na secção seguinte, que foca a primeira grande festa de Estado da Dinastia desde a coroação. 

Exteriormente, as despesas diplomáticas fugiam ao controlo que convinha à situação 

dos cofres portugueses, dado que os negociadores se viam forçados a manter estado, i.e., 

dignidade própria e Real, estatuto hierárquico (das potências), opulência da casa, brio nos 

servidores, fausto na mesa, luzimento na ostentação... E tudo isto, não raras vezes, em Cortes 

onde o valor da moeda local era muito superior ao da nacional e onde as regras de civilidade 

deixavam muito pouco espaço ao improviso ou ao barato. Solução? No caso (dificilmente 

único) de Duarte Ribeiro de Macedo, em França, o remédio era por vezes fingir-se doente para 

evitar sair de casa, vender os cavalos para ter o que comer, em suma, não fazer Diplomacia (
301

). 

Os ordenados eram diminutos (
302

) e pagos com largos meses de atraso. A situação era difícil 

para os que não tinham fortuna que os sustentasse durante as longas ausências de fundos de 

                                           
(

298
) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Junho de 1665. A valerosa defensa de 

Villa Viçosa, a famosa vitoria da batalha de Montes Claros, a importante assolação das praças de Sarsa, & Ferreira, com 

outras particularidades, Lisboa, [na Officina de Henrique Valente de Oliveira?], 1665, fl. 181. 

(
299

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 134.  

(
300

) As modas revestiam-se de grande importância, porquanto se ligavam à necessidade constante de atenção ao trajar, 

pentear, adornar, etc. Vide António Camões Gouveia, «Estratégias de Interiorização da Disciplina» in José Mattoso (dir.), 

História de Portugal, Quarto Volume: O Antigo Regime (1620-1807), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 420. 

(
301

) Vide “6.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, [s.d.], in Ana Maria Homem Leal de Faria, Os Cadernos de Duarte 

Ribeiro de Macedo..., p. 224. 

(
302

) “[...] Idêntico estadão [ao de Duarte Ribeiro de Macedo] tinham outros diplomatas com o mesmo carácter, 

nomeadamente os italianos de Génova ou Florença, simplesmente, ambos auferiam o dobro dos seus ordenados [...]”. Vide 

Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 190.  
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Lisboa. O Marquês de Cascais foi, de facto, felicitado pela sua liberalidade e opulência na 

entrada em Paris: “[...] tendes de gastar toda a vossa fazenda em meu serviço, e se a minha se 

não achara com os empenhos que sabeis, de melhor vontade vo la ouvera de dar [...]” (
303

).  

Colbert de Torcy resumiu assim as hesitações de muitos à nomeação para cargos diplomáticos: 

“[…] Bien peu de gens voulaient suivre une route stérile qui ne produisait que le chagrin, la 

ruine et souvent le déshonneur de ceux qui s’y engageaient […]” (
304

). Acresce que não raras 

vezes, a diplomacia era um “honorable exile”, uma forma de afastar alguns homens do contacto 

directo com o Rei, onde poderiam fazer sombra a outros cortesãos (
305

). A Corte era cara. Ir à 

Corte, saía muitíssimo dispendioso e as idas eram apenas em caso de necessidade (
306

). Ora para 

um diplomata, a necessidade traduzia-se em tantas idas quanto possível (
307

), uma vez que aí, 

junto do Rei (
308

), se movimentavam as elites, aí se identificavam as principais linhas de força e 

os partidos, se conheciam as altas personalidades e se ouviam informações relevantes de alta 

política, por entre rumores, mexericos e desinformação que um hábil diplomata tinha de saber 

filtrar (
309

); o diplomata, mais do que ouvir a voz que clama no deserto, ou o pregão da praça, 

tinha de escutar (e decifrar) o sussurro do salão, sendo o “[...] honorable Espion [...]” (
310

). 

Porém, o afogo não era apenas português (
311

). Veja-se o exemplo de François Cazet de 

Vautorte, que voltou a Paris sem cumprir a missão em Munique e Mayence por causa de “[…] 

la nécessité où je suis de santé et d’argent […]” (
312

). Os problemas de saúde eram 

frequentemente alegados (com verdade ou não) como forma de terminar missões diplomáticas 

em condições difíceis, como vemos. Daí a situação de desespero de Duarte Ribeiro de Macedo 

que frequentemente pedia para voltar ao Reino (
313

), sabendo que fazê-lo sem ordem expressa 

era uma falta que acarretava uma punição possivelmente severa. Daí também que a necessidade 

                                           
(

303
) Carta de 5 de Maio de 1644, BNP, Reservados, Cx. 14, n.º 16 apud Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes..., p. 

78..  

(
304

) Vide Colbert de Torcy, Journal inédit de J.-B. Colbert, marquis de Torcy, pendant les années 1709, 1710 et 1711, éd. 

par F. Masson, Paris, 1885, apud Claire Gantet, op. cit., p. 52. 

(
305

) Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes..., pp. 67-68. 

(
306

) Vide Norbert Elias, op. cit., p. 61. 

(
307

) Vide François de Callières, op. cit., pp. 97-98.  

(
308

) Durante a Fronda, o Rei fugiu de Paris mas enviou de Berlize a buscar os embaixadores, relembrando que a sua função 

os obriga a permanecer perto do Rei, ainda que este seja forçado a sair da sua Corte. Vide Lucien Bély, op. cit., p. 402. 

(
309

) Cf. Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 191. 

(
310

) Vide François de Callières, op. cit, p. 30. 

(
311

) Talvez os conselhos de moderação de Wicquefort escondam algo mais do que uma tentativa de o diplomata não cair em 

exageros, tendo também que ver com este problema das despesas. Vide Abraham de Wicquefort, op. cit., pp. 189 e ss. 

(
312

) Vide Claire Gantet, op. cit., p. 52. 

(
313

) Um par de meses depois da sua chegada, Duarte Ribeiro de Macedo pedia para voltar a Portugal, finda que estava a 

missão, ou o aumento das mesadas. Vide “14.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, 12 de Mayo de 1668, Ana Maria Homem 

Leal de Faria, Os Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo..., p. 58-59 e passim. 
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de suportar custos elevados (
314

) possa afigurar-se como uma das razões que pode explicar a 

nomeação de aristocratas de alta craveira para as missões diplomáticas de maior estadão, além 

de que as audiências e o Cerimonial da Corte ser-lhes-iam mais familiares do que aos 

diplomatas de carácter mais “técnico” (
315

). 

 

 

A Rainha de Inglaterra, Catarina de Bragança  

O casamento do quarto fruto do casal (então ducal), D. Catarina de Bragança foi um 

marco histórico. Aquela que aos dois anos, passou a ser digna do tratamento de Infanta, quando 

seus pais acederam ao trono, contribuiu para a resolução do problema nacional. Quando o 

Conde de Soure saiu em embaixada para França, discutiam-se ainda as hipóteses de casamento 

do Rei Luís XIV, de 22 anos de idade, e a quem se poderia oferecer a mão da Infanta. Contudo, 

este assunto já tinha sido decidido secretamente: a noiva seria Infanta Maria Teresa de Castela 

(
316

); as dilações serviam para a usar como penhor de uma paz vantajosa a França (
317

). A farsa 

foi levada ao ponto de o Embaixador de França, o Conde de Cominges, negociar publicamente o 

casamento com D. Catarina, enquanto se anunciava o matrimónio de Luís XIV em Sabóia, 

apenas para pressionar Filipe IV, a quem Monsieur de Lionne procurava convencer (
318

). A 

Infanta portuguesa era, enquanto noiva, um instrumento de política externa. E isso reflectia as 

hipóteses de casamento, quer fosse com o Duque de Aveiro, com Luís XIV, ou com D. João de 

Áustria (
319

). Num caso, favorecia-se a aristocracia nacional (por largo tempo residente em 

Espanha), procurando segurar-lhe a lealdade; noutro, impossível pelas razões que referimos, 

buscava-se uma aliança que nos defendesse; na última possibilidade referida, o casamento 

favorecia tanto os propósitos da paz com Espanha quanto servia de reconhecimento mútuo: D. 

Catarina, filha de um “Rei novo” casar-se-ia com o filho ilegítimo de um outro Rei, 

reconhecendo a Casa de Áustria aos Bragança a condição real mútua dos nubentes. Mas 

nenhuma foi levada a bom porto. 

A situação portuguesa continuava, deste modo, difícil. Contribuía para esta dificuldade 

a Paz dos Pirenéus, de que o Reino de Portugal fora excluído. E a dificuldade de semelhante 

                                           
(

314
) “[...] Il est bon qu’avec toutes ces qualités, un Négociateur & sur tout celui qui a le titre d’Ambassadeur, soit riche, afin 

d’être en état de soutenir les dépenses nécessairement attachées à cet emploi, [...] un noble exterieur & une figure agreable 

[...]”. Vide François de Callières, op. cit., pp. 46-47. 

(
315

) Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes..., p. 67. 

(
316

) Que abriu as portas aos problemas da Guerra de Sucessão de Espanha, mais de meio século depois. Vide M.A. Filon, 

op. cit., p. 9. 

(
317

) Vide Pedro Soares Martinez, op, cit., p. 181.   

(
318

) Algumas das hipóteses eram Margarida de Saboia (futura Duquesa de Parma), Henriqueta de Inglaterra (mais tarde, 

Duquesa de Orleães) e a Infanta Maria Teresa de Castela, por quem a monarquia francesa optou. Vide D. António Caetano 

de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 197-198. 

(
319

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Afonso VI, o Vitorioso. 1656-1683, Colecção Reis de Portugal (Coord. Prof 

Manuela Mendonça), Academia Portuguesa da História, Lisboa, QuidNovi, 2009, p. 37. 
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estado de coisas justificariam a escolha de vida que acabou por ser feita para aquela Infanta: o 

seu casamento com o Rei de Inglaterra. Aliás, desde o início do primeiro reinado brigantino 

pairava a necessidade do consórcio matrimonial Stuart-Bragança, num reconhecimento e apoio 

mútuo, tão necessário a Carlos I como a D. João IV (
320

). Consolidando uma já antiga aliança, 

iniciada nos tempos de outro Rei D. João, o primeiro desse nome em Portugal (
321

), o facto é 

que, desde os idos do Tratado de Windsor de 9 de Maio de 1386 (
322

), muito tinha mudado. A 

Inglaterra experimentara um regime semelhante a uma república, sob o consulado de Cromwell. 

Com este já Portugal fizera esforços de relação diplomática (
323

), como prova o Tratado de 

Westminster, assinado pelo Embaixador Extraordinário, D. João Rodrigues de Sá e Meneses, 

terceiro Conde de Penaguião e Camareiro-mor (
324

). Mas o Lord Protector (como se intitulava 

Cromwell) teve de suportar o seu quinhão de guerras de instauração (a que Portugal não foi 

estranho) e, mais tarde, de deposição, que acabaram por fazer restaurar a monarquia, na pessoa 

de Carlos II, o noivo proposto para a Infanta portuguesa. Interessava-lhe um casamento com 

sangue real, dado o óbvio imperativo da sucessão de que tanto depende um reinado (e, neste 

caso até, a própria monarquia). A Portugal interessava, em primeiro plano, o apoio musculado 

deste Reino, até mesmo porque as suas ligações a Espanha e França poderiam fazer dele 

mediador da paz ibérica, como o próprio Rei de Inglaterra se procurou arvorar. Até porque o 

Brasil, a colónia onde mais se investiam esforços, mais depressa colidia com interesses 

franceses do que ingleses (
325

), que, senhores de importantes forças navais, se encontravam em 

condições de proteger (ou ameaçar, se hostilizados) as rotas marítimas portuguesas. Sobretudo, 

era uma forma de abandonar a “hegemonia diplomática” francesa, como único aliado de peso, 

que colocava Portugal refém dos interesses estratégicos do Cristianíssimo (
326

). Porém havia um 

melindroso problema religioso. Henrique VIII de Inglaterra proclamara-se cabeça de uma nova 

Igreja Protestante, a Anglicana. Ora o casamento de uma Infanta, católica, (tia daquele rei por 

nascer que lograria para si e para os seus sucessores o título papal de Majestade Fidelíssima), 

com um monarca protestante (ironicamente portador do título papal de Defensor da Fé, que o 

                                           
(

320
) Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 175. 

(
321

) Se não quisermos cavar mais fundo, até ao tempo da conquista de Lisboa, com o auxílio de cruzados ingleses, início das 

relações anglo-lusas. Vide  Eduardo Brasão, Relações Externas de Portugal. Reinado de D. João V, Porto, Livraria 

Civilização Editora, 1938, pp. 33 e ss. 

(
322

) Outro casamento entre as duas coroas, de D. João I com a filha do Duque de Lancaster, ficou ajustado pelo tratado de 

11 de Novembro do mesmo ano. Vide António Valdez, op. cit., p. 195. 

(
323

) Depois de, de Maio a Setembro de 1650, uma frota inglesa fiel a Cromwell ter bloqueado o porto de Lisboa, devido à 

indefinição da posição portuguesa no caso, que apoiava realistas e parlamentares. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 

196. Jorge Borges de Macedo não vê aqui uma indecisão e sim o aceitar da configuração do poder em Inglaterra sem, 

contudo, algumas vez abandonar Carlos II. Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., pp. 185 e ss. 

(
324

) Apesar da difícil situação em que se encontrava o seu irmão, D. Pantaleão de Sá, que acabou executado, com quatro 

companheiros. Vide Ana Leal de Faria, Arquitectos da Paz..., p. 126. 

(
325

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 205.   

(
326

) Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 183. Sobre o período, para a compreensão dos interesses franceses, devem ser 

consultadas as instruções dadas aos diplomatas que a França enviou a Portugal in Visconte de Caix de Saint-Aymour, 

Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France (...). Portugal, Vol. III, Paris, Félix Alcan, 1886. 
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mesmo Henrique VIII recebera, pouco antes da cisão) não era um assunto fácil de digerir. E que 

obrigou os cerimoniários da época a algum trabalho, comparável ao que os teólogos certamente 

tiveram. O caso não era pacífico e as relações ecuménicas eram difíceis e não raras vezes de 

conflito: o facto de o Embaixador inglês e o seu séquito não se terem descoberto nem levantado 

à passagem da procissão do Corpo de Deus causou um motim popular, de que Duarte Ribeiro de 

Macedo deu conta na sua correspondência (
327

). 

Espanha, ávida em isolar Portugal, chegou a fazer publicar em Londres papéis que 

mostravam o inconveniente daquele casamento e as vantagens para Carlos II se se 

matrimoniasse com outra Princesa protestante (
328

), como são exemplos as de Parma, 

Dinamarca, Saxónia ou Orange, para as quais a Espanha oferecia condições de dote vantajosas, 

além de ameaçar dificuldades no comércio e paz anglo-espanhóis caso a Inglaterra optasse por 

se colocar ao lado de Portugal (
329

). Mas os portos portugueses interessavam sobremaneira às 

esquadras inglesas (
330

). 

As condições que o tratado de aliança matrimonial e, sobretudo, política, teve de regular 

obrigaram a negociações difíceis e penosas para o estado de Portugal (
331

); não obstante, esse 

mesmo estado de coisas era o que obrigava o Reino a ponderar as avultadas perdas com os 

consideráveis ganhos; o auxílio francês no cumprimento das cláusulas foi determinante para o 

sucesso deste plano complicado de aliança. Diz uma fonte que “[...] celebró Portugal este  

casamiento, con tan grãde dote, solemnidad, y despesa tan grande en el mismo tiempo, que tiene 

en campaña contra Castilla tres Exercitos en tres Pouincias diferentes [...]” (
332

) Mas o dote da 

Infanta ia além dos diamantes e ouro (
333

), pelo que foi também necessário estipular a liberdade 

religiosa e tudo o mais necessário ao culto católico dos habitantes de Tânger e Bombaim, 

possessões doravante colocadas sobre a Majestade Britânica e, consequentemente, sobre a 

autoridade religiosa de que aquele monarca gozava, bem como à capela pessoal da nova Rainha 

da Grã-Bretanha. Glorioso espectáculo de uma amizade entre nações com quase três séculos 

(
334

), a chegada da armada que levaria a Rainha Catarina, servia para mostrar às demais nações 

que Portugal e a Grã-Bretanha tinham uma aliança sólida. A Corte engalanou-se, levantando 

                                           
(

327
) Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo..., p. 217. 

(
328

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 160. 

(
329

) Vide Sir Richard Fanshaw, op. cit., pp. 67-70. 

(
330

) Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 185.  

(
331

) Para o pagamento do dote, coevo das despesas militares, houve que alterar a tributação no Reino. Vide, por todos, 

Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 50.  

(
332

) Vide, António de Sousa de Macedo (?), Relacion de las Fiestas que se hizieron en Lisboa, con la nueua del casamiento 

de la Serenissima Infanta de Portugal Doña Catalina (ya Reina de Gran Bretaña) con el Serenissimo Rey de la Gran 

Bretaña Carlos Segundo deste nombre. Y todo lo que sucedió hasta embarcarse para Inglatierra, Lisboa, Henrique Valente 

de Oliveira, Año 1662, [sem numeração de página], BA 55-III-36
18

 

(
333

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit.,p. 199. 

(
334

) Que, longe de esquecida, surge expressa nas referências aos acordos diplomáticos anteriores: “[…] em virtude dos 

Tratados passados […]”. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.,vol. VII, p. 162.  
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arcos festivos (
335

). O Conde de Sandwich, Embaixador Extraordinário, foi conduzido à 

audiência pelo cortesão mais importante, o Mordomo-mor Marquês de Gouveia (
336

). Jean 

Rousset dá-nos uma ideia da quase omnipotência deste cargo: “[…] Le Mor-domo-Mor [sic] est 

ce qu’on nomme ailleurs le Grand Maitre de la Maison du Roi, c’est le prémier & le Principal 

Officier de la Cour. Sa charge lui donne une entrée libre par tout à la Cour, & le rang sur tous 

les autres Seigneurs & Ministres. […]” (
337

), dependendo dele muitos outros cargos e a 

organização do próprio serviço da Casa do Rei. 

A cerimónia religiosa mais marcante foi, sem dúvida, a Missa com Te Deum na Sé de 

Lisboa. Cerimonialmente, há que notar o cuidado de que “[…] Em quanto durou a Missa, se 

encommendou a varios Fidalgos [que] entretivessem nos Claustros da Sé ao Embaixador de 

Inglaterra, o Estribeiro môr da Rainha, e outros Inglezes de qualidade, que vinhaõ na Armada 

para acompanhar a Rainha, por serem de diferente Religião. […]” (
338

). Não se pode, portanto, 

dizer que tenham estado presentes nas cerimónias religiosas, já que frequentaram um espaço 

exterior, aguardando o seu final (
339

). Antes de embarcar, D. Afonso VI abdicou do seu beija-

mão, sendo o da irmã, também Rainha, o único a ter lugar. Aquele era o dia de D. Catarina. No 

mais, era o dia do Reino. O dia em que Portugal mostrava o poder dos seus aliados. Uns e 

outros, ricamente vestidos, tudo custosamente adereçado, as diferenças (fundamentalmente 

religiosas) subtilmente esbatidas e discretamente disfarçadas. A lista de amigos de Portugal era 

curta. No momento que se atravessava, todos seriam poucos mas Carlos II de Inglaterra não era 

o menor. E para ele partia então uma esposa, a 23 de Abril de 1662. 

A chegada a Inglaterra de D. Catarina têm pouco cabimento aqui. Não é inútil dizer que 

Francisco de Melo e Torres, feito Conde da Ponte em 16 de Maio de 1661, mereceu elevação a 

Marquês de Sande nem um ano passado, dois dias antes da saída da Rainha, para 

convenientemente a acompanhar (
340

). Tampouco o é dizer que a Rainha levou alguns 

portugueses de monta ao seu serviço (
341

). Era uma corte provisória, diplomática e cerimonial, 

menos de serviço e permanente, dado que não muitos ficaram depois. E a Rainha dificilmente 

                                           
(

335
) Vide Nelson Correia Borges, Arte nas Festas do Casamento de D. Pedro II, Paisagem-Arte n.º 5 (Colecção dirigida pelo 

Professor Doutor Pedro Dias), Porto, Paisagem Editora, s.d., p. 95. 

(
336

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 164. 

(
337

) É também mencionada uma disputa com o Camareiro-mor que desejava precedência sobre o Mordomo-mor na Câmara 

do Rei; o monarca nem nos seus aposentos mais privados retirou poder ao primeiro oficial da Corte. Cf. Jean de Rousset, 

« Le Ceremonial de la Cour de Portugal » in Le Cérémonial Diplomatique…, Tomo Segundo p. 375.  

(
338

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 165. Parece ser partidário da Espanha, por oposição a França. 

Vide Joaquim Veríssimo Serrão (trad.), “Uma relação do Reino de Portugal...”, p. 29. 

(
339

) Cfr. Maria Paula Marçal Lourenço, D. Afonso VI, o Vitorioso. 1656-1683, Colecção Reis de Portugal (Coord. Prof 

Manuela Mendonça), Academia Portuguesa da História, Lisboa, QuidNovi, 2009, p. 40. A mesma obra inclui o comissário 

dos Estados da Holanda no espaço, o que é muito possível, dadas as relações diplomáticas entre Portugal, Inglaterra e 

Holanda e o interesse mútuo nesta aliança. 

(
340

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 230. 

(
341

) Indo D. Elvira Maria de Mendonça como Dama da Rainha, Nuno da Cunha de Ataíde, seu marido, recebeu o título de 

Conde de Pontével a 15 de Abril de 1662. Vide idem, ibidem. 
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teria problemas em sustentá-la, dada a largueza e duração dos pagamentos a que o Reino que a 

recebia lhe estava obrigado (
342

). Alguns cargos da Casa da Rainha foram, de resto, providos em 

membros da Alta Aristocracia do Reino que agora seria seu, uma solução de compromisso, 

respeitadora das inerências e tradições locais. 

O casamento, como eram os casamentos das Famílias Reais, foi político. E o peso 

político que D. Catarina de Bragança recebera ao ser elevada de Infanta de Portugal a Rainha da 

Grã-Bretanha, crescera consideravelmente. A sua maior dificuldade era o seu maior trunfo: a 

questão religiosa. Consorte do Chefe da Igreja Anglicana, as hipóteses de conversão de todos os 

anglicanos eram diminutas, espartilhadas pelas condições a que o Tratado a obrigava. Mas 

simbolicamente (e é muito de simbologia que temos vindo a tratar) ser a consorte católica do 

Rei da Grã-Bretanha anglicano (
343

) comportava um poder de negociação apreciável, poder esse 

que podia ser usado em favor do seu Reino natal. Enviando um negociador diplomático à Santa 

Sé (a tal convenceu o seu marido), o irlandês católico Be(l)ling, enviava também uma carta ao 

Sumo Pontífice (
344

). Paradigmático exemplo de uma mulher com perfeita noção do poder 

(quanto mais não seja, de influência) que possuía, a missiva colocava a autora ao serviço da 

Santa Igreja, como testa-de-ponte para a redução dos erros dos hereges ingleses. Mas, dando 

com uma mão, prontamente tirando com a outra, unia o sucesso de tal esforço ao destino de 

Portugal, que Sua Santidade se via, então, obrigada a proteger. Pediu também a púrpura 

cardinalícia para o seu Capelão-mor (
345

); a ter sucesso, ganharia um defensor no Sacro Colégio 

e obteria o providencial sinal de que um Cardeal inglês conseguido por si, seria uma mostra das 

possibilidades de conversão de toda a nação, pelos seus trabalhos (
346

). Em simultâneo, Carlos II 

escrevia aos Cardeais para apressarem a resolução do provimento das dioceses portuguesas, um 

grave problema de soberania, como atempadamente demonstraremos, e que podia ter dado em 

cisão (
347

). A defesa dos interesses nacionais por parte de D. Catarina não cessou aí (
348

). De 

facto, transcrevemos a seguinte descrição feita pelo Secretário Henry Bennet porque os termos 

empregues, parece-nos, revelam que Bennet leu na indumentária e acção da Rainha um 

desagrado (propositadamente) mal disfarçado que teria ecos na Corte madrilena: 

                                           
(

342
) A sua Corte, à vinda para Portugal tornara-se mais pequena, excepto em dias de cerimónia em que pessoas de qualidade 

se aproximavam da Rainha Viúva de Inglaterra. Vide John Colbatch, op. cit., Part I, p. 125-126. 

(
343

) Cuja conversão, alegadamente, teria conseguido no leito de morte. Vide idem, ibidem, p. 181.  

(
344

) Vide idem, ibidem, pp. 174-175.  

(
345

) O “Cardeal Odoardo, inglês” que, anos mais tarde, visitou o Bispo D. Luís de Sousa, Embaixador de Portugal em 

Roma, a 13 de Junho de 1676, festa de Santo António de Lisboa. Teresa Leonor M. Vale, op. cit., p. 113. 

(
346

) Movimentações pias mas perigosas, associaram D. Catarina ao que ficou conhecido como “popish plot”, que forçou D. 

Pedro, Regente de Portugal, a enviar a Inglaterra ao primeiro Marquês de Arronches, a defender a Rainha. Vide D. António 

Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 179. 

(
347

) Como Sebastião César de Menezes teria sugerido, em 1663. Vide Ângela Barreto Xavier e António Manuel Hespanha, 

«A representação da sociedade e do Poder» in José Mattoso (dir.), op. cit., p. 134. 

(
348

) Pois se os Povos são governados pelos Príncipes e estes pelos interesses, de Callières acrescenta que as paixões (e o 

amor ao país natal, acrescentamos nós neste caso) governam muitas vezes os interesses dos Príncipes e dos seus ministros. 

Vide François de Callières, op. cit., p. 59. 
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“[...] Three Days ago Don Patricio Muledei had his Audience of Entry in the Quality of Resident of his 

[Catholick] Majesty, and having finished that, asked to receive the same Honour from the Queen, who 

being discomposed a little more therewith than could have been wish’d, and for-[p. 264] bidding him in 

the beginning of his Harangue, to speak to her in Spanish, he submitted to her Pleasure therein, and 

continued it in French, acquitting himself therein with all fitting Respect on his part, but came not away 

with all the satisfaction he hoped for on the Queens part; which I say to your Excellency that the story 

which will certainly be made there of it, may not altogether surprize you [...]” (349). 

 

A Rainha de Inglaterra não cessou o seu papel político, nem quando voltou a Portugal, o 

que não aconteceu imediatamente aquando da subida ao trono do cunhado, o até aí Duque Jaime 

de Iorque (
350

). Em Portugal, parece ter-se dado bem com a Rainha D. Maria Sofia de Neuburgo; 

as relações com a anterior cunhada não seriam as melhores, dado o casamento sucessivo com os 

seus dois irmãos. Serviu de trunfo ao irmão, o Rei D. Pedro II, aquando da vinda do arquiduque 

Carlos, aceitando recebê-lo ainda que doente, já no fim da vida; para a visita foram chamados 

numerosos cortesãos para encher a “Corte” de D. Catarina (
351

). Durante as campanhas, ainda 

foi útil, assumindo a regência nas ausências a que a guerra obrigava D. Pedro II (
352

). Este, 

pouco tempo lhe sobreviveu. 

Mas adiantamo-nos à História, falando da morte de D. Pedro II. Todo o capítulo foi 

dedicado a mostrar a Corte, sobretudo a diplomática, a partir de quando foi possível aplicar o 

termo, a Corte que D. Pedro veio a herdar do pai. E do irmão, porque nos falta analisar um filho 

de D. João IV, que recebeu a realeza depois do pai. Foi um reinado em que o protagonismo real 

de D. Afonso VI foi reduzido, pelas debilidades que se lhe atribuem, pela prolongada regência 

da Mãe, pelo afastamento forçado pelo irmão. Mas é mais um condicionamento a que ninguém 

pode fugir, ao tentar conhecer esse outro condicionamento, o do Cerimonial, durante o exercício 

de poder por parte dos três primeiros Reis da Dinastia de Bragança. Na Corte que buscámos 

mostrar, cresceram os filhos do Restaurador, enquanto este conduzia a guerra que lhe garantiria 

o trono, a si e aos seus sucessores. Evidentemente que o momento foi bem aproveitado: com a 

revolta da Catalunha (desde a Primavera de 1640), a Guerra com a Holanda (desde 1621), com a 

                                           
(

349
) Carta do Secretário Henry Bennet para Sir Richard Fanshaw, datada de 22 de Setembro de 1664. Vide Sir Richard 

Fanshaw, op. cit., pp. 263-264. 

(
350

) Com quem manteve amizade, mal vista e interpretada pelos seus inimigos. Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de 

Portugal, p. 50. 

(
351

) Num curioso caso de disputa cortesã, foi negado acesso ao Almirante que acompanhava o pretendente ao trono de 

Espanha, apenas sendo concedido ao Aio e Mordomo-mor, o Príncipe de Liechtenstein, “[…] [por]que Sua Excellencia tinha 

alli, que fazer, e o Almirante naõ […]”. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 184.  

(
352

) Dando-se uma disputa com a Santa Sé, sobre os pagamentos de certas igrejas, D. Catarina, regente, colocara o Núncio 

Apostólico em Lisboa sobre suspensão, impedido de frequentar o Paço e de tratar com o seu conferente – Cadaval – até se 

averiguar a justiça desses pagamentos. O interdito foi levantado a fim de o então Arcebispo de Tarso (depois Papa Inocêncio 

XIII) visitar o Rei de Portugal, gravemente enfermo, no início de 1705. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, 

pp. 324-325. 
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França (desde 1635) e as posteriores revoltas de Nápoles e da Sicília (
353

) resultava “[…] 

veremse os Castelhanos divididos em muitas partes […]” (
354

); até o próprio irmão de D. Luísa 

de Gusmão, o Duque de Medina Sidónia, procurou fundar uma revolta que o fizesse Rei da 

Andaluzia (
355

). Tais conflitos não evitaram que a guerra tivesse durado até 1668 (
356

), período 

sem paralelo na história militar portuguesa. Não contínua, os seus efeitos foram-no com certeza: 

durante mais de um quarto de século, o Reino teve pouca folga na Fazenda, dando muito 

trabalho ao Conde da Ericeira tornar o Reino mais próspero. Além da guerra com Espanha, uma 

outra, menos violenta mas muito simbólica, menos sangrenta mas tão política quanto aquela ia 

tendo lugar; mais ou menos de surdina, travava-se a guerra da Sucessão de Portugal. 

 

D. Afonso: de Infante a Príncipe e a Rei 

Para a formação pessoal de D. Pedro muito contribuiu o contacto com o irmão mais 

velho, D. Afonso. Não educado para reinar, o seu reinado foi atribulado, entre a Guerra da 

Aclamação (que seu Pai não conseguiu terminar) e a sua reduzida influência, dado o poder da 

Rainha-mãe (Regente desde a morte de D. João IV em Novembro de 1656 até Junho de 1662), 

primeiro, e do Conde de Castelo Melhor, depois. O (des)equilíbrio da balança de forças 

antagónicas, de que D. Afonso VI foi menos o fiel do que o pretexto, gerou um clima de 

conspiração cortesã, de instabilidade em torno do Rei. E externamente, as dificuldades não 

diminuíam. 

As relações da França com a Espanha, quer de trégua, quer de guerra, resultavam 

sempre na tendência de prolongar a guerra na Península por quanto tempo fosse possível. Só 

redutoramente se pode dizer que guerra que se seguiu ao Primeiro de Dezembro de 1640 foi o 

conflito entre Portugal e Espanha, um Reino exigindo autonomia face a outro. Muito mais do 

que isso estava em jogo. Tratava-se de distrair a Espanha, de ocupar Filipe IV (e depois Carlos 

II, seu filho), limitando a sua intervenção em outros teatros. Para os inimigos de Luís XIV, o 

conflito (ou antes, o seu fim) tinha interesse: chegar à paz na Península seria libertar todas as 

forças espanholas por forma a poderem ser usadas num esforço tal contra a França que esta se 

veria forçada a abrandar a influência e pressão sobre os demais Estados europeus, obrigada a 

                                           
(

353
) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (dir.), 

op. cit., p. 271. 

(
354

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 39.  

(
355

) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (dir.), 

op. cit., p. 271. 

(
356

) Guerra essa que transcendeu a defesa do território português: nas oportunidades de conquistar terra a Espanha, as armas 

portuguesas avançaram sobre o Reino vizinho, ganhando locais vantajosos, para saque ou como futuras moedas de troca a 

entregar como compromisso de paz, como pode ler-se um pouco por toda a obra do Mercurio Portuguez, que temos referido. 

Não obstante, essas conquistas pareceram à França frágeis e pouco ambiciosas. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 180. 

Segundo Nuno Gonçalo Monteiro, as principais investidas, sinal de que a guerra deixara de ser apenas defensiva, tiveram 

lugar após a morte de D. João IV. Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e 

Nuno Severiano Teixeira (dir.), op. cit., p. 277. 
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acorrer às fronteiras pirenaicas, entre outras. No meio de tudo isto, o destino de Portugal estava 

sobre o gume da navalha, apoiado em aliados cujo interesse próprio (aquela raison d’État que o 

francês Richelieu mencionava) ditava esforços ou dilações. À cabeça do Reino estava um 

monarca semi-paralisado, formalmente no poder mas apenas com o espaço de manobra que os 

seus próximos permitiam, assistindo mais ou menos impotente aos golpes que acabaram no de 

seu irmão, culminando no seu afastamento do trono e da Corte. 

 

O “reinado” da Mãe 

Aos dez anos de idade, em 1653, depois da morte prematura do seu irmão e Padrinho de 

baptismo D. Teodósio, D. Afonso foi jurado Príncipe herdeiro (
357

); ali se entendia por que o seu 

nascimento, primeiro do tálamo real porque primeiro depois de 1640, se considera uma crucial 

“[...]  «reserva» régia e [já] não ducal no caso da morte do primogénito [...]” (
358

). Em 1656, 

morria seu pai: D. Afonso tornava-se o sexto Rei deste nome em Portugal. Ao assomar à 

varanda para a aclamação, tinha atrás de si, de estoque e exercendo o ofício de Condestável (
359

) 

o seu irmão D. Pedro, de oito anos apenas; foi o segundo a beijar-lhe a mão, como Infante. No 

seu leito de morte, o pai havia recomendado amizade, paz, união e justiça (
360

); o Restaurador 

sabia que naquelas duas crianças se encontrava corporizado o futuro de uma nação, ainda numa 

guerra que se prometia para durar. 

Chegava D. João da Costa, primeiro Conde de Soure (
361

), a França, na qualidade de 

Embaixador Extraordinário, quando se soube que a França e a Espanha haviam estabelecido 

uma trégua. Más notícias para o Reino de Portugal pois D. Luísa de Gusmão tinha enviado o 

Conde para pedir o apoio militar de Ana de Áustria na campanha contra Castela (
362

). Prudência 

diplomática, Feliciano Dourado avisara o Conde de Soure de que, a ser recebido pelo Cardeal 

Mazarino, seria incógnito: a paz dos Pirenéus que ia ganhando forma excluindo Portugal (
363

), 

obrigava a que não fosse ainda causado melindre à Espanha, recebendo um Embaixador 

português (
364

). Ficou a sua entrada adiada quase um mês.  

                                           
(

357
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 192.   

(
358

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Afonso VI, o Vitorioso..., p. 8.  

(
359

) A Rainha assim o decidira pelo diferendo que opunha o Duque de Cadaval ao Conde de Odemira nas precedências, 

sendo este sogro daquele. De resto, o ofício pertencera, já o dissemos, à Casa de Bragança. Vide D. António Caetano de 

Sousa, op. cit., vol. VII, p. 192.   

(
360

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Afonso VI, o Vitorioso..., p. 22. 

(
361

) Não deve parecer estranha a nomeação de um capitão da Guerra de 1640-1668 para uma missão diplomática, ainda por 

cima se notarmos que a missão de D. João da Costa era no sentido de conseguir apoios da França para a dita guerra. 

(
362

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 197.    

(
363

) Como tampouco fora admitido no fim da Guerra dos Trinta Anos, onde, de uma assentada, poderia ter desenvolvido 

contactos diplomáticos com um conjunto de potências contrárias à Espanha. 

(
364

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 198. 
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O caso português complicara-se sobremaneira. A Inglaterra, já o dissemos, enquanto 

governada por Oliver Cromwell, havia deposto o rei Carlos I (pai do futuro marido de D. 

Catarina de Bragança) e assinado uma aliança com a França. De armas livres, estas duas 

potências haviam rechaçado as tropas de Espanha na batalha das Dunas (
365

). Abra-se um 

parêntesis para dizer que não é, portanto, estranho que a Espanha se tenha movimentado e 

esforçado para manter boas relações com Carlos II de Inglaterra, logo após a sua aclamação 

(
366

). Forçado por esse desfecho (ao qual se chegara pela superioridade do adversário), a paz 

entre Filipe IV de Espanha e Luís XIV de França foi-se assumindo como indispensável, uma 

iminência que em muito prejudicava a situação de Portugal. As forças do Reino vizinho 

concentraram-se na raia mas foram vencidas pelas armas portuguesas. A importância desta 

vitória foi tal que o comandante das tropas que defenderam Elvas, o Conde de Cantanhede, foi 

recebido por D. Afonso VI de maneira invulgar: “[...] Quando o Conde chegou à casa, em que 

ElRey o esperava, [este] deu alguns passos a recebello, honra singular, mas merecida do seu 

esclarecido procedimento [...]” (
367

). Meses depois, a má sorte de Portugal parecia certa: a 7 de 

Novembro de 1659, França e Espanha assinavam a Paz dos Pirenéus (
368

). Mas, meandros da 

Diplomacia e da Política (
369

), por intermédio do Visconde Marechal de Turenne a França 

auxiliava militarmente na guerra entre Portugal e Espanha, inclusive na contratação de oficiais 

como o Conde Freiderich von Schomberg (
370

). Entenda-se que era um auxílio que visava 

sustentar e prolongar o conflito, enquanto este servisse os interesses da Majestade 

Cristianíssima. De facto, a Inglaterra, a quem a paz ibérica interessava, veio a ler algumas 

acções de “Monsieur Schomberg” como empecilhos à assinatura da Paz (
371

). Não obstante, a 

entrada pública de D. João da Costa na Corte ocorreu em Fontainebleau, a 13 de Julho de 1659, 

em que altos aristocratas o receberam e conduziram até ao Rei (
372

). Tudo estava a ser 

milimetricamente consumado (
373

), com a nomeação do Marechal d’Aumont e do Conde de 

                                           
(

365
) Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 183. 

(
366

) Como se pode ler nos esforços de Sir Richard Fanshaw, op. cit. 

(
367

) Esta audiência mais “efusiva” deu-se depois de 14 de Janeiro de 1659, data do referido ataque a Elvas. Vide D. António 

Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 196. 

(
368

) Em ordem a impedir pazes separadas, Mazarino pedira a Portugal uma soma colossal para as disponibilidades dos 

cofres portugueses, no valor de três milhões de escudos franceses (reduzida depois em vinte porcento), condição que nunca 

chegou a ser aceite. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., pp. 179 e ss. 

(
369

) Vide Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du Dauphin. Première édition complète, d’après les textes originaux 

avec une étude sur leur composition, des Notes et des Éclaircissements par Charles Dreyss – Tome Premier. Paris, Librairie 

Académique Didier et Cie, Libraires Éditeurs, 1860, p. 132 e nota 1 à p. 13. 

(
370

) Veio também o irlandês Conde de Inchiquin, que depois de ter ficado cativo dos piratas argelinos foi remido pela 

Regente, voltando depois da restauração inglesa para a sua pátria. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 

200. 

(
371

) Apesar de alemão, o facto de o Rei Carlos II de Inglaterra fazer escrever o título em francês mostra que facilmente se 

entendia ao serviço de quem estava aquele militar. Vide Sir Richard Fanshaw, op. cit., p. 9.  

(
372

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, 200.  

(
373

) Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 200.  
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Soissons, príncipe da Casa de Sabóia, para comitiva de entrada do Embaixador. Monsieur de 

Berlissa, primeiro condutor dos embaixadores, aguardava-o na carruagem do rei (
374

). Mais certa 

da paz com Espanha, França acenava então com os trunfos que tinha na mão, caso Filipe IV 

resolvesse não cumprir o combinado. De Portugal se servia a França para atemorizar Espanha, 

concedendo apoios por vezes discretos ou pouco consistentes e que saíram caros a Lisboa (
375

). 

Quase inconfidente, o Conde de Soure, sem dúvida entusiasmado pelos pequenos sucessos da 

sua missão, fez publicar um manifesto em que louvava o apoio francês a Portugal como sendo a 

melhor opção disponível à França. Conseguiu com isto irritar o Cardeal Mazarino (
376

), 

empenhado em manter um certo pejo, ainda assim, enquanto a paz não estivesse perfeitamente 

estabelecida. Segura estava quando Luís XIV recebeu por sua mulher a Maria Teresa, no palácio 

efémero da Ilha dos Faisões, porque o Conde de Soure estava em S. João da Luz, e era recebido 

por um Gentil-homem do Cardeal Mazarino e pelos ministros estrangeiros (
377

). Em conflito, 

basicamente, estavam a necessidade de Portugal mostrar a Espanha que os seus aliados estavam 

empenhados e activos, contra a igual necessidade da duplicidade da França ao manter um 

segredo oficial e uma publicidade oficiosa, pela prudência que este tipo de jogadas duplas 

impõe sempre, nos momentos mais delicados. Passados estes, é sempre útil não confiar demais 

nos aliados (particularmente quando as pazes são recentes e os interesses antigos) e mostrar-lhes 

as consequências de acções menos amigáveis (
378

). 

Se o que Portugal mais precisava era de auxílio militar, uma embaixada apenas 

cerimonial em que fosse aceite a dignidade do Conde de Soure como Embaixador régio e em 

que este fosse recebido pelo Rei e apresentado a ministros estrangeiros não era uma derrota; D. 

João da Costa pode não ter voltado com o apoio militar que tivera como missão trazer mas 

mantinha-se o apoio cerimonial da França mesmo quando em paz com Espanha. E isso ainda 

contava. Fosse a intenção da França ou apenas de Mazarino (
379

) deixar cair Portugal, o certo é 

que o Rei recebeu D. João da Costa com honras na despedida, apesar dos esforços do Conde de 

Fuent-Saldanha, diplomata de Espanha. Este ministro tentou também empecilhar o recrutamento 

de von Schomberg mas valeu a Portugal a intervenção do Marechal de Turenne (
380

), um e outro 

também conhecidos do então secretário de embaixada Duarte Ribeiro de Macedo, que iria no 

final da década como Enviado à mesma Corte (
381

).  

                                           
(

374
) Cf. Ana Leal de Faria, Arquitectos da Paz..., p. 101-102. 

(
375

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 181.   

(
376

) Levando a que fosse apreendido. Vide idem, ibidem, p. 180. 

(
377

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 201. 

(
378

) Cf. Ana Leal de Faria, Arquitectos da Paz..., p. 101. 

(
379

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 202-203. 

(
380

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 203. 

(
381

) Vide Ana Leal de Faria, Um olhar português sobre a guerra da Holanda, in CLIO, Revista do Centro de História da 

Universidade de Lisboa, 18/19, 1008/09, p. 70. 
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A Rainha Regente D. Luísa, não se deixou levar pelos brandos esforços do Cardeal-

ministro de França em solo português: o Marquês de Chouppes foi bem tratado mas conduzido a 

uma conferência pouco mais do que simbólica com os Condes de Cantanhede e de Odemira. 

Sem resultados, foi-lhe inquirido pelo Conde do Prado se tinha poderes para mais negócios: não 

tendo, foi despedido de volta a França (
382

); em Portugal, terá ficado cerca de quinze dias, desde 

a entrada em Elvas a 7 de Dezembro de 1659 até à saída de Lisboa a três dias do Natal (
383

). A 

Rainha D. Luísa não podia afrontar a França não recebendo o seu Embaixador, mesmo sabendo 

da inutilidade da viagem. Mas o tratamento era claro: Portugal não estava satisfeito. E as 

vitórias que ia sucedendo na raia animavam o espírito nacional. Eram precisas ajudas concretas 

para manter o estado de coisas mas se Mazarino sabia usar de manobras dilatórias cortesãs para 

não satisfazer os que o buscavam, a Regente também sabia ser cortesmente firme. E agradecida, 

pois que, à chegada dos Condes de Soure e de Schomberg, a 11 de Novembro de 1660, a todos 

recebeu com mostras de agrado e de alegria (
384

). 

 

Uma Corte para-Real no palácio Corte-Real 

Em Lisboa, as alterações e divisões não eram poucas. A 15 de Março de 1661, morria o 

Conde de Odemira, D. Francisco de Faro (
385

), o Aio de D. Afonso e de D. Pedro. Perdida a 

influência dele sobre o Rei, dado que o Conde chegara a expulsar do Paço os Conti e outra gente 

de baixa qualidade, amigos de D. Afonso VI (
386

), a Regente sabia que era necessário pôr os 

assuntos mais prementes em ordem: o casamento da Infanta (de que tratámos já) e o assumir da 

Casa do Infantado por parte de D. Pedro. Saída D. Catarina do Reino, saía o Infante do Paço, 

que havia já sido transformado para acolher a Casa do Rei, seu irmão. Com a criação da dita 

Casa do Infantado, que ocorrera pela mão de D. João IV, a 11 de Agosto de 1654 (
387

), o Infante 

recebera numerosos bens, numa grande parte provenientes da eliminação dos titulares das Casas 

de Vila Real e de Caminha (
388

), bem como da restauração da Casa que havia sido do Rei D. 

Manuel I, aquando da sua condição de Duque de Beja, cujo título D. Pedro também recebeu; ter 

um Portugal Restaurado ia ao ponto de restaurar títulos antigos, usados por Reis, a cuja 

                                           
(

382
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 203.  

(
383

) Vide Fernando Castro Brandão, História Diplomática de Portugal, uma cronologia, Lisboa, Livros Horizonte, 2002, p. 

107.  

(
384

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 204.  

(
385

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 205.  

(
386

). Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 46.  

(
387

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 242. 

(
388

) Estas Casas e os bens confiscados aos que se haviam mantido ou passado para o lado espanhol ajudaram também no 

custear das missões diplomáticas posteriores a 1640. Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes..., p. 78.  
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memória a Casa de Bragança buscava legitimidade (
389

). Ainda não se sabia que, tal como D. 

Manuel se tornara Rei depois da morte (talvez pouco natural) do cunhado D. João III, que não 

deixava descendência, também D. Pedro se tornaria Rei depois da morte do seu irmão: dois 

Duques de Beja subidos ao trono pela morte dos monarcas de quem eram parentes próximos e 

em condições dignas de ficar para a História. Mas, voltando ao Infante, aos catorze anos, em 

1662, era tempo de se ocupar do governo da sua Casa, cujo centro seria a sua residência no 

palácio e casas de Corte-Real, que fora dos segundos Marqueses de Castelo Rodrigo (
390

). Na 

mudança, o Infante levava uma Corte digna do seu estatuto de segundo na linha de sucessão, 

como digno era o edifício que ocupava, quase contíguo ao Paço da Ribeira (
391

). Vimos já que a 

Casa Real se substituía às aristocráticas na reorganização do Portugal da Quarta Dinastia. Com 

efeito, a Casa das Rainhas ressurgia, poderosa e extensa, em 1643, e D. Teodósio recebia o 

Ducado de Bragança nem cinco anos depois de o Pai, anterior titular, se ter tornado Rei; 

seguindo a mesma lógica, em 1654, a Casa do Infantado era criada para garantir estado 

condigno ao filho segundo, i.e., de D. Pedro, depois da morte de D. Teodósio (
392

). Três grandes 

Casas senhoriais (talvez as maiores do Reino), todas dentro da Família Real, garantindo D. João 

IV estado para os seus familiares directos que lhes permitisse suster o embate das dificuldades 

de afirmação que a guerra impunha, proporcionando a “[...] conservação e defensa da Coroa 

[...]” (
393

) com a qual o Infantado fica comprometido ao receber as vilas fronteiriças de 

Caminha, Valença, Valadares, Almeida e Vimioso (
394

), por um lado, e garantir os rendimentos 

indispensáveis à manutenção simbólica dos estatutos respectivos, por outro. De facto, tal estado 

permitiria “[...] que os filhos segundos permaneçam no Reino e não saiam por via do casamento 

ou por outro qualquer motivo [...]” (
395

); ou antes, essa afirmação podemos fazer agora que 

sabemos como se deu a sucessão da Casa dada a D. Pedro (
396

), pois o que a Carta estipulava era 

que as doações seriam “[...] de juro e herdade para o Infante, e seos descendentes barões 

legitimos [...]” (
397

). Portanto, era pessoalmente para D. Pedro e seus filhos, não para um futuro 

segundo filho de D. Afonso VI. Até mesmo D. Pedro, já II, no seu testamento, “[...] fez della 

                                           
(

389
) Como oportunamente cita a Professora Maria Paula Marçal Lourenço, D. João IV conferiu o título de Duque de Beja a 

seu filho, relembrando aquele seu “tresavou”, o rei D. Manuel I. Vide Maria Paula Marçal Lourenço A Casa e o Estado do 

Infantado..., p. 36.   

(
390

) Vide Joaquim Veríssimo Serrão (trad.), “Prefácio” in idem, ibidem, p. 11. 

(
391

) Vide, por todos, D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 244.  

(
392

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, A Casa e o Estado do Infantado..., p. 33. 

(
393

) Como se pode ler na Carta régia que cria a Casa do Infantado. Vide idem, ibidem, p. 36.  

(
394

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..., p. 75. 

(
395

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, A Casa e o Estado do Infantado..., p. 36. Tivesse sido esse o caso do infante D. 

Manuel, irmão de D. João V, quarto varão do primeiro titular da Casa do Infantado a chegar à idade adulta, talvez a sua vida 

não constituísse tamanha fonte de interesse, pelas suas viagens pela Europa. 

(
396

) Como também fica subentendido na leitura que dela é feita in Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..., 

pp. 64-65. 

(
397

) Como se pode ler na Carta régia que cria a Casa do Infantado. Vide idem, ibidem, p. 37. 
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doação ao Infante D. Francisco, estabelecendo o modo da successaõ, para que nunca se possa 

unir à Coroa, e para que andasse na linha do Infante [...]” (
398

). Há ainda que não esquecer que 

esta é também uma forma de manter esses territórios, rendimentos e vassalos, sob o controlo do 

Rei, pelo menos mais perfeitamente do que se fossem entregues a senhores fora do seu círculo 

íntimo (
399

). Mas qual a urgência de transferir D. Pedro para o seu novo senhorio, vizinho da 

morada régia? Pensamos que afastar o Infante das más companhias em que seu irmão se divertia 

(
400

) é uma hipótese curta: de facto, mudá-lo para a “porta ao lado” do Paço da Ribeira não nos 

surge como um afastamento muito eficaz, por si só. Além do que, a mudança de casa no mesmo 

ano em que D. Afonso VI seria efectivamente colocado no trono e em que, por consequência, a 

Rainha-mãe perderia o poder de suportar um partido (
401

), foi também a transferência para uma 

Casa, ou seja, para a administração de um património vasto, com servidores, vassalos, rendas e 

prerrogativas. Quereria D. Luísa de Gusmão dar ao filho Infante (predilecto?) os meios de 

disputar o trono, suportando um partido? O Reino teria ainda de esperar quase século e meio até 

que uma guerra fratricida pelo poder fosse travada entre um outro D. Pedro e o seu irmão D. 

Miguel. Ainda em consolidação, a prudência política da viúva do Restaurador certamente 

saberia ver os custos de uma guerra interna durante uma guerra externa. Poderia talvez antever o 

golpe que ocorreria depois, com o mesmo fim. Cremos que tais cogitações são o fruto de 

vermos a História depois de esta acontecer e de dotarmos as personagens históricas de um 

raciocínio maquiaveliano. Este vício, de julgar que “[...] em tudo ha huma fineza, e intento 

particular, e que todas as acçoens dos homens são premeditadas [...]” (
402

) é característica dos 

“destiladores de quintas essências”, cortesãos tão perigosos para o Príncipe como os de baixo 

entendimento, diria Balzac, e tão nefastos aos estudiosos da História quanto os que a não 

conhecem, dizemos nós. Assim, deste ponto no tempo vemos que D. Pedro recebeu uma Casa 

para gerir, comparável só à do Rei, seu irmão, criada por seu pai, entregue por sua mãe. 

Mais do que os ducados que os filhos segundos dos Reis tradicionalmente recebiam em 

Portugal, D. Pedro viu criada para si um Casa que teria de administrar quase como a um 

pequeno Reino (
403

), centrada nas suas mãos, numa tentativa de segurar aquelas parcelas do 

Reino na proximidade do poder real, na centralização tornada possível pelas condicionantes da 

                                           
(

398
) Prevendo que, por morte do titular sem filhos legítimos, passasse para o Infante mais velho seguinte. Vide D. António 

Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 368.  

(
399

) Apesar da gestão autónoma destas Casas, é difícil concebê-las completamente livres da ingerência real. A Professora 

Maria Paula Marçal Lourenço, chama-lhes “unidades governativas autónomas, mas supervisionadas, em última instância, 

pelo monarca.” Vide Maria Paula Marçal Lourenço, A Casa e o Estado do Infantado..., p. 33. 

(
400

) Vide idem, ibidem, p. 75. 

(
401

) Vide idem, ibidem, p. 76.  

(
402

) Vide Duarte Ribeiro de Macedo, Aristippo..., pp. 76-77. 

(
403

) Cuja administração, privilégios e jurisdições foram largamente analisados, até na perspectiva de formação de 

personalidade e capacidade de governo real que D. Pedro teve de assumir, pela Professora Maria Paula Marçal Lourenço in 

D. Pedro II, o Pacífico..., pp. 64-103. 
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época (
404

). A morte era, e é, certeza da vida incerta no tempo: o estado de hemiplegia do Rei (e 

as doenças que hoje suspeitamos que tivesse) poderia antecipá-la. E a defunção poderia 

surpreender D. Afonso VI ainda antes de garantir a sucessão, quem sabe tornada difícil pelo 

estado de saúde real e mantida precária pela ausência do casamento. Resumimos a nossa 

posição, longe de ser pioneira (
405

): mais do que dar os meios a um futuro usurpador do trono do 

Rei, D. Luísa de Gusmão entregava um estado intermédio ao natural sucessor dele. Aliás, a 

fazer fé na “Cópia do Libelo que deu a Rainha” que o Conde de Povolide incluiu nas suas 

memórias, D. Maria Francisca viria a prever esta dificuldade sucessória ao constatar a 

incapacidade do marido em consumar o matrimónio: ao confessor que desejava uma gravidez 

real para breve, a Rainha terá respondido “[...] meu padre, não me parece que terá Portugal 

sucessores deste Rei [...]” (
406

); não obstante, D. Maria Sofia anunciara esperanças de gravidez 

ao Marquês de Saint-Romain (
407

), possivelmente para sossegar o real primo, Luís XIV. 

Estado intermédio, essa Corte assumia traços para-reais. Os principais cortesãos do 

Príncipe foram escolhidos de entre as melhores famílias do Reino (chamando primogénitos e 

não apenas filhos segundos), próximas da Casa Real já que não poucas foram nobilitadas ou 

acrescentadas em titulaturas pelo monarca fundador da Dinastia de Bragança. É o caso de D. 

João da Costa, feito primeiro Conde de Soure, e de D. Manuel Teles da Silva, primeiro Conde 

de Vilar-Maior, apenas dois nomes de Mordomos-mores da Casa do Infante. E bem assim, Rui 

de Moura Telles, estribeiro-mor da Rainha foi grande na Casa de D. Pedro, não esquecendo as 

Casas de Marialva (e Viana), S. Lourenço, Aveiras, Alegrete, Fronteira e Távora ou letrados 

como os Padres António Vieira e Nicolau Monteiro, Prior de Cedofeita. Corte cosmopolita, 

entre os numerosos moradores do palácio Corte-Real contavam-se quatro italianos e um inglês, 

bem como uma multitude de cortesãos menores, moços de câmara, estrebaria e tudo o mais de 

que uma grande casa senhorial pudesse precisar, oriundos “[...] da pequena nobreza, ou mesmo 

do terceiro estado [...]” (
408

), buscando rendimentos e até ascensão social pelo serviço ao Infante 

(
409

). Sustentar todos estes “consumidores de corte” (
410

), (começando na pessoa do Infante, 

obviamente) era a evidenciação do poder senhorial de D. Pedro e um importante destino dos 

rendimentos da sua Casa. Geria já uma grande Casa e detinha já um papel de Estado, como 

                                           
(

404
) Cf. Maria Paula Marçal Lourenço, A Casa e o Estado do Infantado..., p. 35. 

(
405

) Vide, por todos, idem, ibidem, p. 76.  

(
406

) Vide «Cópia do Libelo que deu a Rainha» nas “Memórias Históricas” do primeiro Conde de Povolide, Tristão da Cunha 

de Ataíde, op. cit, p. 94. 

(
407

) Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 197.  

(
408

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, A Casa e o Estado do Infantado..., p. 235.  

(
409

) Nas Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa., tomo VII, p. 244, pode encontrar-se uma lista 

completa dos titulares dos cargos da Casa. Do mesmo modo, a Professora Doutora Maria Paula Marçal Lourenço fez uma 

listagem e análise dos ditos na obra citada, A Casa e o Estado do Infantado..., pp. 77 e ss. 

(
410

) Vide idem, ibidem, p. 111.  
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veremos. Eis a parte mais importante da sua formação pessoal, antes de ser Rei: a sua Corte 

para-real.  

  

Os selos do poder 

Ali ao lado, a Corte Real assistia ainda ao aumento de influência dos irmãos Conti, 

companheiros de D. Afonso VI a quem este recompensava com privilégios. Considerados 

indignos pela baixa condição, juntavam-se apenas aos “mulatos” em cuja companhia o Rei se 

deleitava. Situação intolerável, culminou num golpe de mão, que desencadearia o princípio do 

fim de D. Luísa de Gusmão. A 20 de Junho de 1662, estando o Rei a despacho com a Regente, o 

Duque de Cadaval, os Marqueses de Gouveia e de Marialva e os Condes de Soure e de S. 

Lourenço (
411

) prenderam os Conti e enviaram-nos para longe do Rei. A Antonio Conti foi 

necessário prender violando os aposentos reais (
412

), pelo Duque de Cadaval, pelo Porteiro-mor 

Luís de Melo, pelo filho deste e por Duarte Vaz de Orta, Corregedor da Corte (
413

). Consumado 

o facto, a Rainha fez entrar na Casa do Despacho os “Grandes, Fidalgos, Tribunaes, Senado da 

Camera e Casa dos Vinte e Quatro”, na presença dos quais fez ler um manifesto em que, além 

de enumerar os seus feitos, imputava aos comportamentos do Rei o facto de lhe não entregar o 

poder, findando a Regência, como deveria ter feito anos antes. Terminou tudo com beija-mão ao 

Rei e à Rainha-Regente. Não há referência à presença do Infante D. Pedro… 

Mas o assunto estava longe de estar encerrado. Como reacção, D. Luís de Vasconcelos e 

Sousa, terceiro Conde de Castelo Melhor, exortou o Rei a recolher-se ao Paço de Alcântara, a 

fim de assegurar a pessoa real enquanto se isolavam os autores do golpe; afinal de contas, se os 

seus aposentos haviam sido violados, que perigos poderia ainda encerrar o Paço da Ribeira para 

a pessoa real? Vivos estariam na memória os acontecimentos que rodearão a prisão e execução 

de Carlos I de Inglaterra (
414

). E no dia seguinte ao incidente, já para Alcântara, mandava a 

Rainha uma carta ao filho e Rei, pedindo que voltasse e que viesse governar para junto de si. Do 

próprio punho, D. Afonso VI, sucintamente, mostrou-se resolvido a assumir o Reino. De frisar 

que ao dirigir-se a sua mãe, por duas vezes na curta missiva que o Conde dos Arcos levou a D. 

Luísa lhe chamava “[…] Muito alta e muito poderosa Princeza Rainha de Portugal, e dos 

Algarves, daquem, e de além mar em Africa, Senhora de Guiné, da Conquista, Commercio da 

Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, minha sobre todas muito amada, e prezada mãy e Senhora 

                                           
(

411
) Também são listados por D. António Caetano de Sousa o Bispo de Targa, D. Rodrigo de Menezes, Jorge de Melo, o 

Prior de Cedofeita, o Pe. António Vieira e Pedro Vieira da Silva, Secretário de Estado. Vide D. António Caetano de Sousa, 

op. cit., vol. VII, p 206.  

(
412

) Segundo a Anti-catastrophe..., contudo, Conti estava nos seus próprios aposentos, cuja porta o Duque de Cadaval fez 

deitar abaixo. Vide Anti-Catastrophe. Historia verdadeira da vida e dos successos d’El-Rei D. Affonso 6.º de Portugal e 

Algarves. Escripta em Lingoa Hespanhola por um official das tropas de Portugal, que o acompanhou na sua fortuna e na 

sua desgraça. Tradusida em Portuguez o mais fielmente que possivel foi. Anno de 1791, p. 14. 

(
413

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 206.  

(
414

) Como teria temido o próprio D. Afonso VI. Vide Anti-Catastrophe... p. 15.  
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[…]” (
415

). Todos estes títulos pertenciam à Majestade portuguesa e ele era Rei. A sua mãe, em 

mais longa carta, não os usara para com o filho, segundo a transcrição de D. António Caetano de 

Sousa, que a afirma ter visto. Mas D. Afonso atribuía-os à Regente. Simbolismo ou não, aquela 

epístola mostrava um monarca que se queria assumir como tal. E sem a Regente que tinha o que 

lhe era negado. As sucessivas tentativas de fazer o filho voltar ao palácio (incluindo a ida do 

Infante D. Pedro, sem êxito), apenas tiveram sucesso quando lhe determinou o dia em que os 

Selos reais lhe seriam entregues. Nesse recado lia-se “[...] Muito alto, e poderoso Príncipe, &c. 

[...]” (
416

), em que o et ceatera resumia (sem referir) os títulos majestáticos portugueses… 

A entrega dos Selos teve lugar a 23 de Junho de 1662, no Paço onde o Rei entrou, tendo 

na comitiva o irmão. A Rainha aguardava-os revestida de uma majestade que já só formalmente 

possuía (
417

). Logo depois, o Rei reorganizou a sua casa, protegendo a rede clientelar dos 

Condes de Castelo Melhor e de Atouguia e de Sebastião César de Menezes. Aquela era a Casa 

que D. Afonso pretendia para si. E nela não havia espaço para os conjurados da prisão dos 

Conti, para quem o afastamento da Corte foi a sentença. 

Não cremos que este facto, por si só, seja prova de indefinições e falhas protocolares 

(
418

). O nosso estudo não se pode focar demais no Cerimonial da Corte interno, pois o destaque 

é para o externo (ainda que, internamente, como vemos, haja muito que se repercute no 

exterior), pelo que não nos aventuramos a avançar o estado de definição protocolar da Corte 

brigantina de 1662. Baseando-nos na fonte francesa a que já nos referimos, se tivesse sido o 

Marquês de Gouveia a entrar na Câmara Real e a sua qualidade de Mordomo-mor, que conferia 

livre-trânsito por todo o Paço, poderia ter reduzido a violação de prerrogativas (
419

), 

nomeadamente nos aposentos do Rei. Até mesmo as funções do Porteiro-mor conferiam a Luís 

de Mello o estatuto de guarda da câmara real, em momentos de maior solenidade (
420

), de que 

este não era, todavia, um exemplo (
421

). Mas, concretamente, neste caso, o abuso do Duque de 

Cadaval naquela prisão era, é óbvio, um pretexto para o ataque ao partido da Regente e os 

privilégios protocolares eram as minudências a que se agarravam os seus contrários. As 

consequências, em suma, foram enormes: a Rainha foi arredada do poder (que devia ter já 

entregue ao filho pelo seu décimo quarto aniversário), os seus apoiantes foram afastados dela e 

                                           
(

415
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 209. 

(
416

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 210.  

(
417

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 211. 

(
418

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Afonso VI, o Vitorioso..., p. 47.  

(
419

) Como já tivemos oportunidade de referir. Vide supra, p. 65, e Jean de Rousset, « Le Ceremonial de la Cour de 

Portugal » in Le Cérémonial Diplomatique…, Tomo Segundo p. 375. 

(
420

) Vide idem, ibidem, p. 375. 

(
421

) Como viria a ser o das exéquias de D. Luísa de Gusmão, a 2 de Março de 1666, em que havia sido sua função limitar os 

acessos às duas antecâmaras do velório da Rainha. Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do 

Mez de Fevereiro do anno de 1666..., fl. 265v. 
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da Corte, Rei e Infante apartavam-se também (
422

). Parecia que apenas o Conde de Castelo 

Melhor e os seus se aproximavam (
423

): pela sua acção agradável a D. Afonso VI, recebeu as 

rédeas do poder, tornando-se o “[...] Atlante da Monarchia [...]” (
424

). Em menos de um mês 

tornava-se Escrivão da Puridade e ocupava quartos no Paço. 

Exemplo de um cortesão arredado depois da sua participação no golpe, D. António Luís 

de Meneses, Marquês de Marialva seguiu para Évora, em meados de 1663, para a recuperar das 

mãos espanholas. Aquando da perda daquela cidade, a sua casa, e as de outros fidalgos, foram 

atacadas por populares. No seguimento da recuperação da cidade, o Marquês foi feito Capitão 

General e foi-lhe entregue o governo das Armas da Província de Alentejo retirado a von 

Schomberg (
425

). Pela espada foi alcançando a glória que no Paço lhe era negada, prestando 

grandes serviços em batalhas como a do Ameixial e a de Montes Claros (
426

). 

Em Março de 1663 (
427

), o coche que levava a Rainha a Xabregas ia adereçado de 

veludo negro, talvez menos pelo seu estado de viúva do que pela privação do poder que 

exercera desde que o luto pelo marido começara. Menos de três anos viveria ali D. Luísa de 

Gusmão, morrendo a 27 de Fevereiro de 1666 (
428

). Entretanto, os esforços de Castelo Melhor, o 

Escrivão da Puridade, iam no sentido de fortalecer e assegurar a monarquia portuguesa usando 

tantas vias quanto possível. A aliança inglesa havia sido segurada pelo casamento da Infanta, 

apesar de tudo contrapeso das relações com França (
429

) e promissora no que à Holanda dissesse 

respeito. De facto, já o dissemos, Luís XIV usava Portugal como escudo contra Filipe IV e as 

vitórias que as tropas de D. Afonso VI logravam contra o Rei Católico prenunciavam uma paz 

                                           
(

422
) Não segundo a Anti-catastrophe... que refere o contrário e que diz que ao Infante foi recomendado que não tomasse 

cavalheiro algum ao seu serviço, pelos pejos que o Rei poderia ter, depois do golpe. Vide Anti-Catastrophe..., pp. 20-21. 

Talvez seja essa a razão pela qual se veio a saber que a Casa do Infantado chegou a estar quase sem criados. 

(
423

) A título de exemplo, à chegada da Rainha D. Maria Francisca à barra do Tejo, os primeiros a subir a bordo foram o 

Conde de Castelo-Melhor e a Mãe, que havia sido nomeada Camareira-mor da nova Rainha. Vide D. António Caetano de 

Sousa, op. cit., vol. VII, p. 221. 

(
424

) Vide idem, ibidem, p. 212. 

(
425

) Agraciado com o título condal de Mértola, cerimonialmente sentia-se ofendido em França por ceder o passo a outros 

menores, por ser protestante. A intervenção da Rainha D. Maria Francisca concedeu-lhe honras ducais, como se fosse um 

Duque e Grande português. Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., 

p. 215. 

(
426

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 214-215.  

(
427

) A este respeito, o autor do Mercurio Portuguez optou por usar de grande concisão, não dando grandes detalhes, no 

pequeno parágrafo que a notícia sobre a sua mudança para “um sitio muito agradauel sobre o Tejo”. Vide António de Sousa 

de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Março de 1663, Lisboa, na Officina de Henrique Valente de 

Oliveira, 1663, fls. 9v-10. 

(
428

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 137. Os relatos da sua morte diferem, dizendo uns que morreu 

pouco depois da visita dos filhos, outros que nunca mais os viu desde o golpe da prisão dos Conti. O Rei teria seguido o seu 

coche até Xabregas e, mandando virar o seu para se avistar com os filhos, D. Afonso mandou recolher ao Paço, não se 

cruzando com a Mãe. Vindo para Lisboa, sabendo que D. Luísa estava já moribunda, a meio do rio, teria mandado parar os 

remadores e cantar os músicos, detendo-se de tal modo que, chegado a Lisboa, era já defunta a Rainha-mãe e nem assim a 

quis ver. Vide Anti-catastrophe..., pp. 23-25. 

(
429

) Se bem que também àquela interessara o casamento-aliança entre Portugal e Inglaterra. Haviam ligações de 

proximidade familiar entre Luís XIV e Carlos II de Inglaterra (filho de Henriqueta de França, tia de Luís), interessando a 

Paris sentar no trono de Londres aquele Stuart que tantos anos vivera na Corte francesa. O interesse francês em Portugal já 

foi estudado. 
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que ao Rei Cristianíssimo não interessava. Como compensação, a Rainha de Portugal teria de 

ser francesa. 

 

O primeiro casamento de Rei 

Com as mortes de D. Teodósio, de D. Ana (no mesmo dia em que nasceu) e de D. 

Joana, o quarto fruto do casamento de D. Luísa de Gusmão foi também o primeiro a celebrar o 

sacramento do matrimónio: D. Catarina. O filho seguinte, D. Manuel, também nascera e morrera 

a seis de Setembro de 1640. Assim, desde aquele Primeiro de Dezembro de 1640 que as 

batalhas raianas defendiam, um só casamento da Família Real se havia realizado. O Rei (e 

sobretudo, o Reino) precisava de uma Rainha. Havia a percepção de que os interesses franceses 

tinham um carácter muito mais casuístico do que os ingleses, duráveis, comerciais, estratégicos 

(
430

). Assim, o casamento em França seria mais complementar da aliança inglesa do que seu 

substituto. Não obstante, a França movimentava-se, obviamente, no sentido de oferecer 

possibilidades matrimoniais, como a Duquesa de Montpensier (
431

): “[…] Il semble que Louis 

XIV ait songé à lui faire épouser le roi du Portugal Alphonse VI, un malheureux infirme ; 

Turenne fut chargé, en 1662, de présenter l’affaire. On fit valoir à la princesse qu’elle pourrait 

dominer le pays [por causa da fraqueza do marido?] et résister à l’Espagne. Mlle de 

Montpensier refusa une fois encore et dut affronter une nouvelle disgrâce […]” (
432

). Esgotada 

esta hipótese, nas vésperas da morte da Rainha-mãe (
433

), a 24 de Fevereiro de 1666, pela mão 

do Marquês de Sande, assinava-se em Paris o Tratado do casamento real com Mademoiselle 

d’Aumale (
434

). Esta Princesa, Maria Francisca Isabel de Sabóia-Nemours, era parente próxima 

de Luís XIV, primo direito de sua mãe (
435

). Por este casamento estavam abertas as vias para 

Portugal e França se comprometerem a não fazer a paz com Espanha sem o consentimento 

                                           
(

430
) Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 196. A pouco tempo de se iniciar a Guerra da Sucessão de Espanha, José da 

Cunha Brochado avisava que era necessário “ser amigo de todos mas com grande política, de Inglaterra com sinceridade, e 

de França com estudo”. Vide Eduardo Brasão, op. cit., p. 63. 

(
431

) Que, lembramos, já havia sido proposta ao Príncipe D. Teodósio. Vide supra, p. 50. 

(
432

) Vide Lucien Bély, op. cit., p. 264 

(
433

) O seu estado de saúde impedira as complicadas cortesias que seriam de esperar, aquando da visita que, nos últimos 

momentos de vida de D. Luísa de Gusmão, o Rei e o Infante, seus filhos, acompanhados pelo Marquês de Gouveia, pelo 

Conde de Castelo Melhor e por Simão de Vasconcellos e Sousa lhe fizeram. Mercurio Portuguez com as novas do Mez de 

Fevereiro do anno de 1666. E se refere o Funeral da Rainha nossa Senhora que Deos tem, Lisboa, na Officina de Domingos 

Carneyro, 1666, fl. 262. A morte da Rainha-mãe levou a lutos que limitaram as demonstrações de felicidade no Reino, 

aquando da publicação da nova do casamento. Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez 

de Agosto do Anno de 1666..., fl. 303v.  

(
434

) Outras noivas foram ponderadas, sendo os embaixadores expedidos para as negociações de casamento do Rei com 

Mademoiselle d’Orleans em Abril de 1663 e Ana Isabel da Lorena (sobrinha do Marechal Visconde de Turenne) em Janeiro 

de 1664. Vide Fernando Castro Brandão, op. cit., p. 109. 

(
435

) Henrique IV de França e Maria de Médicis foram pais de Luís XIII, avós de Luís XIV. Contudo, de uma relação do 

mesmo rei Henrique com Gabrielle d’Estrées, Duquesa de Beaufort, nasceu César de Bourbon, Duque de Vendôme, pai da 

Duquesa Isabel de Vendôme, mãe de D. Maria Francisca de Saboia, Rainha de Portugal. Vide D. António Caetano de Sousa, 

op. cit., vol. VII, p. 239. 
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mútuo, num Tratado assinado a 31 de Março de 1667 (
436

); nem um ano passara quando 

Portugal quebrou esta obrigação, no seguimento das vitórias sobre as armas Espanholas, com 

relevo para Ameixial e Montes Claros. Libertando as forças castelhanas para as fronteiras com 

Luís XIV, “[…] era, de certo modo, uma desforra dos Pirenéus […]” (
437

). 

Na sua viagem através de França até La Rochelle, a Princesa tinha uma escolta 

aristocrática, como merecia pelo sangue, e o acolhimento real como mereceria pelo casamento, 

avistando-se com a Rainha-Mãe de Inglaterra e filha; o seu real primo dera ordem para ser 

recebida com “[...] todas as ceremonias militares, e politicas, que se costumavaõ fazer nas 

entradas dos Reys de França [...]” (
438

). A História Genealógica da Casa Real Portuguesa omite 

um episódio que achámos relatado noutro lugar: dizendo D. António Caetano de Sousa apenas 

que, a 27 de Junho de 1666, o “[...] Bispo Duque de Laon celebrou o casamento na fórma, que 

ordena a Igreja Romana [...]” (
439

), Amelot de la Houssaye é mais completo e refere que, apesar 

de a Rainha estar presente, o casamento foi feito por Procuradores (
440

): 

 

“[...] En 1666, Alphonse VI. Roy de Portugal épousant la Princesse Marie-Françoise Elisabeth de Savoye, 

Duchesse de Nemours & d’Aumale, [et] ne voulut pas souffrir que le Marquis de Sande son Ambassadeur 

extraordinaire, donnât la main à cette Princesse dans la cérémonie des épousailles, en qualité de Procureur, 

comme il se pratique ordinairement dans ces recontres : de sorte qu’il se fallut que la jeune Reine donnât 

procuration au Duc de Vendôme son oncle, pour la représenter en cette cérémonie, où, par une singularité 

nouvelle, l’Evêque Duc de Laon, maria les deux Procureurs ensemble […] à la Rochelle. [...]” (441). 

 

Na cerimónia que se seguiu, recebeu ao Duque de Novailles, Governador de La 

Rochelle, na qualidade de Embaixador Extraordinário do Rei Cristianíssimo (
442

). Sentada sob 

dossel (e, a partir de então, à mesa também), tinha a Duquesa de Vendôme, sua avó, sentada 

junto a si em tamborete, como aconteceria se a mesma Duquesa se encontrasse na presença da 

Rainha de França (
443

). A partir do casamento, Mademoiselle d’Aumale tornava-se Rainha de 

                                           
(

436
) Vide M. J. Du Mont, Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens […], Tomo VII, Amsterdam & La Haye, 1726-

39, Parte I, p. 17. 

(
437

) Vide Ana Leal de Faria, Um olhar português sobre a guerra da Holanda..., p. 67. 

(
438

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 219. Vide também António de Sousa de Macedo, Mercurio 

Portuguez com as novas do mez de Agosto do Anno de 1666..., fls. 304v e ss. 

(
439

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 220.  

(
440

) Sem os detalhes que se seguem, o Mercurio Portuguez, menciona os dois procuradores. Vide António de Sousa de 

Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto do Anno de 1666..., fl. 305v. 

(
441

) «Cérémonies» in Amelot de la Houssaie, Mémoires Historiques, Politiques, Critiques et Littéraires, par […]. Ouvrage 

imprimé sur le propre Manuscrit de l’Auteur, [possivelmente a 2.ª edição, havendo uma de 1733 na BNP] Tome Second, À 

Amsterdam, chez Zacharie Chatelain, 1737, p. 346-347 da primeira numeração: de facto, chegado à p. 360, há um erro e a 

página seguinte surge numerada como 337; daí em diante, a numeração é contínua. 

(
442

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 220. 

(
443

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto do Anno de 1666..., fl. 305v. 

Essa prerrogativa de algumas francesas se sentarem em tamboretes fazia delas “les femmes assises” ou “tabourets”. Vide 

Robert Muchembled, op. cit., p. 146. 
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Portugal (
444

). Para os franceses, era então uma dignitária estrangeira (diríamos hoje), a quem 

Luís XIV cedera honras reais francesas (
445

) enquanto não embarcasse para Portugal, e que dava 

ali a sua primeira audiência real. Assim, no beija-mão, portugueses e franceses, todos 

cumpriram o ritual de joelho em terra (
446

). 

À Rainha de Portugal (
447

), cunhada da Rainha Catarina de Inglaterra (e não à prima do 

Rei Luís XIV de França) concedeu o monarca inglês salvo-conduto, dado o estado de guerra 

com a França, a quem pertenciam os navios comandados pelo Marquês de Rouvigny; o salvo-

conduto abrangia também os navios mercantes que navegassem em conjunto com a frota (
448

), 

mostra de que estes momentos cerimoniais constituem ocasiões de cortesia para com terceiros, 

cuja utilidade comercial em tempo de guerra era inestimável. Acrescente-se que, posta de parte 

a ameaça inglesa, havia ainda a temer os castelhanos, em especial quando a armada passasse o 

Golfo da Biscaia. Uma fonte indica que o ânimo da nova Rainha de Portugal era de sorte a 

desejar encontrar frota contrária para entrar em águas portuguesas com navios de presa (
449

), 

sendo grande a sua escolta. A prudência estratégica francesa prevenira, contudo, o Duque de 

Beaufort, comandante de forças navais francesas estacionadas no Mediterrâneo, a fim de que 

esperasse a comitiva de D. Maria Francisca (
450

), o que os atrasos desta impediram, pela falta de 

mantimentos (
451

). 

 O primeiro a visitar a bordo a Rainha, já em águas portuguesas, foi o Conde de Castelo-

Melhor, a 2 de Agosto desse ano de 1666, luxuosamente acompanhado. Uma personalidade foi 

escolhida para o acompanhar, já nomeada para exercer funções destacadas e de proximidade 

junto da nova Rainha: a sua mãe, Marquesa de Castelo Melhor e Condessa da Calheta, que, na 

qualidade de Camareira-mor da Rainha, ia iniciar o seu serviço (
452

). D. Luís de Vasconcelos e 

Sousa esteve entre os primeiros a subir a bordo para saudar a Rainha e fizera com que a sua 

própria mãe fosse nomeada para o serviço íntimo de D. Maria Francisca, numa tentativa de 

ganhar ascendente sobre Sua Majestade. 

                                           
(

444
) Os lacaios do Embaixador Marquês de Sande, ao acompanhá-lo neste dia em que o Reino ganhava uma Rainha, iam já 

simbolicamente de libré de pano verde, como usavam os guardas da Casa Real. Vide idem, ibidem, fl. 305. 

(
445

) Como também foi a regra nas viagens de Cristina da Suécia, no seu reinado, e de Filipe de Áustria, no reinado de Luís 

XII. Vide Lucien Bély, op. cit., p. 393.  

(
446

) Vide idem, ibidem, fl. 306v.  

(
447

) Como prova a carta que lhe enviou Carlos II de Inglaterra, tratando-a por Rainha. Vide idem, ibidem, fl. 306v.  

(
448

) Vide idem, ibidem, fl. 304. 

(
449

) Vide idem, ibidem, fl. 307v.  

(
450

) Vide «Journal de Louis XIV», de Março de 1666 in Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du Dauphin..., p. 132.  

(
451

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto do Anno de 1666..., fl. 307v. 

(
452

) Aquando da chegada do Rei, a Rainha havia de ter já a sua corte minimamente organizada e em funcionamento. Vide 

idem, ibidem, fl. 308v. O resto das cortesãs ao seu serviço estava já na igreja do convento junto à Quinta de Alcântara, onde 

tiveram lugar as bênçãos matrimoniais. Vide idem, ibidem, fl. 311v. Vide infra, o caso semelhante quanto à Camareira, na 

chegada de D. Maria Sofia, página 109. 
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De Rouvigny recebeu depois na escada do seu navio ao Rei D. Afonso VI e ao Infante 

D. Pedro quando estes subiram a bordo para saudar a Rainha e, já em terra, foi conduzido pelo 

Mestre-Sala, D. Lucas de Portugal; ao Bispo Duque de Laon, que também viera com a Rainha, 

fez o Rei tratar por “Excelência” (
453

), como se de um embaixador se tratasse, e acompanhar 

(excepto no primeiro dia) pelo Conde da Torre, em coche da pessoa real (
454

), consentindo que 

se cobrisse, como Par de França que era. Mais tarde Cardeal Protector do Reino, este prelado 

defendeu Portugal na Cidade Eterna com as armas à sua disposição, pontificando aquando da 

morte do Rei D. Afonso VI na Cúria Romana (
455

). É um facto que a Casa d’Estrées (nas 

pessoas do Bispo Duque de Laon e da Rainha D. Maria Francisca), a par do Marechal de 

Turenne, foram fulcrais no estabelecimento de Portugal; Luís XIV soube bem utilizar estas 

armas políticas, quando outras estavam mais entravadas pelo Tratado dos Pirenéus (
456

).  

A entrada das Majestades em Lisboa fez-se no fim de um rico cortejo, uma folga em 

tempo de guerra. Dissemo-lo já mas fica a expressão da época: “[...] admiraram-se os 

Estrangeiros, que se achàram presentes, confundiramse os Castelhanos prisioneiros, que 

puderam alcançar ver as festas; & os mesmos Portuguezes parece que se excediam a si proprios 

[...]” (
457

). Os arcos das nações e misteres davam um aspecto festivo à capital em guerra e o 

coche onde seguiam os Reis que todos quereriam ver era descoberto, proporcionando a todos 

uma vista desimpedida do Rei e, sobretudo, da Rainha que tanta falta fazia ao Reino em guerra 

(
458

), garantia de aliança e promessa de descendência. Mal se sabia então que essa descendência 

ao chegar, seria por meio daquele Infante que se sentava à frente do casal real (
459

). Ainda 

assim, era ocasião de mostrar ao (reduzido) Corpo Diplomático acreditado em Portugal como se 

festejava nesta Corte um casamento real. O Terreiro do Paço, transformado quase em arena para 

as festividades tauromáquicas e outras, estava cercado de bancadas, nas quais não se esqueceu, 

do lado do Paço da Ribeira, “[...] janelas, aos Ministros Inuiados dos Reys de França, Inglaterra, 

& Suecia, & dos Estados de Holanda [...]” (
460

). Assistindo aos folguedos em sua honra, “[...] Da 

                                           
(

453
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 223. Igual tratamento tinha o Bispo-Embaixador D. Luís de 

Sousa na sua embaixada a Roma. Vide infra, pp. 101 e ss. 

(
454

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto do Anno de 1666..., fl. 312v. 

(
455

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 228.  

(
456

) Cf. Ana Leal de Faria, Arquitectos da Paz..., p. 128. 

(
457

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Outubro do Anno de 1666. E resumo 

breve das festas que se fizerão em Lisboa pello casamento de Suas Magestades, Lisboa, na Officina de Domingos Carneyro, 

1666., fl. 323vvv. 

(
458

) Naquele mês de Agosto de 1666 foram prevenidas as guarnições da raia, onde tiveram lugar algumas escaramuças. Vide 

António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto do Anno de 1666..., fls. 318 e ss.  

(
459

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 224.  

(
460

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto do Anno de 1666.., fl. 323vv. 



 

  Página 85 

principal [janela] alumeauam este mundo as Magestades delRey & Rey, & da Rainha, & em 

outra junto desta o Senhor Infante. [...]” (
461

). 

Todavia, aquele Infante que ali se encontrava não estava satisfeito com a sua situação. A 

Casa do Infantado estava seriamente desfalcada e quase sem criados (
462

), quer por doença, quer 

pelo afastamento de alguns dos seus servidores, sem que Castelo-Melhor fizesse pela sua 

provisão. Tendo o Infante oportunidade de se queixar ao Irmão, “[…] ElRey lhe respondeo, que 

elle o naõ mandava sahir da Corte, mas que se quizesse, o podia fazer […]” (
463

). O Infante 

ofendido, cumpridas as formalidades de recepção da Rainha, recolheu-se à sua Quinta de 

Alcântara e depois a Corte-Real para buscar notícias da cunhada que adoecera. Ao despedir-se 

do Marquês de Rouvigny, cujas funções terminavam, o Infante teve de receber alguns Grandes 

ao seu serviço, apenas para manter a compostura da sua Casa, dada a ausência de servidores 

(
464

). Entretanto, os espanhóis cativos em Portugal folgavam com as dissensões no âmago da 

Família Real, interpretando-as como sinal de que a autonomia portuguesa estava por um fio, 

bem como o seu cativeiro (
465

). D. Pedro estava descontente e não o escondia. Despedindo do 

seu serviço a Simão de Vasconcelos, irmão do Conde de Castelo Melhor (a quem o Infante 

culpava dos procedimentos do Rei contra si), o valido viu bem que a sua posição perigava. Os 

dados estavam lançados. O primeiro casamento de Rei era também a última grande cerimónia 

de Estado de D. Afonso VI. 

 

                                           
(

461
) Vide idem, ibidem. 

(
462

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, pp. 248-249. 

(
463

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 249. 

(
464

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 248. 

(
465

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 251. 
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CAPÍTULO III: Meia palavra basta... 

 

Meia palavra, como introdução 

Diz o vulgo que “Para bom entendedor, meia palavra basta”. Numa época em que o 

francês se ia assumindo como língua da diplomacia, o contacto diplomático não se limitava à 

oralidade. Apenas uma pequena parte das mensagens que transmitimos é expressa pelo que 

dizemos. Mas se é relativamente fácil perceber a agressividade na expressão do outro ou a sua 

opulência nos seus trajos e adornos, é menos linear a identificação das mensagens que se 

veiculavam através do Cerimonial. É uma “língua secreta” para os iniciados (
466

), não morta 

mas quase moribunda nos nossos dias, quando apenas resquícios seus permanecem e é de bom-

tom dispensar honras e privilégios. 

Protelar ou apressar uma visita, escolher este ou aquele critério hierárquico, receber ou 

não receber… eis as questões no Cerimonial de Estado. Não raras vezes D. Pedro se serviu de 

expedientes cortesãos para marcar uma posição. Luís XIV de França era conhecido por esses 

jogos que ocupavam os habitantes de Versailles (
467

), entretendo-os nas intrigas palacianas que 

os afastavam do verdadeiro poder decisório que era, assim, mais facilmente concentrado no 

soberano. Neste capítulo, procuraremos explorar esses meandros da diplomacia. Já aflorámos 

essas ideias no Capítulo II, em que tentámos tirar ilações dos momentos protocolares que 

ocorreram desde 1640 até ao início de 1668. Escrevemos (ou pelo menos, tentámos) as Relações 

Internacionais portuguesas pela pena do Cerimonial. Foquemo-nos em D. Pedro, II e não só. 

A razão de um capítulo só para um Rei é simples: foi com D. Pedro que começou o 

Cerimonial de Corte português pacífico e brigantino. Até à Paz com Espanha, a diplomacia de 

guerra era fundamental, como procurámos mostrar, mesmo porque era uma ferramenta bélica, 

uma guerra por outros meios, deturpando a máxima clausevitziana. Com a paz raiana, contudo, 

as atenções puderam ser direccionadas para o desenvolvimento de uma forma de estar na 

sociedade dos Estados que se assemelhasse mais aos modelos cortesãos da Europa moderna. E 

estes modelos, no que ao nosso estudo concerne, manifestam-se nas maneiras de os mesmos 

Estados se relacionarem. 

A Diplomacia física, por escrito, perene (tanto quanto a preservação dos arquivos 

permite) tem sido estudada, recolhida e compilada. Mas há uma outra Diplomacia, imaterial, 

fugaz porque dura apenas tanto quanto um gesto, um momento, uma cerimónia, uma missão, 

um reinado. Esta é difícil de estudar na perspectiva histórica: os relatos são frequentemente 

omissos ou lacunares nestes aspectos e o nosso conhecimento quanto ao quadro mental da época 

                                           
(

466
) Vide Lucien Bély, op. cit., p. 544.  

(
467

) Que os aceitavam, na esperança de benefícios futuros. Vide Robert Muchembled, op. cit., p. 140.  
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é sempre limitado. Já aludimos ao valor do Le Cérémonial Diplomatique des Cours de 

l’Europe..., enquanto recolha. Agora faremos (mais) uma análise aos episódios cerimoniais que 

recolhemos, no que a D. Pedro, Regente e Rei, diz respeito. No período em que exerceu o poder, 

os seus casamentos e os esponsais da Princesa sua filha constituem momentos cruciais na 

diplomacia portuguesa e na história do Cerimonial nacional. As audiências diplomáticas que os 

prepararam e as ordinárias são também valiosas. Bem assim, será “[...] com alguma 

individuação referido o que entaõ se passou na vinda delRey Carlos III. a Portugal, como 

materia, que costuma ser poucas vezes succedida, verse a juncção de Reys; e assim se fará 

agradavel ao Leitor, o instruirse do Ceremonial, que se observou [...]” (
468

). D. Pedro contactava 

com outros, que falavam a mesma língua, o Cerimonial, tantas vezes, com meia palavra apenas. 

E bastava. 

 

“La prise de pouvoir” (
469

) 

Chegada a hora de agir, o irmão do Rei comunicou a sua decisão a Francisco Correia de 

Lacerda e ao Secretário João Roxas de Azevedo: era hora de pressionar o Rei. A notícia 

espalhou-se aos seus partidários: o Marquês de Marialva, os Condes de Vila-Flor e de Sarzedas, 

Miguel Carlos de Távora, Luís de Mendonça Furtado, Francisco Correia da Silva e D. João da 

Silva, bem como a D. Luís de Meneses e ao Duque de Cadaval, desterrados (
470

). Castelo-

Melhor, informado, redobrou as defesas do Paço (
471

), preparando-se para vender cara a vida 

mas o Rei propôs mandar o Conde em missão de sujeição ao Infante. Em vão tentava assim 

apaziguar o irmão; não era assim que D. Pedro queria D. Luís de Vasconcelos e Sousa. Com 

efeito, D. Afonso VI parecia disposto a humilhar Castelo-Melhor mas não a deixá-lo cair. O 

Infante, ali ao lado, aproveitou o momento em que o irmão fraquejava: apresentou as suas 

razões aos Tribunais, à Câmara e à Casa dos Vinte e Quatro e aos Conselheiros de Estado e à 

Aristocracia convidou para Corte-Real a fim de se explicar. Presencialmente, poderia ver quem 

estava por si. 

Em carta ao Rei, D. Pedro dizia querer o julgamento do valido. Caso contrário, sairia do 

Reino. Pressionar o Rei a apartar-se do seu braço direito, por aqueles meios, não resultaria em 

menos do que em desprovê-lo do poder. Quem nomearia o sucessor de Castelo-Melhor? Daria o 

Infante o consentimento que já provava achar necessário? O poder de nomear (ou pelo menos, 

                                           
(

468
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 307.    

(
469

) O título desta secção, que se poderia traduzir em “A tomada de poder”, baseia-se no do filme de Rosselini, “La prise de 

pouvoir de Louis XIV”, de 1966. A história, contemporânea da tomada de poder pelo Infante D. Pedro, guardadas as 

diferenças que os casos têm, apresenta semelhanças na afirmação pessoal também através do uso do cerimonial, como forma 

de clarificar o actor fundamental do sistema político nacional.  

(
470

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 254. 

(
471

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..., p. 101. 
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de manter) validos passava do Rei para o seu irmão. Falemos também em sucessores. Na mesma 

missiva, D. Pedro é arrojado, dizendo-se “[...] unico Infante, e hoje immediato successor de 

Vossa Magestade em quanto à successaõ [...]” (
472

). Mais do que a constatação do óbvio, o Rei 

era prevenido de que não se tratava de um mero cortesão (como o Conde): era também filho de 

D. João IV e a quem a Coroa pertencia por direito, arredado que estivesse D. Afonso. A 

proposta de afastamento do monarca não está posta na carta. Mas assumir-se como sucessor de 

um vivo, manifestar assim os direitos sucessórios a um irmão sem mais herdeiros é fazer uma 

clara ameaça. Sem contudo a fazer. 

Resultado: Castelo-Melhor exilava-se, saindo do país. Mas aquele tenso ano de 1667 

não chegaria ao fim sem outro “exílio”. Pouco mais de um ano passado sobre a sua entrada em 

Lisboa, D. Maria Francisca recolheu-se ao Mosteiro da Esperança, a 2 de Novembro de 1667. A 

Rainha afastava-se de um marido incapaz para o matrimónio (
473

) e de a defender francamente 

aquando das ofensas sofridas pela boca de António de Sousa de Macedo, em Agosto de 1667 

(
474

). Quando o Marquês de Sande mencionou ao Conde de Castelo Melhor a incapacidade de D. 

Afonso VI em cumprir os seus deveres conjugais, teve como resposta que “[...] era falsa essa 

incapacidade porquanto em sua casa se criava ũa filha do dito senhor [...]” (
475

). Mas também é 

dito que, à chegada a terra portuguesa da Rainha D. Maria Francisca, D. Afonso VI havia estado 

longe dos deveres de marido: estando na Quinta de Alcântara, antes de entrarem na capital, “[...] 

A Rainha ceou em publico, assistida das Damas, Camereira môr, e Officiaes da Casa, e ElRey 

no seu aposento, onde entretido com os seus continuos assistentes, se divertio tanto da 

oppressaõ, que tivera no tempo daquela função, que chegadas as horas, em que havia de voltar 

para o quarto da Rainha, naõ houve diligencia, nem persuasaõ, que o obrigasse, tomando varios 

pretextos de indisposições, que deraõ logo que sentir à Rainha [...]” (
476

). Fosse como fosse, 

Paço esvaziava-se. E o Rei estava isolado. A narrativa do que se sucedeu, no Capítulo IV, do 

Livro VII da História Genealógica da Casa Real Portuguesa é tão sucinto que os destinos do 

Rei da prisão em 23 de Novembro de 1667 até à morte a 12 de Setembro de 1683 ocupa uma 

dúzia de linhas, perto de um quarto de página da edição que utilizámos. A explicação parece-

nos simples: D. António Caetano de Sousa escrevia para D. João V, o filho de D. Pedro II. Um 

relato pormenorizado de ofensas à pessoa real durante a sua prisão não seria apropriado, 

podendo ferir a memória do pai do seu patrono. Aliás, as páginas perpassam um certo desdém 

pelo Rei D. Afonso VI, na desilusão causada pelas falhas na governação, mais pela sua 

                                           
(

472
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 256. 

(
473

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 226. 

(
474

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..,. pp. 94 e 100. Vide também, John Colbatch, op. cit., Part 

I, pp. 71 e ss., sobre o sucedido a António de Sousa de Macedo. 

(
475

) Vide «Cópia do Libelo que deu a Rainha» nas “Memórias Históricas” do primeiro Conde de Povolide, in Tristão da 

Cunha de Ataíde, op. cit., p. 94. 

(
476

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 223. 



 

  Página 89 

negligência e entrega a prazeres pessoais do que pela doença (
477

); é já no fim do capítulo que se 

assume mais elogioso das virtudes que possuía e às grandes acções do seu reinado (
478

). Numa 

das raras vezes a que à doença elude, aponta-a logo antes de referir a injustiça no trato com a 

mãe: 

“[...] nos primeiros annos da sua idade [“contava sómente cinco anos”, lê-se adiante, na p. 227] 

hum accidente de ar, que se seguiu a huma febre maligna, que lhe tomou ametade do corpo, o 

deixou leso, e menos livres, e quasi confusas as deliberações do entendimento, de que se 

seguiraõ varias desordens, que a Rainha Regente tentou evitar: porém ElRey, que era colerico 

sem causa, e demasiadamente com ella, se sentio de maneira que faltou àquella attenção devida à 

Rainha sua mãy chea de virtudes, que lhe tinha conservado a Coroa [...]” (
479

). 

 

Por todo o capítulo, o mérito de Castelo-Melhor é defendido (
480

) e as virtudes de D. 

Luísa de Gusmão são amplamente referidas. Mais ainda são as do Infante D. Pedro. E é ao 

capítulo a ele dedicado, com mais espaço para aprovar resoluções, justificar posições e 

sancionar medidas, que temos de recorrer para compreender os eventos seguintes. 

D. Afonso VI estava privado do poder. Mas num Reino, particularmente quando em 

guerra, não deve haver sede vacante. Para tal, o Infante D. Pedro assumiu a Regência a 24 de 

Novembro de 1667, que lhe foi confirmada nas Cortes de 27 de Janeiro de 1668, onde foi 

vestido de negro, qual luto pelas circunstâncias em que o irmão se via colocado (passados já 

quase dois desde a morte da mãe de ambos), sentando-se no lugar de Rei (
481

), estado que lhe 

era reconhecido, assim, a três meses de completar vinte anos. No acto, era acompanhado pelo 

Duque de Cadaval, servindo como Condestável (
482

), pelo Mordomo-mor, Marquês de Gouveia 

e pelo Conde de Sabugal, no ofício de Meirinho-mor, figura da Justiça, aquela que sustentava as 

acções tomadas contra o rei. O Infante foi reconhecido como Príncipe e como sucessor da Coroa 

de D. Afonso, “[...] falecendo sem filhos legitimos [...]” (
483

), o que era inevitável, pois vivia 

longe da mulher. Seguiu-se o beija-mão ao novo Senhor de Portugal. Nessa cerimónia de 

                                           
(

477
) Que encontraria defensor em Aristipo que ataca as imperfeições de carácter mas não as falhas causadas pelas 

enfermidades e defeitos que a vida atribui sem culpa dos que as sofrem. Vide Duarte Ribeiro de Macedo, Aristippo ..., 

Discurso VII, pp. 123-124. 

(
478

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 228.  

(
479

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 218. 

(
480

) A sua política enquanto valido é referida pelos historiadores como importante na introdução de algumas inovações 

governativas, modernas e europeias, que visavam a concentração do poder no polo real pela supressão ou enfraquecimento 

das redes de poder senhoriais que empecilhavam a criação de um centro decisório único, condição indispensável para a 

evolução para os estados modernos como hoje os conhecemos. Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Afonso VI, o 

Vitorioso..., p. 35. 

(
481

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..., p. 114.  

(
482

) Na aclamação de D. Afonso VI, lembramos, havendo disputa entre o Duque e o Conde de Odemira, o cargo foi 

exercido pelo Infante D. Pedro Agora, depois do falecimento do Conde de Odemira, recompensava-se o Duque pela 

participação na deposição de D. Afonso. 

(
483

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 259. 
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obediência, bem como em toda a sessão, foi notória a ausência de Bispos, representados pelos 

Procuradores dos Cabidos, dada a ausência de prelados no Reino (
484

). 

Não é difícil lembrarmo-nos do caso da outra deposição real que em Portugal envolveu 

irmãos reais. Nesse caso da Primeira Dinastia, em meados do século XIII, um outro D. Afonso 

foi chamado a substituir o seu irmão, o Rei D. Sancho II, levando a que reinasse como D. 

Afonso III de Portugal. Também então se alegava a incapacidade de governar do monarca como 

justificação para ser deposto, numa violação do pactum subjectiones a sistematizar por 

pensadores como Francisco Suarez, em tempos mais tardios de Filipes em Portugal. Como 

resultado, o irmão do Rei, foi chamado a governar Portugal, iniciando-se o reinado do Bolonhês, 

cognome derivado do seu matrimónio com a Condessa Matilde da Bolonha (
485

). Mas naquele 

longínquo século XIII, o apelo fez-se ao Sumo Pontífice, que já havia classificado D. Sancho 

como “rex inutilis” (
486

); no século XVII, as relações com a Santa Sé estavam ainda em vias de 

estabelecimento no caso português e aquele poder papal sobre os monarcas da Cristandade (
487

) 

havia sido confinado, pela Reforma, aos soberanos católicos e, pelo poder militar e influência 

destes, às decisões que mais conviessem aos seus interesses. Já a Rainha Mécia Lopes de Haro, 

mulher de D. Sancho II, recolheu-se às suas vilas e propriedades, sem acompanhar o marido 

que, viajando para Toledo, aí acabou por morrer e encontrar sepultura. Quatro séculos mais 

tarde, no caso em análise, o Rei não teria hipótese de sair do Reino (muito menos para Espanha, 

onde poderia fazer perigar ainda mais a situação nacional). Inusitadamente, nem a Rainha teria 

um fim tão simples; uma vez Rainha, D. Maria Francisca sê-lo-ia até ao fim dos seus dias; 

manteve o título (e o dote em Portugal) casando-se com o ex-cunhado e ficando, assim, Rainha-

Princesa (
488

). 

 

O caso da Rainha 

A pressão exercida sobre Portugal (com grande enfoque nos seus cofres) pelo estado de 

D. Maria Francisca era enorme: liberta do seu casamento com D. Afonso VI, a Rainha dizia 

pretender voltar a França. Mais: dissolvido o casamento, o dote tinha de ser restituído. Um 

caminho se abria a D. Pedro: casando-se com a ex-cunhada, segurava-se a aliança que ela 

corporizava, mantinha-se em Portugal o dote e obtinha-se uma solução expedita de casamento 

                                           
(

484
) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..., p. 114.  

(
485

) Que não acompanhou o marido para Portugal nem foi Rainha. Aliás, D. Afonso III comportou-se como se fosse 

solteiro, ao contrair matrimónio com D. Beatriz de Castela, filha do Rei Afonso X. Só depois da morte da Condessa Matilde 

e a instâncias dos Reis de Navarra e de França se resolveu este caso de bigamia. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., pp. 52-

53. 

(
486

) No Concílio de Lipon, em Julho de 1245. Vide Fernando Castro Brandão, op. cit., p. 21. 

(
487

) Como foi o caso do Concílio de Lião, contemporâneo de D. Sancho II, que declarou a deposição do Imperador 

Frederico II. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 48. 

(
488

) Como é referido nas “Memórias Históricas” do primeiro Conde de Povolide. Vide Tristão da Cunha de Ataíde, op. cit., 

p. 116. 
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para o Príncipe, que também carecia de matrimónio e, sobretudo, de descendência. Em termos 

externos, o compromisso era também simbólico: convinha que Portugal se mantivesse numa 

relativa proximidade com a França, em especial depois da Paz com Espanha, feita à revelia do 

que ficara prometido pelo primeiro casamento da mesma Mademoiselle d’Aumale. Em suma, 

“[…] o segundo casamento da rainha representava o contraponto da França a uma paz assinada 

sem a sua intervenção […]” (
489

), evitando que o Príncipe D. Pedro fosse escolher noiva no 

leque de inimigos da Majestade Cristianíssima. Munido dessa espinhosa missão, Duarte Ribeiro 

de Macedo, não estranho a este nosso estudo, foi enviado para França, a dar conhecimento 

oficial destes acontecimentos. A Casa de Vendôme, a quem D. Maria Francisca pertencia, foi 

instrumental neste processo, possibilitando a missão deste diplomata (
490

) e influindo na decisão 

canónica. 

Luís Verju, Enviado do Duque de Vendôme em Lisboa, rumou então a França. Aí 

logrou, a 15 ou 16 de Março de 1668, do Legado a latere Cardeal Duque de Vendôme um 

Breve que consentia no casamento da Rainha (
491

), da família deste do prelado, com o ex-

cunhado (que obviamente não aparece como tal: dissolvido o matrimónio, cessavam quaisquer 

laços de afinidade entre ambos). Lembramos as palavras de Moisés: “Se um homem casar com a 

mulher do seu irmão, pratica uma acção repugnante e morrerão sem filhos, porque esse homem 

desonrou o próprio irmão” (
492

); a sua validade não abrange o caso dos casamentos anulados, 

aqui não referidos, contudo. Já a Lei do Levirato previra o casamento entre cunhados quando a 

mulher ficasse viúva mas não era esse o caso (
493

). D. Maria Francisca não estava viúva mas via 

o seu “estado civil” alterado pela anulação do casamento. Assim sendo, o Breve do Legado, 

confirmado por um do Papa (
494

), deveria vencer as remanescentes reservas que obstassem a esta 

solução que, se não foi canónica, foi sem dúvida prática. Assim, o Duque de Cadaval e o 

Marquês de Cascais, representavam a noiva e o noivo, respectivamente, no casamento que se 

celebrou na Quarta-feira Santa de 1668, indo o casal na segunda-feira de Pascoela para 

Alcântara (
495

). 

Ora o papel de D. Maria Francisca ficava assegurado, embora o estatuto sem 

precedentes que tinha dificultasse pontos importantes como a administração da Casa das 

Rainhas, bem como a possibilidade de assistência às reuniões do Conselho de Estado. Certo é 

                                           
(

489
) Vide Ana Leal de Faria, Um olhar português sobre a guerra da Holanda..., p. 68. 

(
490

) Vide idem, ibidem, p. 70.  

(
491

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 261, sendo referido o dia 15. Já António Valdez, datou o Breve 

a 16 de Março de 1668. Vide António Valdez, op. cit., p. 175. 

(
492

) Vide Levítico, capítulo 20, v. 21.  

(
493

) Cf. Deuteronómio, capítulo 25, v. 5.  

(
494

) Dado em Roma a 10 de Dezembro do mesmo ano de 1668. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 262. 

Acabou por ser lido mais de um mês depois de ter nascido o fruto desse casamento que o Papa aprovava.  

(
495

) Vide John Colbatch, op. cit., Part I, p. 104.  
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que D. Maria Francisca facilitou as relações com França, sendo intermediária da 

correspondência entre o primo e o marido, dado que este não era titularmente Rei como Luís 

XIV instava (
496

). 

 

A revelação da Epifania de 1669 

Seis de Janeiro de 1669, Dia da Epifania ou de Reis. Nove meses se haviam completado 

desde dois de Abril de 1668, quando D. Pedro e de D. Maria Francisca de Sabóia se haviam 

recebido em matrimónio. Neste auspicioso dia, viu a luz do dia o primeiro (e também único) 

fruto da sua união. À falta dos actuais meios pré-natais de verificação do sexo, foi no momento 

do parto que este se revelou e, apesar de não ser um varão como tanto se desejava, o nascimento 

de uma Infanta, D. Isabel Maria Josefa, significava que a Casa de Bragança tinha condições de 

continuar. Externamente, essa era uma mensagem importante. Tão importante que Duarte 

Ribeiro de Macedo, diplomata em França, se viu obrigado a manifestá-lo de forma tão veemente 

que procurou superar os que o Residente do Imperador fizera aquando do nascimento de uma 

princesa imperial (
497

). 

Quando o Barão de Watteville fez entrada pública na Corte, já a Infanta contava cinco 

semanas e haviam passado outros tantos dias de ser lida em Lisboa a sentença papal que 

confirmava o Breve do Cardeal de Vendôme; a Espanha e a Santa Sé, tardias reconhecedoras da 

Dinastia Real de Bragança, manifestavam-se quando a Casa Real de Bragança entrava na 

terceira geração. Watteville ter-se-á excedido, propondo o matrimónio de D. Isabel com Carlos 

II de Espanha o que, longe de ser um bom casamento, punha a sólida possibilidade de anular os 

esforços concluídos um ano antes (
498

). Já o Abade e Marquês de Saint-Romain, Melchior Harod 

de Senevas, Enviado de França, aproveitou o momento para se assumir como Embaixador. 

Incógnito, estava já em Lisboa desde 1666 (
499

), negociando em nome de Luís XIV com a 

discrição que se impunha às relações que, pela Paz dos Pirenéus, formalmente não podiam 

existir. E nesse particular, dizem os seus contemporâneos que estava bem munido das 

qualidades necessárias, tendo o cuidado de “[...] ne dire que ce qu’il faut dire, et à supprimer ce 

qu’il faut supprimer [...]” (
500

). Em nome do seu monarca, o diplomata estaria presente no 

baptismo da Infanta, representando (diplomática e religiosamente) o seu Padrinho. “Não houve 

                                           
(

496
) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico... p. 150. 

(
497

) Vide “50.ª Carta para o Príncipe Dom Pedro”, 15 de Fevereiro de 1669, in Ana Maria Homem Leal de Faria, Os 

Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo..., p. 103. 

(
498

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..., p. 142.  

(
499

) O Mercurio Portuguez coloca-o em conferências com D. Afonso VI ainda em Salvaterra, pouco depois da conferência 

do Rei com os enviados ingleses, Richard Southwell e Richard Fanshaw, a propósito da paz luso-espanhola que, 

obviamente, interessava à Inglaterra. Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do Mez de 

Fevereiro do anno de 1666..., fl. 258v. 

(
500

) Vide Visconte de Caix de Saint-Aymour, Recueil des Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France 

(...). Portugal, Vol. III, Paris, Félix Alcan, 1886, pp. 89-90. 
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madrinha”, afirmam laconicamente duas fontes (
501

). A recusa desta qualidade por parte da 

Rainha Catarina de Inglaterra, tia da Infanta, pode ser atribuída ao facto de ser irmã do Rei 

prisioneiro (que habitava perto da Capela Real onde decorreu o baptismo), no seu ponto de 

vista, legítimo marido da Mãe da Infanta que, assim, seria bastarda (
502

). Há também a hipótese 

referida por Duarte Ribeiro de Macedo: haviam sido maquinações inglesas que impediram D. 

Catarina de aceitar, com o fito de não danificar futuros direitos sobre a Coroa Portuguesa (
503

). 

Sem um varão que lhe tomasse o lugar na sucessão, as Cortes de 15 de Janeiro de 1674 

juraram herdeira do Reino à Infanta D. Isabel Maria Josefa. Urgia-lhe, portanto, um casamento. 

Consolidar a aliança na rede de influência francesa e familiar da Rainha surgia como uma 

possibilidade sólida; não admira que Eduardo Brazão tenha dito que D. Maria Francisca fora um 

“[…] verdadeiro instrumento de Luís XIV […]” (
504

). Assim, as atenções voltaram-se para o 

primo coirmão da Infanta, Vítor Amadeu de Sabóia, filho de Madame Royale (
505

), irmã da 

Rainha D. Maria Francisca (
506

). Este casamento “fóra do Reyno” (além da proximidade de 

sangue, que pouco obstara a tantos outros casamentos reais) poderia violar a legislação das 

supostas Cortes de Lamego mas as Cortes de 1674 e de 1679 aceitaram dispensá-la “por aquella 

vez sómente” (
507

). Mais uma vez, os precedentes. Abria-se uma excepção que invalidava a Lei 

que a tradição (se não as hipotéticas Cortes de Lamego) mantinha. E não foi à falta de 

possibilidades de consórcio. Mas os legisladores daquele momento histórico, pesando os 

argumentos, decidiram que naquela dispensa se defendiam melhor os interesses do Reino. Seria 

talvez melhor um casamento que consolidasse as alianças internacionais do que um que, 

porventura, destacasse um aristocrata nacional (
508

). E logo um casamento que segurava Luís 

XIV como aliado. O primeiro Duque de Cadaval, D. Nuno Álvares Pereira de Melo, não foi 

estranho a esta opção. Depois de viúvo da filha do sétimo Conde de Odemira, casou 

                                           
(

501
) Vide “51.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, 11 de Outubro de 1671, in Ana Maria Homem Leal de Faria, Os 

Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo, Correspondência Diplomática de Paris, 1668-1676, [s.l.], Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 2007, p. 320 e D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VIII, p. 223. 

(
502

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico (1648-1706), Colecção Reis de Portugal (Dir. Roberto 

Carneiro), Rio de Mouro, Círculo de Leitores e Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, 2007, p. 

143.  

(
503

) Vide “51.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, 11 de Outubro de 1671, in Ana Maria Homem Leal de Faria, Os 

Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo, Correspondência Diplomática de Paris, 1668-1676, [s.l.], Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 2007, p. 319-320. 

(
504

) Vide Eduardo Brazão, O Casamento de D. Pedro II com a Princesa de Neuburgo (Documentos Diplomáticos), 

Coimbra, 1936, p. 8. 

(
505

) O título de Madame Royale havia sido uma concessão a Madame de Savoie, território que se pretendia arvorar em 

Reino, pelos seus direitos sobre Chipre. Vide Lucien Bély, op. cit., pp. 180 e ss. 

(
506

) Um outro parentesco havia, se bem que mais funesto de lembrar: era também sobrinho-neto da Duquesa Margarida de 

Mântua, que era a Vice-Rainha de Portugal em 1640. 

(
507

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.., vol. VII, p. 267.   

(
508

) Lucien Bély, talvez porque mal informado sobre o casamento falhado de D.  Isabel (ou porque sabendo o seu desfecho), 

atribui à força do partido que defendia necessidade de um casamento nacional o facto de ter morrido donzela. Vide Lucien 

Bély, op. cit., p. 288. 
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sucessivamente com duas aristocratas francesas (
509

): “[...] a princesa Maria Angélica 

Henriqueta de Lorena, filha do príncipe de Harcourt e da Princesa Catarina Henriqueta, filha 

bastarda de Henrique IV de França; em 1675, com a princesa Margarida Armanda de Lorena, 

filha do Conde de Armagnac e de Harcourt, estribeiro-mor de Luís XIV, e de Catarina de 

Neuville [...]” (
510

). Consequentemente, o Marquês de Ornano, embaixador extraordinário do 

Duque de Sabóia, fez entrada pública a 10 de Março de 1681 para os esponsais. Foi conduzido à 

audiência pelo Marquês de Fronteira, acompanhado por “[...] todos os coches dos Grandes, e 

Nobreza da Corte, como he costume, com os seus Gentis-homens [...]” (
511

); a Corte precisava 

de se mostrar grande, faustosa e polida e a Nobreza tinha de fazer a sua parte. Não menos 

faustoso, o Príncipe D. Pedro mandou cinco coches e a Princesa menos um. As librés, o número 

de lacaios, a riqueza dos adornos serviam para mostrar a prosperidade de um Reino estável que 

confirmava a sua ligação com Sabóia e, indissociavelmente, com França. À vista de todos, 

Portugal estava empenhado naquela aliança, para a qual se arredara a Lei de Lamego, na qual se 

usava a única herdeira de D. Pedro, na qual se jogava o futuro de Portugal. Recebido pelo 

Príncipe no Paço Real e pela Princesa em Corte-Real, o Marquês pôde ver como o Reino 

dispunha de duas Cortes principescas, vizinhas e ricas. 

Quinze dias depois, nova mostra de abundância: o mesmo Condutor o foi buscar para os 

esponsais e, se o mesmo número de lacaios o seguiam, novo pano os cobria, doze pajens lhe 

serviam de guarda de corpo, seguindo o cortejo (decerto digno de ser visto) com trombetas e 

palafreneiros, liteira e coches. Escoltado por D. Francisco de Sousa, na qualidade de Capitão da 

Guarda Alemã e acompanhado por D. Lucas de Portugal, Mestre-Sala do Príncipe, subiram para 

junto dos Príncipes. Admirável demonstração de majestade das Altezas, D. Pedro e D. Maria 

Francisca o esperavam debaixo de dossel, que era “[...] insignia da Magestade. [...]” (
512

), 

ladeados pelo Marquês Mordomo-mor, pelo Conde de Vilar-Maior, como fidalgo escalonado e 

pelo Duque de Cadaval, que tivera papel não pequeno naquele negócio. Como assistência, um 

número difícil de estimar, de cortesãos, de serviço uns, de aparato outros. 

Dali a cerca de um ano achar-se-ia já o Duque de Saboia em Portugal, prometia a carta 

que enviara e que leu o Secretário de Estado. Seguiu-se a leitura da procuração do Marquês de 

Ornano e, assim, pôde passar a Corte-Real com os dois cortesãos que o haviam trazido, não sem 

antes haver tempo para o beija-mão. Junto da Infanta, novo beija-mão do Embaixador e dos da 

sua família, bem como a oferta de um presente do Duque. Simbólica oferta, seriam as pérolas 

                                           
(

509
) Apoiantes dos diplomatas franceses e próximas de D. Maria Francisca de Saboia. Vide Ana Leal de Faria, Um olhar 

português sobre a guerra da Holanda, in CLIO, Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, 18/19, 1008/09, 

p. 76.  

(
510

) Vide Professora Doutora Ana Leal de Faria in Arquitectos da Paz..., p. 278.  

(
511

) Vide D. António Caetano de Sousa, OP. CIT., vol. VII, p. 267. A descrição que apresentamos a partir de agora, é 

proveniente das páginas seguintes. 

(
512

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do Mez de Fevereiro do anno de 1666..., fl. 264.  
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que D. Brites levara de seu pai, D. Manuel I de Portugal, aquando do casamento com o Duque 

Carlos III de Sabóia (
513

), em 1521 (
514

). Para a vinda do Duque, providenciaram-se oito naus 

que se diz constituíam “[...] huma das mais ricas Armadas, que vio sobre si o mar Oceano, e 

Mediterraneo, de que era General Pedro Jacques de Magalhaens, Visconde de Fonte Arcada 

[...]” (
515

); exagero barroco ou não contá-la entre as mais ricas armadas, D. António Caetano de 

Sousa diz que à capitania da armada, a S. Francisco de Assis, chamavam “Monte de Ouro”. 

Com o primeiro Duque de Cadaval (
516

), Embaixador Extraordinário do Príncipe, embarcaram 

numerosos cortesãos, aristocratas e clérigos que davam luzimento e categoria àquela escolta. 

Saídos de Lisboa em 23 de Maio de 1682, chegaram a Nice e daí seguiram para Turim de onde 

o Vítor Amadeu não os acompanhou, escusando-se continuamente com uma doença de que 

padecia. O Duque Embaixador Extraordinário, D. Nuno Álvares Pereira de Melo, invocando a 

impossibilidade de a armada invernar naquelas paragens, viu-se obrigado a tornar ao Reino sem 

marido para a Infanta. Chegara ao fim a esperança de aquele desposório ser o continuador da 

linha real dos Bragança. 

 

O Pacífico depois do Vitorioso 

D. Pedro passou à História com o cognome de o Pacífico uma vez que no seu reinado se 

assinou a paz com Espanha, findando a guerra que durava há quase vinte e oito anos, começada 

pelo pai, continuada pela mãe e rematada pelo irmão (
517

). Facto a não negligenciar, o reinado 

de D. Afonso VI, fortalecido com as vitórias que os exércitos portugueses foram alcançando, 

encaminhou a situação nacional para uma paz em condições favoráveis à coroa. Por isso, se D. 

Pedro conseguiu ser pacífico, deveu-o ao irmão ter sido vitorioso. E quando se apossou do 

Reino, a Serpente de Portugal, emblema dos Bragança, lutava já contra um Leão de Espanha 

(
518

) muito agastado. 

                                           
(

513
) Certamente, parte do dote da Duquesa de Saboia, D. Brites, cuja biografia resumida e indicações de descendência (que 

incluem o trineto, Vítor Amadeu Francisco com quem D. Isabel celebrou esponsais) pode ser encontrada em D. António 

Caetano de Sousa, OP. CIT., vol. III, pp. 171 e ss. 

(
514

) Vide Ângela Barreto Xavier e Pedro Cardim, «Reddit Quod Recipit, Imagens das Festas de Casamento de Afonso VI», 

IV, in Ângela Barreto Xavier, Pedro Cardim, Fernando Bouza Álvarez, Festas que se fizeram pelo casamento do rei D. 

Afonso VI, Lisboa, Quetzal editores, 1996, p. 67.  

(
515

) Vide D. António Caetano de Sousa, OP. CIT., vol. VII, p. 269. 

(
516

) Homem com crescentes conhecimentos e prática de cerimonial, cuja grandeza pessoal certamente pesaram na sua 

escolha como Condutor do futuro Rei de Portugal – título que Vítor Amadeu só podia assumir depois de ter nascido um 

herdeiro varão, contudo. 

(
517

) Em todos estes reinados e exercícios de poder, a constante é o povo português; a opinião pública (expressa 

fundamentalmente na sua voz política, as Cortes) era favorável à paz com Espanha, uma vez garantida a independência 

portuguesa. Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 197.  

(
518

) Esta simbologia, tão mordaz e (certamente) perceptível na época, foi utilizada nos artifícios das festas do casamento de 

D. Afonso VI. Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto de 1666, fl. 323v.   
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Consequentemente, quando Don Gaspar de Haro (
519

), recebeu poderes para negociar o 

tratado de paz com Portugal, o primeiro impulso do Príncipe parece ter sido o de não aceitar 

(
520

). Espanha procurava o entendimento para o fim da guerra. A subjugação de Portugal, que 

Olivares proclamara ao alcance de Filipe IV, surgia à Rainha Regente de Espanha como uma 

remota miragem. O Príncipe podia tomar proveito disso: o cansaço do Reino vizinho era uma 

oportunidade para empurrar a raia para mais longe de Lisboa. E, naquela altura, D. Pedro tinha 

ainda um trunfo na manga, ou melhor, no Mosteiro da Esperança: a Rainha D. Maria Francisca 

(cuja possibilidade de casamento ia ganhando força) representava uma aliança com o primo, 

Luís XIV de França, cujo apoio bélico e interesse político poderiam obter dividendos 

importantes para o Reino. 

De Saint-Romain, Embaixador de França em Lisboa, não ia permitir que os esforços de 

Don Gaspar obtivessem sucesso sem dar luta. Para isso fora “[...] Saint-Romain, envoyé [p. 13] 

en Portugal pour empêcher l’effet du dessein que le Roi d’Angleterre avait de rejoindre le 

Portugal avec l’Espagne [...]” (
521

). Mesmo porque Portugal se obrigara a não fazer pazes com 

Espanha sem a permissão de França; em abono da verdade diga-se que antes do casamento de 

D. Afonso VI com D. Maria Francisca, o mesmo prometera Luís XIV a Filipe IV aquando do 

tratado que o fez genro deste...  

A morte de Filipe IV de Espanha, em 17 de Setembro de 1665 (
522

), dera ao genro 

francês o pretexto de começar a Guerra da Devolução. Não havendo sido pago o dote de Maria 

Teresa, não se encontravam reunidas as condições para que Luís XIV deixasse de reivindicar os 

direitos sucessórios da mulher (já Rainha de França) à herança de Filipe IV, nomeadamente 

quanto aos Países Baixos Católicos e ao Franco-Condado (
523

). No seguimento, as potências 

marítimas coligaram-se contra o Rei Cristianíssimo: Inglaterra e Holanda, fundamentalmente, 

não poderiam consentir que França se tornasse predominante no mar, como estes movimentos 

sobre o Canal da Mancha prenunciavam (
524

). Urgia combater a França com todas as armas e já 

vimos que a Diplomacia não é a menor. Assim, os olhos voltavam-se para a Península: se 

Espanha e Portugal assinassem a paz, aquele Reino ver-se-ia livre para acudir aos seus Estados 

do norte (contra os quais tantas vezes a Holanda lutara já). Mesmo porque, como nota Eduardo 

Brasão, a França não dava mostras de aproveitar estas hostilidades para auxiliar Portugal 

                                           
(

519
) Prisioneiro até bem pouco antes destes acontecimentos em Lisboa, intentou a fuga vestido de mulher, falhando em 

iludir os seus carcereiros. Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Setembro de 

1663, Lisboa, na Officina de Henrique Valente de Oliveira, 1666, fl. 35v-36. Era filho do poderoso Conde-Duque. Vide 

Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 47. 

(
520

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 263. 

(
521

)  Vide «Journal de Louis XIV», Janeiro de 1666», in Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du Dauphin..., p. 12-13. 

(
522

) Vide António Valdez, op. cit., p. 9. 

(
523

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., nota 55 à p. 203.  

(
524

) Bem assim, o Império, o Brandeburgo, Espanha, o Duque da Lorena, Dinamarca, o Palatinado, o Duque de Brunswick-

Luneburgo e o Grande Eleitor: a Grande Aliança da Haia. Vide Eduardo Brasão, op. cit., p. 50. 
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decididamente (
525

). O fim da guerra entre Portugal e Espanha que Luís XIV, aliado de Portugal, 

não queria (
526

), interessava agora a mais nações (
527

). A 23 de Maio de 1667, Inglaterra e 

Espanha assinavam um Tratado particular em Madrid para uma trégua com Portugal (
528

). 

Longe de o assunto ficar por aí, o Conde de Sandwich veio a Lisboa: Embaixador 

Extraordinário em Madrid, rumou à outra capital peninsular a fim de persuadir as autoridades 

portuguesas a aceitar a paz. Afinal, já aí havia estado, cinco anos antes, para levar D. Catarina 

como Rainha. Mais uma vez, os leais do Príncipe surgem com destaque: o Duque de Cadaval, 

os Marqueses de Niza, Marialva e Gouveia, o Conde de Miranda e Pedro Vieira da Silva, 

Secretário de Estado, foram feitos plenipotenciários para negociarem em nome do Príncipe. A 

13 de Fevereiro daquele ano de 1668 era assinada a Paz com Espanha, mediada por Inglaterra 

(
529

). As relações diplomáticas com Espanha podiam começar. No ano seguinte, de Portugal saiu 

o terceiro Conde de Miranda, Henrique de Sousa Tavares e para Lisboa veio o Embaixador “[...] 

Barão de Bataville, Conde de Corbiers, Marquez de Usiã, Gentil-homem da Camera delRey 

Catholico, e do Conselho de Guerra, e do Estado de Flandes, e de Borgonha [...]” (
530

), fazendo 

entrada só em 1669, depois do nascimento da Infanta, como dissemos; D. António Caetano de 

Sousa não poupou menções aos pergaminhos deste diplomata que o Pai do destinatário da sua 

obra recebeu após assinar a paz (
531

). A guerra, agora sim, terminara (
532

). 

Três anos mais tarde, nova vitória: o provimento das Dioceses chegava. À medida que 

as Sés iam vagando, crescia o problema político de Portugal: religiosamente, o Rei tinha o 

direito de indicar os Bispos, propondo-os à Santa Sé que depois os sancionava. Acontece que o 

Papado não aceitava esta prerrogativa a D. João IV (ou aos seus sucessores, porque o caso se foi 

arrastando), o que era o mesmo que não o reconhecer como Rei legítimo de Portugal. Portanto 

este problema era religioso mas também político: o Reino, católico, estava a ficar sem Pastores, 

                                           
(

525
) Citando Edgar Prestage. Vide idem, ibidem, p. 43.  

(
526

) Cfr. Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, p. 56-57.  

(
527

) Inglaterra, Suécia e Holanda, assinaram, para tal, o Tratado de Aix-la-Chapelle, em Maio de 1668. Vide Jorge Borges 

de Macedo, op. cit., p. 207. 

(
528

) Vide Fernando Castro Brandão, op. cit., p. 111. Em outro lugar, é dito que essa trégua teria a duração de quarenta e 

cinco anos. Vide António Valdez, op. cit., p. 201. 

(
529

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 264. Contudo, o Rei Carlos II de Inglaterra não deixa de 

encontrar forma de expressar a Filipe IV de Espanha, por meio do Embaixador Sir Richard Fanshaw, de que a paz com 

Portugal não significaria a renúncia dos seus direitos (ou dos de seu filho, Carlos) àquele trono. Tais argumentos eram 

necessários, à época em que o dito diplomata seguiu para Madrid (1663) para que a Majestade Católica fizesse por 

suspender as hostilidades com Portugal, quanto mais não fosse como trégua. Vide Sir Richard Fanshaw, op. cit., p. 10. De ler 

também é o relato da conferência que o dito Embaixador teve com o Duque de Medina Celi, em 22 de Setembro de 1664, 

em que as evasivas sobre as relações anglo-lusas mostram a posição neutra da Inglaterra, embora conducente à paz. Vide 

idem, ibidem, pp. 247-253. 

(
530

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 264. 

(
531

) Aliás, persona non grata aos olhos do Rei Carlos II de Inglaterra, como prova o primeiro ponto das suas instruções a 

Sir Richard Fanshaw, que ia como Embaixador ao Rei de Espanha. Vide Sir Richard Fanshaw, op. cit., p. 2. 

(
532

) O que não queria dizer que as animosidades haviam sido esquecidas. O Conde de Humanes, sucessor de Watteville, 

teve de fazer segunda entrada pública por D. Pedro II não ter ficado satisfeito com o seu comportamento na primeira... Vide 

D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, pp. 381-382. 
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sem que o Pastor Universal fizesse por acudir a este sangria episcopal segundo o que tradição 

impunha, afectando o estado religioso mas também de prestígio de Portugal, com “[...] 

importantes implicações dentro da Igreja e no quadro da disciplina eclesiástica [...]” (
533

). 

Quaisquer pretensões centralizadoras da Santa Sé, procurando chamar a si as nomeações, 

retirando esse privilégio aos Reis (como os de Portugal) vinham, portanto, em má altura no caso 

da Dinastia brigantina (
534

), pois coincidiam com o momento em que Portugal precisava de 

restaurar tantos antigos direitos e prerrogativas quanto possível. Assim dera D. Pedro indicações 

a D. Francisco de Sousa, terceiro Conde do Prado (
535

):  

 

“O primeiro e mais importante negócio que tenho em Roma, e de que como tal haveis de tratar logo que 

Sua Santidade vos der audiência, he o da confirmação dos bispados […], antes da intruzão dos Reys de 

Castela confirmava a Santa See Appostolica os Bispos nomeados pelos senhores Reys meus predecessores 

com a clausula ad suplicationem nos bispados antigos, e nos modernos, que são Elvas, Leiria e Portalegre e 

nos mais das conquistas com a cláusula ad nominationem seu presentationem [...]” (536). 

 

Assinada a paz com Espanha, que não se coibira de estorvar neste caso (
537

), as Sés 

portuguesas podiam voltar a ter os respectivos prelados. E a nomeação dos mesmos foi, 

obviamente, politizada. Até o Embaixador que a conseguiu foi elevado a Marquês das Minas. 

Era a ocasião de o Príncipe recompensar os que o haviam servido; na verdade, à excepção de 

um, todos tiveram cargos de governo, palacianos ou até diplomáticos (
538

). Apenas nos casos do 

Porto, Guarda e Portalegre não são mencionados cargos. Contudo, o escolhido para aquela 

Diocese do Alto Alentejo foi o bispo D. Ricardo Russell, que havia sido Capelão-mor, Esmoler 

e Sumilher da Cortina da Rainha D. Catarina e desempenhou várias missões diplomáticas a 

Inglaterra e junto dos Estados Gerais (
539

) e no do Porto foi o Padre Nicolau Monteiro, tão 

presente na Corte em que D. Pedro cresceu, como vimos. Vale a pena transcrever a listagem: 

  

                                           
(

533
) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Aclamação”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira (dir.), 

op. cit., p. 275.  

(
534

) Colbatch não poupa as críticas a esta atitude da Santa Sé, como sendo inaceitáveis face a um Reino católico. Vide John 

Colbatch, op. cit., Part II, p. 10. 

(
535

) Um aristocrata, um militar, não um clérigo. De Callières conta que, por culpa de um prelado-embaixador de Francisco I, 

incapaz de dar responder à letra às ofensas sofridas em nome de Carlos V, a França aprendeu que era melhor não enviar a 

Roma “que des gens d’épée”, mais capazes de defender a honra (sua e do seu Rei). Vide François de Callières, op. cit., pp. 

32-33. 

(
536

) “Instrucção ao Embaixador e Conde de Prado, 1 de Maio de 1669”, n.
o
 17. Vide Jaime Constantino de Freitas Moniz, 

op. cit., p. 46. 

(
537

) Vide supra, p. 50. 

(
538

) A rede de poder organizado de que a Igreja dispunha, quer sob o ponto de vista doutrinal quotidiano dos bispos, quer 

sob o da disciplina moral do Santo Ofício (em Portugal suspenso desde Outubro de 1674 até Novembro de 1676) é uma rede 

de influência cuja importância, no período em análise, não deve ser esquecida. Vide Pedro Cardim, “Politics and Power...”, 

p. 99. 

(
539

) Vide Ana Leal de Faria, Arquitectos da Paz..., p. 281. 
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“[...] conferio o Papa Clemente X. no anno de 1671 o Arcebispado de Braga em D. Veríssimo Lencastre, do 

Conselho Geral do Santo Officio, Sumilher da Cortina (540); o de Lisboa em Antonio de Mendoça, do 

Conselho de Estado, Commissario Geral da Bulla da Cruzada, Presidente da Mesa da Consciencia, e 

Ordens; no de Evora a Diogo de Sousa, do Conselho de Estado, e do Geral do Santo Officio; em Cappellaõ 

môr a Luiz de Sousa, Deão, e Governador do Porto, e Bispo titular de Bona. Nos Bispados de Coimbra, a 

D. Manoel de Noronha, Prior môr da Ordem de Santiago; no de Viseu Manoel de Saldanha, Conego da Sé 

de Lisboa, Sumilher da Cortina; no Porto Nicolao Monteiro, Prior da Collegiada de Sedofeita; em Miranda 

André Furtado de Mendoça, Deão da Sé de Lisboa, Chanceller môr do Reyno, na Guarda Fr. Alvaro de S. 

Boaventura, Religioso Capucho da Provincia de Santo Antonio; em Lamego D. Luís de Sousa, Sumilher da 

Cortina, Lente de Prima de Theologia na Universidade de Coimbra; em Leiria Pedro Vieira da Sylva, 

Secretario de Estado; em Portalegre Dom Richardo Russel, Inglez; no Algarve Francisco Barreto, do 

Conselho de Sua Magestade, e do Geral do Santo Officio [...]” (541). 

 

De Regente a Rei 

Substituindo-se ao irmão em tudo, numa coisa não o fez: o Príncipe não se assumiu Rei 

enquanto D. Afonso VI foi vivo. É um facto importante, já tratado por vários autores e cujo 

peso para este estudo justifica uma avaliação. Se, na História Genealógica da Casa Real 

Portuguesa, está escrito que foi a modéstia que presidiu a essa decisão (
542

), mais plausível 

parece que o Príncipe rejeitasse ser Rei a fim de não se submeter às Cortes. Curiosamente, numa 

tradução que foi dedicada ao mesmo D. Pedro, pode ler-se “[...] Naõ sejamos avaros de termos, 

e de apparencias, com tanto, que logremos o essencial [...] Digaõ embora, que he dadiva, que he 

favor, ou esmola, quando a peça for nossa, lhe poremos, como quizermos, nome mais honrado 

[...]” (
543

). Esta afirmação, traduzida de Jean-Louis Guez de Balzac por Duarte Ribeiro de 

Macedo refere-se ao caso da Ilha de Samotrácia, que Filipe da Macedónia se propunha a 

conceder a Atenas; Demóstenes aconselhava as autoridades daquela cidade a não a aceitar, a 

menos que claramente se lhe chamasse uma restituição, o que Aristipo criticou. Mas se este 

conselho se aplica às negociações territoriais, não se aplica ao trono. Soares Martinez aponta 

1143 como o ano do reconhecimento internacional da comunidade portuguesa, na celebração da 

Conferência de Zamora; quanto ao reconhecimento do título de Rei a D. Afonso Henriques pela 

Santa Sé (
544

), anos mais tarde, diz que “[...] O acesso de um povo à comunidade das nações não 

dependia, como não depende, do nomen iuris atribuído ao respectivo chefe [...]” (
545

). No caso 

                                           
(

540
) O autor da Relação do Reino, datada de 1684 não é nada elogioso deste prelado : “[...] Il a peut d’esprit et son ignorance 

est fort grande [...]”. Vide Joaquim Veríssimo Serrão (trad.), “Uma relação do Reino de Portugal...”, p. 30. 

(
541

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, pp. 264-265.  

(
542

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, pp. 227, 259 e 266.  

(
543

) Vide Duarte Ribeiro de Macedo, Aristippo..., p. 120. 

(
544

) Numa das suas obras, Rousset aponta a data inverosímil da atribuição a Afonso I de um Reino em 1112, quando o 

primeiro Rei de poortugal teria apenas um ano de idade... Vide Rousset, Mémoires sur le Rang et la Préséance..., pp. 69-70. 

(
545

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 662. 
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de D. Pedro, na verdade, se não dependia, pelo menos era de grande relevo. Os seus inimigos 

poderiam ver na não identificação entre poder de facto e de iure como uma fraqueza, uma 

clivagem conducente a instabilidades internas e debilidades externas (
546

). Era um Reino onde o 

Rei não reinava, uma construção perigosa e aparentemente frágil. E fragilidade é a mensagem 

que um Estado não pode passar, ainda para mais nos alvores da Dinastia Real de Bragança. 

Alegar-se-á que, com a irmã casada com o monarca inglês, o irmão (depois ele próprio) com 

uma parente do francês, com a paz assinada e alguns acordos comerciais e político-militares de 

vulto, o trono dos Bragança era sólido. Mas note-se que nenhum dos casamentos tinha frutos e 

que a tinta dos tratados e acordos ainda estava fresca demais para poder ser considerado sólido o 

futuro do Reino. Reino esse em que a produção manufactureira era diminuta e o comércio 

precário (porque fundado sobre as colónias, cruzando o Atlântico à mercê de esquadras mais 

poderosas e das inclemências meteorológicas), os gastos da defesa pesavam ainda sobremaneira, 

as sedes episcopais vacantes cresciam em número, estando o trono vacante de Rei. Todos estes 

argumentos de ordem interna, somados às alterações diplomáticas europeias, pesaram 

certamente na mente de D. Pedro. 

Contudo, confirmar tacitamente o poder das Cortes sobre a sua concessão, aceitando a 

coroa era um perigo: D. Pedro abriria um precedente (termo, curiosamente, tão querido ao 

cerimonial) perigoso e que poderia mesmo voltar-se contra si. Bastava que outras Cortes 

aceitassem retirar-lha, quanto mais não fosse negando a decisão daquela sessão. Rebuscada e 

improvável que fosse essa possibilidade, o perigo existia. Aquando da segunda oferta da Coroa, 

pelas Cortes de 1674, pode ler-se em documento enviado ao Rei que “[...] Sendo estes os braços 

[os Estados da Nobreza e do Povo], que só podem tirar os Reynos aos Principes intrusos, 

estranhos e violentos, saõ os que só devem, e podem dar as Coroas aos Principes justos, 

naturaes, e suaves, como Vossa Alteza. [...]” (
547

). Quem poderia garantir a D. Pedro que as 

Cortes não o viessem a adjectivar como violento ou a encontrar razões para o expulsar (
548

), com 

o direito que ali se alegava? E, para mais, com alguma paciência, o Príncipe seria Rei, de 

qualquer forma: D. Afonso VI não tinha filhos, nem forma de os conceber (legitimamente, pelo 

menos). E D. Pedro era o seguinte na sucessão. Para quê aceitar o jugo oferecido se podia 

esperar pela Coroa merecida? 

Outra explicação foi aventada na época, muito mais palaciana. Sir Bernard Gascoigne, 

na sua epístola a Lord Arlington escreveu: 

 

                                           
(

546
) A partir de Outubro de 1668, o Regente passou a ser tratado por Alteza, já não por Majestade como inicialmente 

sucedera. Fixava-se, sem dúvida, que D. Pedro não seria Rei enquanto D. Afonso VI vivesse. Vide Ana Maria Homem Leal 

de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 451. 

(
547

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 266. 

(
548

) Vide Ângela Barreto Xavier e António Manuel Hespanha, «A representação da sociedade e do Poder» in José Mattoso 

(dir.), op. cit., p. 128. 
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“[…] wee could never imagine the reasons of his refusall. [Parágrafo[ But now after consideration I perceive 

that is Highness, being entirely governed by [the Condes della] Torre and St. Juan, itt had bin to their great 

prejudice that the Prince had bin declared King for these reasons, that the great charges of the Court being 

hereditary in the great familyes and not in the King’s disposall (as for example the Duke of Cadavall Great 

Constable and [p. 17] the Marquess of Govea Major Domo, Maior, and likewise many others that I doe not 

know[)]; that in the same time of making him King thay had come in their places, they being persons of high 

quality and good understanding and the prince very easy to be persuaded from those that are neare him, the 

two first [Torre and St. Juan] would be in great danger of a totall ruine, or att least of much lessening their 

authority, since […] the great application of those two is to keepe every body as farr as they can from the 

Princes confidence […]” (549).  

 

Portanto, este estrangeiro noticiava para Lord Arlington que foi a pressão dos Condes 

da Torre e de S. João que fez com que o Príncipe não aceitasse a Coroa. Mas se o Duque de 

Cadaval (e outros cinco do mesmo Estado) votou para que D. Pedro fosse coroado rei, tanto os 

Condes de S. João e da Torre como o Marquês de Gouveia votaram em favor da constituição de 

uma comissão que analisasse o caso. Fosse verdadeira a análise de Gascoigne e o Marquês de 

Gouveia surgiria ao lado dos seis da Nobreza que votaram pela coroação e os Condes da Torre e 

de S. João alinhariam pelos dez que votaram na continuidade da forma de Governo como 

regente (
550

). Cremos que a influência do Duque de Cadaval e do Marquês de Gouveia 

dificilmente se poderiam limitar aos seus cargos palacianos hereditários (já que a existência ou 

não de intimidade dos Condes da Torre e de S. João com D. Pedro seria o alvo de um outro 

estudo e fontes): influentes nos processos da Guerra e da Corte, dificilmente o acesso fornecido 

pelos seus cargos ao palácio real lhes daria um ascendente maior sobre o Príncipe. O contrário, 

cremos, seria mais frequente: os cargos eram uma marca da proximidade dos aristocratas ao Rei, 

a recompensa que este dava aos do seu círculo mais íntimo, como prova a ascensão de Castelo 

Melhor, em oposição à queda de Francisco Lucena. E, aliás, como vimos, o acesso de D. Pedro 

à coroa era uma questão de tempo, tanto quanto durasse ainda o Rei D. Afonso VI (
551

). Mas 

havia consequências. 

 

                                           
(

549
) Vide “Letters of Sir Bernard Gascoigne about the political conditions of Portugal. Sir Bernard Gascoigne to Lord 

Arlington” in Gastão de Melo de Matos, Notícias da Corte em 1668, Separata de “Biblos”, vol. XXV, Coimbra, Coimbra 

Editora, 1950. (H.G. 18358//5 V.), pp. 16-17.  

(
550

) Vide «Cópia do Libelo que deu a Rainha» nas “Memórias Históricas” do primeiro Conde de Povolide, in Tristão da 

cunha de Ataíde, op. cit., pp. 96-97. 

(
551

) A favor de quem se movimentaram alguns descontentes, aparentemente apoiados por Wateville e depois pelo Conde de 

Humanes, diplomatas espanhóis, bem como pelo Marquês de Helichi D. Anniello de Gusman, tendo sido descoberta a 

conspiração e executados alguns acusados de nela terem parte. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 381. 



 

  Página 102 

O problema da cabeça coroada 

“Regente e Governador” a partir do Juramento de 9 de Junho de 1668 (
552

), era-o de um 

Reino que terminara quase três décadas de guerra; esta poderia ter acabado no plano militar mas 

prosseguia noutros campos. Porque se no campo de batalha Portugal se ia garantindo, no campo 

político, no xadrez geopolítico ainda havia um espaço a conquistar para um Reino que tinha o 

Rei preso e era governado pelo irmão que o aprisionara. D. João IV (bem como D. Luísa de 

Gusmão) e D. Afonso VI haviam lutado pela autonomia do Reino; D. Pedro tinha de terminar 

essa luta e travar a sua própria, pelo seu direito. Externamente, os Estados que tiveram pejos em 

aceitar o seu pai como Rei poderiam agarrar-se à condição mais ou menos precária em que, 

titularmente, a coroa se achava: dela estava o Rei privado e o Príncipe privando-se. 

Os diplomatas que saíram no ano de 1641, vimo-lo, tiveram recepções tão diferentes 

quanto os interesses e necessidades daqueles a quem eram enviados. O estado de Príncipe de D. 

Pedro abria um novo problema: como poderia Portugal reclamar as suas precedências e direitos 

cerimoniais enquanto Reino se os seus embaixadores não iam em nome de um Rei? Longe da 

abstracção que hoje nos pode parecer tal detalhe, esta situação teve implicações muito concretas 

e cuja resolução requereu dos diplomatas uma negociação (e até uma dose de paciência) 

semelhante àquela que a sua missão obrigava. Sir Bernard Gascoigne, já no fim da sua epístola a 

Lord Arlington, referiu uma preocupação sua: “[…] it is possible that the Ambassadors of other 

Kings as well as the King himself to who he is sent to will neither use him, nor receave him as a 

Ambassador from a Kings […]” (
553

). 

Vejamos o caso de D. Francisco de Mello Manoel da Câmara. Este diplomata enviado 

aos Estados Gerais, viu-se apanhado no vazio real que originou um problema. Fez a sua entrada 

em 1667; contudo, aquando do afastamento de D. Afonso VI, o Rei que o enviara não exercia o 

poder. Daí que teve de se duplicar, repetindo a entrada, desta vez em nome do Regente D. 

Pedro, que o confirmara no cargo. Nova entrada, novas despesas: “[...] todos estão muito 

contentes, e eu muito triste de ver os rois da despeza, e de ver que estas obras não são 

meritorias, nem para esta vida nem para a outra [...]” (
554

). D. Francisco de Mello, esteve desde 

Novembro de 1670 até Julho de 1671 em Inglaterra à espera, com a sua entrada pública 

retardada na corte inglesa pela particularidade de provir de um Príncipe não coroado. O 

Cerimonial caíra numa zona cinzenta da qual tardou a sair (
555

). 

Afirmava o mesmo diplomata que França e Inglaterra pressionavam o Príncipe, ainda 

que, na sua visão, com finalidades diferentes: Luís XIV para que D. Pedro se decidisse a 

                                           
(

552
) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 259. 

(
553

) Vide “Letters of Sir Bernard Gascoigne about the political conditions of Portugal. Sir Bernard Gascoigne to Lord 

Arlington” in Gastão de Melo de Matos, op. cit., p. 18. 

(
554

) Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., pp. 202 e 455. 

(
555

) Com os gastos inerentes, cobertos pelas ajudas de custo apenas na sua quinta parte. Vide Ana Leal de Faria, Arquitectos 

da Paz..., p. 103. 
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assumir a Coroa e Inglaterra para tirar dividendos futuros na sucessão de Portugal (
556

). Aliás, a 

Rainha não desdizia da proveniência e muito útil foi na continuidade de relação de Portugal com 

França, uma vez que a correspondência que mantinha com o primo impediu maiores 

afastamentos causados pela pressão de Luís XIV sobre o marido, que havia levado a uma 

suspensão da correspondência entre ambos (
557

). Com efeito, o Marquês de Ferreira esteve 

nomeado para partir para França, não chegando a ir para evitar que esse aristocrata não fosse 

recebido como Portugal pretendia: como enviado por cabeça coroada. França, apesar de tudo, 

teve um papel moderador no caso, acabando por intervir junto da Corte inglesa, como nos diz 

Duarte Ribeiro de Macedo: “[...] Escreveo [o Secretário de Estado francês] ao seu Embaxador 

que dicesse a El Rey de Inglaterra da parte de El Rey seu senhor, que os Embaxadores de hum 

homem intruzo e tirano [Cromwell] se avião recebido com honras de Coroa na concideração de 

virem de hum Reyno, que com mayor razão se devião receber os Embaxadores que vinhão de 

hum Reyno que governava hum Princepe legítimo sucessor delle [...]” (
558

). 

 

Roma: o exemplo completo 

Outro grande desafio esperava a Diplomacia Portuguesa: Roma. A Cidade parecia 

eternamente desconfiada do estado de coisas português. No período a seguir ao Primeiro de 

Dezembro de 1640 não se mostrara receptiva aos esforços do Bispo D. Miguel de Portugal, 

Embaixador de D. João teimosamente negado que fosse IV de Portugal (
559

). O exemplo de uma 

Embaixada deste período é interessante por ser, em primeiro lugar, enviado a uma potência de 

prestígio cujas relações com Portugal eram tensas. Em segundo lugar, levava a espinhosa 

missão do Santo Ofício que pesava na política portuguesa, desde a sua suspensão, a rogos dos 

cristãos-novos, perseguidos e espoliados em processos pouco claros (
560

). Finalmente, mas longe 

de ser caso de somenos, era enviado pelo Príncipe, não pelo Rei, na difícil situação régia que 

referimos. Pouco tempo antes, já ao terceiro Conde do Prado dera o Príncipe instruções para que 

o diplomata se inteirasse da concessão de banco na audiência, como era costume com os 

Embaixadores de reis (
561

): politesse oblige, não podia consentir que se inovasse, nem que 

                                           
(

556
) Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 456. 

(
557

) Vide idem, ibidem, pp. 451-452. 

(
558

) Vide “55.º Ofício enviado ao Secretário de Estado” de 7 de Dezembro de 1671, in Ana Maria Homem Leal de Faria, Os 

Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo..., p. 328. 

(
559

) Vide supra p. 47 e ss. 

(
560

) Querendo a Inquisição romana reanalisar os processos, sobrepondo-se à portuguesa, o que esta não aceitou; como 

consequência, foi suspensa. Sendo o Rei de Portugal senhor desse Tribunal do Santo Ofício, a ele caberiam as reformas de 

estilos, dispensando sanções papais. Roma não entendeu assim o caso. Vide D. Luís da Cunha, op. cit., pp. 52-53.  

(
561

) Vide François de Callières, op. cit., pp. 68-69.  
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embaixador algum lhe tomasse o passo, excepção feita aos do Império (
562

), França e Castela 

(sic) (
563

).  

Assim sendo, D. Luís de Sousa (que havia sido feito Bispo de Lamego em 1671), foi 

nomeado Embaixador para Roma, partindo a 18 de Setembro de 1675 (
564

). No caminho, um 

sucesso cerimonial: ainda que incógnito por ainda não ter feito entrada em Roma (pelo que, na 

viagem, não tinha carácter diplomático), foi tratado com muita deferência em Génova (
565

), 

tendo também ouvido o “excessivo número de tiros” da salva recebida em Livorno (
566

), sido 

agraciado com as cortesias da Família Grã-Ducal da Toscânia (
567

) e demonstrações do mesmo 

de Viterbo e arredores (
568

); faltava ver Roma. O afastamento de D. Afonso VI não ajudava à 

pacificação dos ânimos entre Portugal e a Santa Sé: essa era uma constante da missão de D. Luís 

de Sousa (
569

). 

A máxima “em Roma, sê Romano” (
570

) foi seguida com inteligência pela missão 

diplomática, recebendo ao serviço do Embaixador, como Mestre de Câmara, o cavalheiro 

Crispoldo (
571

), sem dúvida mais familiarizado com o Cerimonial romano (
572

). Numerosas 

visitas se fizeram por “portichella”, forma mais discreta, ainda que regulada: para esse fim, 

mandou o Príncipe que se desse tratamento real ao diplomata de Sabóia, sem dúvida pela 

ligação à Rainha D. Maria Francisca mas também como obséquio e agradecimento pela 

protecção e assistência por ele dada (
573

). Aliás, o próprio Cardeal d’Estrées era instrumental 

nesta missão, enquanto tio da Rainha de Portugal; o próprio Embaixador ia munido de um 

singelo presente para este Príncipe da Igreja: um retrato da sua sobrinha-neta, a Princesa Isabel 

                                           
(

562
) Sobre a primazia imperial, note-se que “[...] Les Comtes de Kinski & de Stratman, Ambassadeurs de l’Empereur, 

comme du prémier Prince & de la prémière Tête couronnée de l’Europe, envoïez au Congrès de Nimègue en 1676, reçurent 

les visites des Ambassadeurs & Plénipotentiaires des autres Rois sans aucune distinction, & leur rendirent les contrevisites, 

eodem modo [...]”. Vide Rousset, Mémoires sur le Rang et la Préséance..., p. 59. 

(
563

) “Instrucção ao Embaixador e Conde de Prado, 1 de Maio de 1669”, n.
os

 8 e 10. Vide Jaime Constantino de Freitas 

Moniz, op. cit., p. 43-44. 

(
564

) Da sua jornada existe um precioso diário, que foi de enorme utilidade para este estudo de caso. Vide Teresa Leonor M. 

Vale, op. cit. 

(
565

) Vide idem, ibidem, pp. 74-75. 

(
566

) Vide idem, ibidem, p. 76.  

(
567

) Vide idem, ibidem, pp. 77-82.   

(
568

) Vide idem, ibidem, pp. 82-83.   

(
569

) O próprio autor do diário deixa escapar, talvez, uma opinião pessoal: “[...] Aqui achou ao inquisidor Jerónimo Soares, 

do Conselho de Sua Majestade, digo Alteza [...]”. Vide idem, ibidem, p. 83. Não havendo consultado o original, não é 

possível tirar grandes conclusões do caso. Seria apenas para evitar uma rasura que mencionava o título real antes de corrigir 

com o principesco?  

(
570

) De Callières aconselha os negociadores inteirarem-se dos costumes dos locais para onde são enviados, a fim de se 

fazerem mais agradáveis. Vide, François de Callières, op. cit., p. 27. 

(
571

) Vide Teresa Leonor M. Vale, op. cit., p. 86. A páginas 131, surge grafado “Crispolti”. 

(
572

) Diferenças havia, com certeza, especificidades também. Por exemplo, “[...] ao entrar e sair delas [das portas] é cortesia, 

em Roma o entrar primeiro ou sair [...]”. Vide idem, ibidem, p. 98. 

(
573

) Uma novidade ordenada pelo Príncipe D. Pedro ao Marquês das Minas, excepção que nunca fora praticada nem por 

Portugal nem por outras coroas. Vide idem, ibidem, pp. 114 e 125.  
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Luísa Josefa (
574

). Além deste Cardeal, Portugal podia contar com o apoio declarado do seu 

Cardeal Protector (
575

), à altura, o Cardeal Orsini.  

Certamente um alívio foi constatar que, na entrada pública, a nove de Fevereiro de 

1676, “[...] Usaram-se com o Senhor Embaixador aquelas cerimónias ordinárias práticas com 

todos os das coroas [...]”, incluindo na oferta de um presente do Santo Padre (
576

). A entrada fez-

se com um séquito certamente vistoso, composto de dez carruagens da comitiva do Embaixador, 

à qual se juntaram os portugueses e demais pessoas que quiseram obsequiar D. Luís de Sousa. 

Mais uma vez, o conflito das precedências: os coches do Embaixador veneziano e do Cardeal 

Orsini disputavam o passo entre si, aquele porque diplomata, este porque Protector; a 

argumentação era um exclusivo dos cocheiros que procuravam defender a honra dos seus amos 

(
577

). A ter fé na listagem de adiante, a diplomacia venceu a púrpura (
578

), pois o Embaixador foi 

visitar o Decano do Colégio Cardinalício “[...] com as suas dez carroças e com as do 

embaixador do Império [que era o Cardeal-landgrave], e França, Castela, Veneza, Malta e 

residente de Sabóia, cardeal Orsini e cardeal d’Estrées e algumas outras [...]” (
579

). Avistou-se 

também com a Rainha da Suécia, que veio ao seu encontro a “meia casa” (
580

). 

Estes êxitos, demonstrações de apreço e de cortesia (mais, de Cerimonial) constituíam 

um verdadeiro sucesso na missão cerimonial do Bispo-Embaixador. Prova disso é que, na 

cavalgada da Anunciação, “[...] Não foi o Senhor Embaixador porque, como eclesiástico, não 

tem o mesmo lugar que os seculares na Capela do Papa, e assim todos os eclesiásticos 

embaixadores que vão a Roma não assistem a estas funções [...]” (
581

). Ou seja, quando o seu 

lugar de prelado entrava em conflito com o de Embaixador, com o intuito de não diminuir o seu 

estado e o do seu Príncipe, o melhor era não tomar parte. Aplicava-se a instrução dada a D. 

Henrique de Sousa Tavares: “[...] como às vezes destas precedencias se originão brigas, quando 

não possais vencer sem ellas o lugar que vos toca he melhor desviar de vos achardes na 

                                           
(

574
) Vide idem, ibidem, p. 19.  

(
575

) Não estava o Cardeal Protector entre os que se contavam como o que chamamos hoje o Corpo Diplomático português, 

sendo um elemento à parte mas, nem por isso, irrelevante. Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes..., p. 56. D. 

Afonso VI, contudo, parecia desconfiado da actividade do Cardeal Protector quando enviou D. Francisco Manoel de Mello, 

dando instruções a que este diplomata se inteirasse da verdadeira disposição daquele prelado. Vide Jaime Constantino de 

Freitas Moniz, op. cit., p. 14. 

(
576

) Vide Teresa Leonor M. Vale, op. cit., p. 90.    

(
577

) Vide idem, ibidem, p. 92. Caso semelhante foi o da entrada do Conde de Melgar, Embaixador de Espanha ao Conclave 

que elegeria o sucessor de Clemente X. Vide idem, ibidem, pp. 128-129. Mais tumultuoso foi o cortejo do Embaixador 

Ordinário de Espanha, durante cuja entrada, em Março de 1677, ficaram “[...] três carroças feitas em pedaços [...]”.Vide 

idem, ibidem, p. 152. 

(
578

) “[...] La hiérarchie figurée de la société était bien respectée : représentants des princes étrangers avant les sujets, et 

après les princes de l’Eglise. [...]”. Vide Lucien Bély, op. cit., p. 402.  

(
579

) Vide Teresa Leonor M. Vale, op. cit., p. 93.   

(
580

) Vide idem, ibidem, p. 94.  

(
581

) Vide idem, ibidem, p. 100.   
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conferencia, em que suceder a duvida [...]” (
582

). Porém, os reparos de que foi sendo alvo pela 

demasiada ostentação (
583

) que, enquanto clérigo, demonstrava eram respondidos com o seu 

estatuto de embaixador. De resto, defendeu as suas imunidades como Embaixador régio tão 

veementemente quanto pôde, em especial em Maio de 1676 contra o Governador de Roma, que 

tinha esbirros no bairro da residência do diplomata português (
584

). A insolência do cabo destes, 

o “bargello”, foi ao ponto de dizer que “[...] entrariam os esbirros e que poderiam arcabuziar a 

quem os encontrasse [...]” (
585

). Depois de alguns criados do Embaixador terem atacado e 

vencido os esbirros, foi grande a união corporativa em torno de D. Luís de Sousa: França, 

Veneza, Sabóia, os Cardeais d’Estrées, Orsini e Pio, bem como Nidardo, Cardeal-Embaixador 

de Espanha. Propondo falar com o Cardeal Altieri, este negou audiência, escusando-se com 

muitos afazeres (
586

), no que demorou a resolução do caso; de resto, o pronunciamento Príncipe 

D. Pedro só chegou em finais de Julho daquele ano, defendendo, obviamente os direitos do 

Embaixador, após o que Altieri recebeu D. Luís de Sousa (
587

). De resto, o Embaixador de 

Espanha, em Abril de 1677 teve problemas semelhantes e, mais uma vez, houve solidariedade 

dos diplomatas (
588

). Mesmo porque “[...] a união entre os embaixadores é tanta nesta corte e 

dela depende principalmente a conservação da autoridade de cada um [...]” (
589

). A tenção entre 

as autoridades romanas contra os direitos diplomáticos era grande e volta e meia fazia-se sentir, 

procurando aquelas diminuir as isenções e imunidades dos diplomatas (
590

). Uma ordem do Papa 

para que não houvessem armas que não as pontifícias nas portas foi recebida com cortês 

desrespeito por parte do diplomatas (
591

). 

Apesar dos sucessos obtidos em Roma, menos com o Sumo Pontífice do que com os 

demais diplomatas e alguns Cardeais, o tom respeitante a Clemente X, o Papa que em 1671 

resolvera o provimento das Dioceses (e confirmara a de Lamego ao próprio D. Luís de Sousa), é 

                                           
(

582
) Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 603. E em Roma 

eram frequentes estas disputas, como o caso em que o Bispo de Chichester, enviado de Inglaterra, e o Embaixador de 

Castela se esbofetearam pela precedência na missa de Páscoa de 1422... Vide José de Bouza Serrano, op. cit., p. 186.  

(
583

) Em Roma, sede do Catolicismo, onde a ostentação atingia picos dificilmente acessíveis pelos que não detivessem 

grandes fortunas, difícil seria destacar-se pela riqueza. A Cidade Eterna estava acostumada às cerimónias religiosas e/ou 

políticas (como as entradas de embaixadores), pelo que sobressair acarretava custos e implicava demorada preparação. 

Parafraseando Gracián quanto à ostentação, “[...] Le plus delicieux manger n’est plus si savoureux, dés la seconde fois, & 

l’on s’en dégoûte à la troisiéme [...] ». Vide Baltasar Gracián, op. cit., p. 106. 

(
584

) Vide Teresa Leonor M. Vale, op. cit. p. 107.  

(
585

) Vide idem, ibidem, p. 108  

(
586

) Vide idem, ibidem, p. 111.  

(
587

) Vide idem, ibidem, pp. 121-122.  

(
588

) Vide idem, ibidem, pp. 156 e ss.  

(
589

) Vide idem, ibidem, p. 165.  

(
590

) Vide idem, ibidem, p. 172. No caso de Saboia, a 24 de Julho de 1677, Veneza, França e Portugal uniram-se de novo 

contra os esbirros do Governador de Roma, em defesa das isenções e imunidades diplomáticas. Foi no seguimento que D. 

Luís de Sousa teve “casuais encontros” com o embaixador de França e de Castela em diferentes igrejas... Vide idem, ibidem, 

p. 175. Sobre os privilégios, imunidades e suas tentativas de redução, vide François de Callières, op. cit., pp. 101-113. 

(
591

) Vide Teresa Leonor M. Vale, op. cit. pp. 184-185. 
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pouco cortês, roçando o jocoso. Assim, aquando da sua morte, esta foi encarada como “[...] 

Tributo inevitável do ser humano, contra o qual não são as tiaras imunidade [...]”; mostrando-se 

firme em não prover capelos à hora da morte, fê-lo “[...] parecendo mais eficaz a sua resolução 

nos últimos bocejos que toda a que havia tido nos anos de pontificado [...]”, seguindo o féretro 

“[...] sete canhões de bronze, com que mais parecia aquele enterro funesta pompa de um general 

que de um pastor [...]” (
592

). No dia imediato à eleição de Inocêncio XI, que foi uma terça-feira 

22 de Setembro de 1676, foi o Embaixador D. Luís de Sousa recebido por Sua Santidade, tendo 

sido apenas antecedido nesta visita pelo Conde de Melgar, Embaixador Extraordinário de 

Espanha. Outra morte de relevo ocorreu durante a missão de D. Luís de Sousa: a do Cardeal 

Protector do Reino, Orsini, a 21 de Agosto de 1676 (
593

). A Carta que fez de d’Estrées o novo 

Protector chegou apenas a 11 de Janeiro de 1677 (
594

). 

Foi Inocêncio XI quem decidiu finalmente o caso da Inquisição: “[...] Monsenhor de 

Luca, auditor do Papa [veio] dizer ao Senhor Embaixador que a graça do Inquisidor Geral 

estava assinada, com o que podia Sua Excelência tratar de preconizar-se no arcebispado de 

Braga [...]” (
595

). 

Na estadia de D. Luís de Sousa em Roma seguiram-se numerosos casos de violação das 

prerrogativas diplomáticas de vários embaixadores e residentes. Sempre que a ameaça se dirigia 

(ou podia estender-se) ao Embaixador de Portugal, este não deixava de defender o seu estado e 

o de quem o enviara. Era o prestígio do seu Senhor, do Príncipe de Portugal, que havia que 

defender a todo o custo. As relações com a Santa Sé estavam mais sólidas, sem dúvida, mas era 

necessário que as prerrogativas do Reino não fossem de modo algum diminuídas, a bem da 

missão que tinha a desempenhar. 

Não terá sido simples também a Embaixada do terceiro Conde de Miranda, D. Henrique 

de Sousa Tavares, sendo talvez a que mais pudesse perigar, conforme previa Sir Bernard 

Gascoigne (
596

). Este aristocrata, enviado a Madrid depois da Guerra teria de ser o primeiro 

embaixador àquela Corte em mais de um século. Um ponto importante da sua missão era o da 

retirada das armas de Portugal do selo real espanhol, deixando os Reis de Espanha de usar o 

título real português (
597

). Diga-se que este diplomata apareceu na Corte de Carlos II, em guerra 

                                           
(

592
) Vide idem, ibidem, p. 119.  

(
593

) Vide idem, ibidem, p. 126. Excepção feita à p. 96, depois da morte do Protector Orsini no Diário passa a ler-se 

“eminentíssimo senhor cardeal de Estrées”, sendo as duas primeiras palavras a novidade. O “eminentíssimo” parece 

desaparecer após a eleição de Inocêncio XI. 

(
594

) Vide idem, ibidem, p. 146. 

(
595

) A 14 de Novembro de 1676. Vide idem, ibidem, p. 140. Ser Arcebispo de Braga constituía uma recompensa prestigiante 

para D. Luís de Sousa. Vide Teresa Leonor M. Vale, op. cit., p. 142. 

(
596

) Vide “Letters of Sir Bernard Gascoigne about the political conditions of Portugal. Sir Bernard Gascoigne to Lord 

Arlington” in Gastão de Melo de Matos, op. cit., p. 18.  

(
597

) Sendo inclusive refeita a tampa da caixa onde o selo real era guardado, para omitir as quinas portuguesas. Vide Ana 

Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 599. 
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com Luís XIV, vestido à francesa (
598

); se isso foi fruto de uma tremenda falta de tacto do 

diplomata ou de uma mensagem sub-reptícia das alianças externas portuguesas – que podiam 

ser úteis se Espanha voltasse à carga contra Portugal, terminados os confrontos franco-

espanhóis –, é difícil dizer... 

 

O Rei morreu, viva o Rei 

D. Pedro, “[...] porque [D. Afonso VI] naõ teve lugar de fazer Testamento, fez executar 

prontamente tudo o que entendeo elle poderia determinar [...]” (
599

). Depois do dia 12 de 

Setembro de 1683, quando D. Afonso morreu no palácio de Sintra (para onde D. Afonso VI 

tinha sido transferido em Setembro de 1674, depois da possibilidade de conspiração que visava 

a sua libertação da Terceira e passagem a Castela), o Príncipe pôde finalmente assumir o título 

de Rei. D. Maria Francisca, Rainha pelo casamento com aquele que então falecia, escasso tempo 

pôde ser Rainha pelo casamento com D. Pedro II, ao morrer a 27 de Dezembro seguinte.  

 

D. Maria Sofia de Neuburgo 

Instou o Conselho de Estado ao Rei, pelo Duque de Cadaval, que tornasse a casar, no 

décimo sexto aniversário da filha, esperando que naquele Dia de Reis de 1685, D. Pedro II 

tomasse a decisão de casar, possibilitando a dilatação da sua descendência real, interesse 

nacional e da maior parte da Europa (
600

); até o Papa Inocêncio XI o manifestou ao monarca 

(
601

). A escolha do Príncipe recaiu sobre a filha do Eleitor Palatino, a Princesa Maria Sofia de 

Neuburgo. Para as negociações foi incógnito para Heidelberg o Doutor António de Freitas 

Branco. A 8 de Dezembro de 1686, Dia da Imaculada Conceição, Padroeira de Portugal, saiu 

por terra o Conde de Vilar-Maior, Manuel Teles da Silva (futuro Marquês de Alegrete) e o filho, 

João Gomes da Silva (depois Conde de Tarouca) com a missão de trazer para Portugal uma 

Rainha. Era o primeiro embaixador português à Alemanha desde os tempos de D. Manuel I (
602

). 

Portugal diversificava o seu rol de aliados. A Inglaterra havia sido a primeira aliança 

matrimonial da Dinastia de Bragança. O casamento do Rei, cuja opção (e até a noiva) foi 

mantida no primeiro casamento do Príncipe e os esponsais da Infanta haviam sido na órbita 

francesa. Ora pelo fim do ano de 1686, Portugal aliava-se mais a leste. De facto, já em 1666, 

ano do casamento de D. Afonso VI com D. Maria Francisca de Saboia, D. Pedro sugerira a 

                                           
(

598
) Vide idem, ibidem, p. 601. 

(
599

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 227. 

(
600

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 271. 

(
601

) Vide António Rodrigues da Costa, Embaixada que fes o Excellentissimo Senhor Conde de Villar-Maior... Lisboa, na 

oficina de Miguel Manescal, 1694, p. 2. 

(
602

) Vide idem, ibidem, p. 21. 
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conveniência de um casamento imperial para si, pelo prestígio que tal conferiria (
603

). O poder 

continental da Majestade Imperial já se digladiara mais do que uma vez com o da Majestade 

Cristianíssima: uma aliança com o Império dava ao Reino a flexibilidade que a ligação com 

Luís XIV empecilhava (
604

). Na periferia ocidental da Europa, o Reino conseguia coligar-se com 

dois dos principais polos de poder do Velho Continente. Em caso de guerra (como a que baliza 

este nosso trabalho), os interesses nacionais, não sujeitos à exclusividade francesa, podiam optar 

pelo lado que melhor defendesse, representasse ou, no mínimo, não atentasse contra esses 

mesmos interesses. E D. Maria Sofia de Neuburgo, filha do Eleitor Palatino do Reno era afinal 

cunhada do Imperador Leopoldo I, cuja terceira mulher foi Leonor Madalena de Neuburgo (
605

); 

uma outra irmã sua, Mariana, sobreviveu ao marido, Carlos II de Espanha (
606

). Mais tarde, com 

a morte de Leopoldo e a subida ao trono dos filhos José e Carlos, as relações de proximidade 

entre Portugal e o Império estreitar-se-iam, como provou o casamento de D. João V com a sua 

prima co-irmã D. Maria Ana de Áustria, filha do mesmo Leopoldo I e da Imperatriz Leonor 

Madalena. 

A um de Julho seguinte de 1687, já assinado o Tratado Matrimonial, obteve o 

Embaixador audiência com o Eleitor Filipe Guilherme, Conde Palatino do Reno, a Eleitriz 

Isabel Amália de Darmstadt, e a jovem Princesa, em que esta foi formalmente dada como 

esposa a D. Pedro, pelo que se tornaria Rainha de Portugal. À tarde foi o Embaixador chamado 

a uma câmara do Palácio eleitoral ornada com os retratos dos Eleitores e dos seus aliados, “[...] 

tendo entre todos o melhor lugar, & com singularidade de ornato o de ElRei Nosso Senhor [...]” 

(
607

). Também destacada estava a Rainha de Portugal, debaixo de um dossel, estando fora dele a 

sua família. Durante o beija-mão, a Rainha não consentiu esse gesto ao Pai, certamente por 

respeito filial. Mas nesse momento, em que a Corte de Neuburgo e a embaixada de Portugal lhe 

beijavam a mão, D. Maria Sofia tinha o seu primeiro acto cerimonial como Rainha. Os dias 

seguintes, de festa e de cerimónia, ficaram marcados pela pompa, como a do cortejo do “[...] 

coche, em que hia sómente [D. Maria Sofia] na cadeira detraz, e na de diante os Serenissimos 

Eleitores seus pays, o qual cobrião na dianteira duas tropas de Dragoens, a que se seguiaõ 

quatorze coches do Eleitor, tirados por seis cavallos cada hum e acompanhada de luzida 

                                           
(

603
) Biblioteca Pública de Évora, Cod. CIV/2-4, apud Ângela Barreto Xavier e Pedro Cardim, «Reddit Quod Recipit...», 

nota 28 à p. 38. 

(
604

) O Palatinado tinha também já sido alvo dos interesses de alargamento de fronteiras da Luís XIV pelo que esta aliança 

era uma clara fuga à hegemonia diplomática da França sobre Portugal. Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 216. 

(
605

) Cujos esponsórios foram comunicados pelo Cardeal Pio a D. Luís de Sousa, Embaixador de Portugal em Roma, no 

início de Dezembro de 1676. Vide Teresa Leonor M. Vale, op. cit. p. 142. Com efeito, o Imperador e a Imperatriz mandaram 

o Conde de Martinis, ao tempo da presença do Embaixador, a felicitar a Princesa Eleitoral pelo seu matrimónio com o Rei 

de Portugal. Vide António Rodrigues da Costa, op. cit., pp. 75-76. 

(
606

) Cf. Isabel Cluny, Estratégias políticas da Monarquia Portuguesa face à Guerra da Sucessão de Espanha, in CLIO, 

Revista do Centro de História da Universidade de Lisboa, 18/19, 1008/09, p. 94. A conivência espanhola neste negócio não 

foi negligenciável, preferindo essa proximidade matrimonial, fazendo de Neuburgo Casa-consorte de ambas as cortes 

ibéricas. 

(
607

) Vide António Rodrigues da Costa, op. cit., p. 77. 
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Nobreza [...]” (
608

). Feitas as despedidas, o cortejo fluvial (no qual seguia o Embaixador num 

bergantim com as “Reaes Armas Portuguezas” emprestado pelo Eleitor de Treveris) seguiria 

dias depois Reno abaixo, sendo saudado pelo caminho pelas cidades e praças pelas quais 

passavam. A Rainha apenas desembarcou em Düsseldorf, Corte do seu irmão, que a esperava 

luzidamente acompanhado. Daí seguiu depois para Roterdão onde foi saudada pelos Estados 

Gerais e pelo futuro Guilherme III de Inglaterra, por ora apenas Príncipe de Orange. Encontrou-

se depois a bordo da Armada que Jaime II de Inglaterra colocara ao dispor da Rainha de 

Portugal. Comandada pelo primeiro Duque de Grafton, filho natural de Carlos II (
609

), a Armada 

trocou salvas com as torres olisiponenses ao décimo primeiro dia de Agosto de 1687. Por cair na 

sua jurisdição por ser “Védor da Fazenda da repartiçaõ da Marinha” (
610

), foi D. Luís de 

Menezes, Conde da Ericeira, o primeiro a subir a bordo. Demonstrando agradecimento, dirigiu-

se ao Duque de Grafton pondo ao seu dispor o que nos armazéns reais pudesse fazer falta àquela 

força naval. Depois foi beijar a mão da sua Rainha com o seu filho, sucessor na Casa de 

Ericeira. Veio depois o Mordomo-mor da Casa Real, D. João de Mascarenhas, quinto Conde de 

Santa Cruz (
611

), da parte do Rei e, da parte da Infanta (enteada de D. Maria Sofia) o seu 

Mordomo-mor, D. Nuno de Mendonça, Conde de Vale de Reis (
612

), que também se dirigiu ao 

filho de Jaime II de Inglaterra, Henrique Fitzjames, ali presente (
613

). 

Se aqueles cortesãos haviam vindo por terra, D. Pedro II viria acompanhado dos 

grandes da sua Corte mas de bergantim a buscar a sua Rainha; possível mostra das possessões 

portuguesas, os remadores vinham “[...] vestidos ao uso Africano de escarlata com passamanes 

de prata [...]” (
614

). O Embaixador Manuel Telles da Silva, a quem o Rei comunicaria ali a sua 

vontade de o fazer Marquês de Alegrete (
615

), podia ter descido o Reno em bergantim 

emprestado mas a Corte Portuguesa seguia atrás do bergantim real em vinte e quatro outros, 

ricamente ornados. D. Pedro mostrou, nessa ocasião ser conciliador no que ao cerimonial dizia 

respeito. Era “[...] huma das preeminencias do seu officio [do Conde da Ericeira] dar a maõ a 

Sua Magestade ao sahir do bargantim [...]” (
616

); ora quando D. Luís de Menezes estendeu a 

                                           
(

608
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 274.  

(
609

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 276. Todavia, Nelson Correia Borges op. cit., p. 11, di-lo primo de Jaime II de Inglaterra 

o que vai contra a possibilidade levantada na História Genealógica… e que faria do Duque também primo de Carlos II. Ora 

na sua obra de referência, John Burke diz que o Duque de Grafton “[…] Henry Fitzroy, second illegitimate son of his 

Majesty King Charles II., by Barbara Villiers, Duchess of Cleveland […]”. Vide Grafton, Duke of, in John Burke, A 

General and heraldic dictionary of the peerage and baronetage of the British Empire (4th ed.), Londres, Henry Colburn and 

Richard Bentley, 1832, p. 534. 

(
610

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 276. 

(
611

) Vide António Rodrigues da Costa, op. cit., p. 123. 

(
612

) Vide idem, ibidem, p. 124.  

(
613

) Vide idem, ibidem. 

(
614

) Vide idem, ibidem, p. 127. 

(
615

) Vide idem, ibidem, p. 128-129.  

(
616

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, pp. 278-279.  
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mão ao Rei para o ajudar a subir, o mesmo fez o Duque de Grafton: o Pacífico foi pacificador, 

optando por aceitar as mãos estendias para subir. Nestes detalhes se revelam características que 

os silêncios das fontes guardam: Parece que D. Pedro se sabia desenvencilhar bem, dominando 

a Cortesia e o Cerimonial e não o deixou passar despercebido; abrindo uma excepção 

rapidamente, “[...] S. Majestade não querendo faltar a agasalhar o hospede, & a honrar o 

vassallo, com discreta promptidão deu a mão aos dous, disendo que a dava a ambos . [...]” (
617

). 

Neste episódio convivem os dois grandes campos do Cerimonial: o interno e o externo. Se esta 

dissertação se ocupa fundamentalmente do externo, procuramos não negligenciar o Cerimonial 

de Corte, conquanto este possa ajudar a compreender aquele. Afiança Muchembled que “[...] 

L’expression la plus achevée d’un magnifique cérémonial de Cour, distinct de l’étiquette ou de 

la simple politesse se trouve dans la mise en scène du protocole diplomatique [...]” (
618

). 

Provando esta afirmação, D. Pedro II mostrou que os deveres (extraordinários) de hospitalidade 

do monarca não se deviam desligar dos seus deveres (quotidianos) de respeitar as prerrogativas 

dos seus cortesãos, não convinha que Cerimonial apagasse de todo a Cortesia, devendo mostrar-

se a forma daquela ao nível externo. Num instante apenas, conseguiu D. Pedro II não defraudar 

nenhum, mostrando à-vontade e “discreta promptidaõ”. 

Subido à capitania, o Rei a todos saudou, com especial atenção a Henrique Fitzjames, o 

tal filho de Jaime II de Inglaterra a quem já o Mordomo-mor da Princesa, ainda solteira, se 

dirigira. Entretanto a Marquesa de Alenquer, Camareira-mor da Rainha, exercia já as suas 

funções, para o que se antecipara ao Rei na subida a bordo: quando D. Pedro II saudasse a 

mulher, aquela seria já, em pleno, a Corte de Portugal, com os seus cortesãos e cortesãs em 

efectividade de funções. E foi assim que as Majestades portuguesas desembarcaram na ponte da 

Casa da Índia, ao fim da qual esperava a Princesa D. Isabel, a quem a Rainha não consentiu que 

lhe beijasse a mão. Dias mais tarde foi D. João de Sousa, Veador da Casa Real buscar Henrique 

Fitzjames e Henrique Fitzroy, Duque de Grafton, para audiência com o Rei a fim de lhes 

providenciar alojamento enquanto durassem as festas; a ambos e aos demais que acompanharam 

a Rainha, deu o Rei grandes mostras de riqueza e gratidão. Mais tarde, recebeu sozinho 

Henrique Fitzjames. 

No dia em que Suas Majestades se dirigiram à Sé de Lisboa, o cortejo teve oportunidade 

de passar por cerca de duas dezenas de arcos levantados por diferentes nações com expressão na 

capital portuguesa ou pelos ofícios nela existentes (
619

). Como já haviam sido os do casamento 

de D. Afonso VI, estes arcos eram mostruários de erudição, em que além da riqueza dos que os 

levantavam, ficava também patente a sua cultura clássica e a subtileza das alegorias e a minúcia 

                                           
(

617
) Vide António Rodrigues da Costa, op. cit., p. 129. Vide também, D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 279, 

com uma discrição muito próxima desta. 

(
618

) Vide Robert Muchembled, op. cit., p. 142. 

(
619

) Vide Nelson Correia Borges, op. cit.. 



 

  Página 112 

das pinturas. Herdeiros dos arcos de triunfo romanos (
620

), estes monumentos eram simbólicas 

passagens de um cortejo laudatório dos feitos das personalidades que se homenageavam (
621

). 

Em Portugal, ironicamente, parecem ter surgido verdadeiramente nas comemorações da entrada 

de Filipe I de Portugal em 1581 (
622

) e reaparecido na entrada de Filipe III em 1619 (
623

). 

À Cidade e ao Mundo se mostrava a prosperidade e a ilustração de um Reino, na 

arquitectura efémera: o cortejo para a Sé era mais um momento cerimonial que mostrava aos 

portugueses e aos estrangeiros a solidez e extensão transcontinental do Reino pós-guerra, 

mostrando as amizades do seu monarca (as que lograra externamente com o casamento e as que 

conseguia conquistar no coração dos seus súbditos). A festa fora preparada com antecedência e 

os custos previstos e estudados: a 16 de Maio de 1687, à Câmara de Lisboa surgia como mais 

exequível pedir um empréstimo, “[…] oferecendo ao prestamista o ofício de almoxarife do real 

de água das carnes […]” (
624

). Ainda que tais meandros tivessem de ser percorridos, o Rei 

recomendava ao Senado “[…] que de vossa parte não falteis nas demonstrações de alegria de 

uma acção de que resulta tanta utilidade ao bem universal do Reino” (
625

). Pragmáticas contra o 

luxo (temporariamente) à parte, era a ocasião de o Reino folgar um pouco, de o aparato sair à 

rua como mensagem de credibilidade política. O Rei sabia bem que a imagem dos seus 

domínios estava em jogo e era esta a ocasião de mostrar força, abundância, cultura, união e até a 

História de uma nação que o era há séculos (e não apenas desde 1640), desde os tempos da 

Lusitânia, também naqueles arcos personificada. Essa Lusitânia, dilatada pelos quatro 

continentes (
626

), iniciava um período de maior prosperidade, vendo já chegar, a par dos 

açúcares, algum ouro de lavagem do Brasil, prenúncio de maiores fortunas a achar (
627

).  

O papel dos estrangeiros nesta encenação era fundamental. Má vontade ou não, ao pedir 

aos diplomatas acreditados em Lisboa que levantassem os seus arcos, a Câmara informou o Rei 

de que o cônsul de Castela se negava a fazê-lo “[…] com fundamento de que n’esta côrte não 

havia gente de sua nação, que pudesse concorrer para as despesas d’elle, e que fazel-o por si 

                                           
(

620
) Que o autor barroco do Mercurio Portuguez diz nunca terem atingido o custo e grandiosidade das festividades do 

casamento de D. Afonso VI. Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Agosto de 

1666..., fl. 316. 

(
621

) Vide Nelson Correia Borges, op. cit., pp. 85-87. 

(
622

) Vide idem, ibidem, p. 93.  

(
623

) Vide António Camões Gouveia, «Estratégias de Interiorização da Disciplina» in José Mattoso (dir.), op. cit., p. 415. 

(
624

)Vide Nelson Correia Borges, op. cit., p. 29. 

(
625

) Freire de Oliveira, Elementos, pp. 5-6, apud Nelson Correia Borges, op. cit., p. 29. 

(
626

) Se bem que, como nota Soares Martinez, a presença no Oriente (depois das perdas para holandeses e cedências a 

ingleses) fosse quase inexistente e na África estivesse circunscrito Às feitorias e presídios militares costeiros. Vide Pedro 

Soares Martinez, op. cit., pp. 206-209.   

(
627

) Cujas jazidas mais auspiciosas foram encontradas em 1693. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 213.    
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somente lhe não era possível […]” (
628

). Semelhante pretexto invocaram os florentinos mas, se 

D. Pedro II escusaria o castelhano, a estes fez contribuir para o arco dos italianos (
629

). 

Como fizera já D. Maria Francisca, a Rainha D. Maria Sofia devolveu as chaves da 

Cidade que o Senado cerimonialmente lhe oferecia. Esta cerimónia simbólica decorreu junto a 

Sé, à vista do grande arco que os franceses haviam levantado no pórtico desse vetusto templo. 

Suas Majestades entraram na catedral passando pelo arco que estava num dos locais mais 

marcantes do cortejo. E era o arco da nação a que pertencia a defunta Rainha D. Maria 

Francisca de Saboia. Por esse arco teriam os Reis de passar para dar graças do consórcio, 

naquele último dia de Agosto de 1687 (
630

). 

As festividades duraram ainda até 25 de Outubro desse ano, culminando num 

espectáculo que simulava o assalto a uma fortaleza (
631

). Sumariada, a festa foi “[…] tão 

cosmopolita ocidental nos arcos triunfais, tão portuguesa nas touradas, tão pitoresca na recriação 

do jardim do conde da Ericeira, em tudo tão luxuosa, exuberante e barroca […]” (
632

), uma 

verdadeira ocasião de propaganda interna e externa. 

A utilidade daquele casamento, como perpetuação da Casa Real de Bragança foi crucial. 

De facto, à época do casamento, D. Pedro II (e a Dinastia de Bragança) tinham apenas um “[...] 

fruto jovem, único e feminino [...]” (
633

), ainda por cima solteiro: a Princesa Isabel Maria Josefa. 

Alcunhada de “Sempre noiva” por a sua mão ter sido disputada, mais ou menos seriamente, por 

mais de uma dúzia de pretendentes (
634

), entre eles, como vimos, o Duque de Sabóia. Contudo, a 

jovem veio a falecer donzela, antes de completar vinte e dois anos de idade. A sua morte 

ocorreu na véspera do primeiro aniversário do pequenino D. João, futuro D. João V, já segundo 

filho (porque um outro D. João pouco tempo sobrevivera ao nascimento) de D. Maria Sofia e de 

D. Pedro II. Com a morte da Princesa, findara a hipótese de a usar como meio de obtenção de 

uma aliança matrimonial e política na Europa. Voltava também a Casa de Bragança a ter um 

único fruto, jovem mas, desta vez, masculino.  

 

D. Pedro II, anfitrião régio 

Carlos II de Espanha havia tido duas mulheres, de quem não conseguiu produzir 

herdeiros. Fraco e doente, ficou conhecido como “el Hechizado”, o Enfeitiçado. A sua sucessão 

                                           
(

628
) Freire de Oliveira, Elementos, p. 7-8, apud Nelson Correia Borges, op. cit., p. 30.  

(
629

) Vide idem, ibidem, p. 31.  

(
630

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 281. 

(
631

) Vide Nelson Correia Borges, op. cit., p. 59. 

(
632

) Vide idem, ibidem, p. 101.  

(
633

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..., p. 164.  

(
634

) Para a lista, vide idem, ibidem, p. 166.  
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fez correr rios de tinta nas correspondências diplomáticas. Vivia ainda Filipe IV de Espanha e já 

o Secretário de Estado inglês Henry Bennet pressagiava desgraça: “[...] Do they [the Spanish] 

not see and feel the dying Condition of their King, and the young, tender, and uncertain Health 

of their Prince? Do they not see France with their Swords Drawn, ready to Invade them on all 

sides? [...]” (
635

). 

Com a morte do Rei Carlos II de Espanha, no dia de Todos os Santos de 1700, Portugal 

aquiesceu no direito de Duque Filipe de Anjou (
636

), o sobrinho a quem aquele Rei destinara 

como sucessor, à falta de filhos (
637

). Primeiramente, o testamento de Carlos II de Espanha 

nomeara José Fernando da Baviera (
638

), falecido em 1699, antes ainda do tio-avô que lhe 

destinara uma das maiores coroas da Europa. Ficava Filipe d’Anjou; mas também eram de 

monta as pretensões do Arquiduque Carlos de Áustria (
639

). Sendo o Duque neto de Luís XIV de 

França, eis que uma armada veio da parte do monarca de Versailles até ao porto de Lisboa, a 

assegurar que este estava defendido como preconizava o Tratado entretanto assinado, a 18 de 

Junho de 1701, ano em que Madrid e Barcelona se manifestaram a favor do Bourbon. Composta 

por “[…] vinte e hum navios de guerra, de fogo, e serviço da Armada […]” (
640

), esta força tinha 

como missão oficial proteger os portos portugueses de uma qualquer invasão de inimigos. 

Parece-nos contudo que, tal força, tão repentina e “ameaçadoramente” (
641

) chegada, servia mais 

para manter D. Pedro II em respeito do que para defender Portugal de inimigos que ainda 

estavam por definir, apesar de haver rumores de que os ingleses estavam descontentes com o 

Tratado (
642

). Rouville, Embaixador de Luís XIV, solicitou uma audiência para o Conde de 

Chaternau, Vice-Almirante de França que comandava a força naval, a que o Rei aquiesceu. 

Contudo, admitido a audiência, não lhe foi consentido que se cobrisse, como ao Embaixador 

(
643

). O pretexto de tal audiência era de que o Conde desejava receber ordens de D. Pedro II, 

antes de cumprir as de Luís XIV. Necessariamente, as instruções do Rei de França iriam sempre 

ser o enquadramento para as que o de Portugal lhe desse, cumprindo apenas as que se 

                                           
(

635
) Vide Carta de Henry Bennet para o Embaixador Fanshaw, de Whitehall, 25 de Agosto de 1664 in Sir Richard Fanshaw, 

op. cit., p. 287. 

(
636

) Filho do Grande Delfim, o herdeiro de Luís XIV (e filho de Maria Teresa, irmã de Carlos II de Espanha) que morreu, 

apesar disso, quatro anos antes do pai; tal fez temer que França e Espanha se pudessem vir a unir sob uma só coroa.  

(
637

) Para os fundamentos de cada um, veja-se Eduardo Brasão, op. cit., pp. 54-55.   

(
638

) Filho de Maria Antónia, casada com Maximiliano Manuel da Baviera, filha do Imperador Leopoldo I e da Infanta 

Margarida, irmã de Carlos II de Espanha. 

(
639

) O Arquiduque era filho do Imperador Leopoldo I (que estivera casado com a Infanta Margarida de Espanha, a quem 

remontava os direitos do então já defunto José Fernando da Baviera), primo co-irmão de Carlos II de Espanha por ambos 

serem netos de Filipe III: Carlos filho de Filipe IV cuja irmã, Maria casara com o Imperador Fernando III, gerando o 

Imperador Leopoldo. Carlos poderia ainda herdar, com o acordo de França, se a Filipe V se sucedesse o Duque de Bérry e 

este viesse a morrer. 

(
640

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 284.  

(
641

) Cf. Ana Leal de Faria in Arquitectos da Paz..., p. 134. 

(
642

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 285.   

(
643

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 284.  
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encaixassem na missão (e interesses do monarca Cristianíssimo). Mas D. Pedro não lhe 

facilitaria a vida: não lhe consentiria que se cobrisse na sua real presença, tratando como um 

oficial ao seu serviço. 

Podemos, com algumas ressalvas, comparar este caso com a entrada do Marquês de 

Berzet, a que já aludimos (
644

). Há diferenças, claro, dado que aquele aristocrata vinha como 

Embaixador Extraordinário com a missão de apresentar os parabéns do seu Rei a D. João IV que 

fora aclamado meses antes. A condição precária do Reino, desesperadamente necessitado de 

aliados contra o poderio castelhano, fez com que o Restaurador recebesse “[…] ao Marquez 

com magnifico apparato, & com todas as demonstrações de cortezia, que podia dispensar a 

Magestade […]” (
645

). Urgia agradar a Luís XIII, à frente de potência considerável e com muita 

utilidade na guerra contra Filipe IV. Esta surge-nos como a chave do tratamento a de Berzet. As 

demonstrações de cortesia do Rei resultavam da necessidade daquela força naval e não da 

condição cerimonial de Embaixador do comandante dela. Nesse ponto comum, podemos 

equiparar o Marquês de Berzet ao Conde de Chaternau, tratados diferentemente, dada a 

diferença das missões. 

Também Sir Peter Wyche, inglês, esteve em Portugal, nos idos de 1667, enviado por 

Carlos II de Inglaterra. D. Afonso VI honrou-o e à sua comitiva com coche real e deu como 

condutor D. Lucas de Portugal, seu Mestre-Sala na audiência à chegada e na de despedida, 

sendo Wyche ainda admitido à presença da Rainha e do Infante (
646

). Costuma dizer-se que o 

Cerimonial se baseia na reciprocidade e no costume. Esta é uma meia-verdade. Em 

circunstâncias iguais, dá-se tratamento igual ao que o costume consagra. Aliás, a norma é tanto 

essa, a de não inovar quanto às situações históricas anteriores, que qualquer alteração é, em si 

mesma, uma mensagem, uma demonstração de que algo mudou nas relações bilaterais, diríamos 

hoje. O Cerimonial é, logo, um meio de agradar ou de demonstrar desagrado. Quanto mais 

complexo for, mais ocasiões existem para se introduzirem, com maior ou menor subtileza, 

alterações que são, em si mesmas, indicações legíveis nas entrelinhas do ritual. E, para bom 

entendedor, meia palavra basta. Note-se que este trabalho mudou de tom: antes, falávamos 

apenas no reconhecimento do lugar cerimonial que o Reino pós-1640 devia ocupar na hierarquia 

das potências. Entretanto deu-se o passo seguinte: Portugal, nas vésperas da Guerra da Sucessão 

de Espanha, tendo já mais de meio século de independência, casamentos reais (e, portanto, 

alianças) disseminados pelos centros de poder europeus, uma situação comercial em 

consolidação, um mapa colonial relativamente consolidado, em suma, uma posição segura no 

concerto europeu. O seu Direito de Legação activo, de enviar diplomatas, era já dado adquirido; 

                                           
(

644
) Vide supra, p. 46. 

(
645

) Vide D. Luís de Menezes, op. cit., p. 289. D. António Caetano de Sousa é igualmente sintético, usando a mesma frase, 

substituindo cortesia por agrado. In D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 91. 

(
646

) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do mez de Ianeiro. do Anno de 1667, fl. 345v. 
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era hora de reforçar o seu direito (e capacidade) de enviar mensagens políticas pelo Cerimonial. 

D. Pedro conhecia o Cerimonial e tinha uma estrutura cortesã igualmente informada. Não 

reinava enquadrado pela precaridade restauradora, como o pai, nem limitado na tibieza física e 

de guerra, como o irmão. Era Rei de pleno direito, o terceiro desde 1640. 

Retomemos o caso do Conde de Chaternau que teve, a 3 de Outubro de 1701, audiência 

mais formal. Centena e meia de oficiais da Armada compareceram no Paço, conduzidos nos 

coches do Embaixador Rouville; portanto a Casa Real não os obsequiou com carros seus... O 

Rei, “[…] honrou muito a todos com agradavel presença, e estava com o chapeo na cabeça, que 

nunca tirou […]” (
647

). E, finalizando a missão neste Reino, o Conde foi informar o Rei D. 

Pedro II de que a armada inglesa se havia recolhido, expedindo uma força menor para destino 

incerto, pelo que pedia licença para se ausentar no seu encalço. D. Pedro foi célere: “[…] ElRey 

lhe respondeo logo promptamente na mesma audiencia, sem ter ouvido o Conselho de Estado, 

dizendolhe, que podia sahir com a sua Armada deste porto quando lhe parecesse […]”, segundo 

as ordens que trazia de Luís XIV (
648

). Ao representante militar de um aliado formal deu o Rei 

este tratamento. Vejamos como procedeu a um Príncipe, primo da falecida Rainha. 

O Príncipe Jorge de Darmstadt, chegando a Lisboa a 15 de Julho de 1702 num navio de 

guerra inglês, instalou-se com o Conde de Waldstein, que terminara já a sua missão de 

Embaixador do Imperador na Corte de Lisboa. Vale a pena transcrever a audiência, para que se 

notem as diferenças. 

 

“[…] [P]edio [o Príncipe] audiencia a ElRey, que foy servido darlha no dia 29 às dez horas da manhãa, aonde 

o conduzio o Conde de Assumar D. João de Almeida, Veador da Casa Real, e o esperou no primeiro degrao 

da escada do Paço da Corte-Real. ElRey estava na casa de dentro à em que dava audiencia, e nesta estavaõ 

alguns Officiaes da sua Casa, e alguns Grandes. Na Camera delRey se achavaõ o Marquez de Marialva, seu 

Mordomo môr, e Gentil-homem da sua Camera, que estava de semana; o Marquez de Alegrete, Gentil-

homem da Camera; o Conde de Vianna, Estribeiro môr, e tambem Gentil-homem da Camera; o Duque de 

Cadaval; e Joseph de Faria, que servia de Secretario de Estado, e entre estas pessoas naõ houve differença, 

nem precedencia de lugares. Entrou o Principe de Darmstad conduzido pelo Conde de Assumar, e ElRey 

estava encostado ao bofete, e naõ poz o chapeo na cabeça, e lhe falou com muito agrado, e quando se 

despedio, ficou no mesmo lugar […]” (649). 

 

Dir-se-á que semelhantes mostras decorrem de ser aquele um Príncipe de sangue, primo 

co-irmão da Rainha D. Maria Sofia (
650

). Não andaria longe do pensamento dos presentes aquele 

parentesco, é certo. Mas o melindre que causava à França e à Espanha aquela cortesia (que 

                                           
(

647
) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 285. 

(
648

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 286. 

(
649

) Vide idem, ibidem, vol. VII, pp. 287-288. 

(
650

) A Mãe de D. Maria Sofia era a Eleitriz do Palatinado, Isabel Amália de Darmstadt, irmã de Luís VI, Landgrave do 

Hesse-Darmstadt e pai do referido Príncipe.  
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levou a protestos dos respectivos Chefes de Missão, levando a que o Rei o convidasse a sair, 

não tendo negócios declarados que o trouxessem a Lisboa) teria sido certamente ponderado. 

Mais: o parentesco real não parece desculpa, uma vez que dali a menos de um mês se celebraria 

o terceiro aniversário de falecimento de D. Maria Sofia. Portanto, se houve afronta às potências 

borbónicas, não foi inocentemente. O Rei jogava em dois tabuleiros, recebendo um particular 

(próximo do Imperador) com maiores mostras de cortesia do que a um comandante militar do 

Rei da França. Contudo, honrando os compromissos, com lamentos, pediu ao Príncipe que se 

retirasse. O Rei mostrava-se fiel depois de soberano, leal depois de livre. D. Pedro fazia quanto 

podia para se manter neutro e, tanto quanto fosse possível, pacífico. For the time being... 

Tratamento cerimonial semelhante foi dado em audiência ao Almirante de Castela, D. 

João Tomás de Henriques, que passou a Portugal alegadamente por questões de estatuto: teria 

sido nomeado Embaixador Ordinário a França, achando que a sua condição merecia apenas que 

fosse Extraordinário. Não é falso que existisse uma discriminação positiva da nomeação como 

“Embaixador Extraordinário”: “[…] Face aux résidents –, des hommes peu spécialisés et sans 

fonction précise, même s’ils ont en charge la correspondance –, les ambassadeurs 

extraordinaires s’affirment en théorie comme des personnages de haut rang, compétents, 

renommés, et choisis selon la mission précise à accomplir […]” (
651

). Todavia, o Almirante 

acabou por se confessar partidário do Império, sendo conduzido a audiência também da Rainha 

D. Catarina, Príncipe e Infantes (
652

). Apesar de não ter tido condutor (mesmo porque vinha 

como particular, sem se ter dirigido ao Embaixador da sua nação ou ao da França), foi tratado 

com muita civilidade. Era um aristocrata e também, diríamos hoje, um alto quadro militar, cujos 

serviços em caso de guerra interessava cativar. Muito longe se estava da fria indiferença com 

que D. Pedro tratara o Barão de Wattevile, partindo para caçar em Salvaterra adiando a entrada 

do diplomata de Espanha na Corte de Lisboa, em 1668 (
653

). Watteville teve, portanto, de se 

demorar na Aldeia Galega do Ribatejo, aquela paupérrima “antecâmara” da Corte de Lisboa de 

que uma descrição coeva nos dá uma ideia, enquanto paragem dos embaixadores, antes da 

entrada pública: “[...] Alledea Gallega [sic] stands upon a Creek of the River Tagus on the East 

Side; it is a small Town, remarkable for nothing but its extream Poverty; its about three Leagues 

and half form Lisbon [...]” (
654

). Tal foi obviamente propositado: quando Robert Southwell veio 

                                           
(

651
) Vide Claire Gantet, op. cit., p. 42. Vide também o caso de Cristóvão Soares de Abreu que negara ser secretário do 

Conde de Alegrete a Münster por o ver como uma despromoção. Vide Pedro Cardim, Embaixadores e Representantes..., pp. 

68-69. 

(
652

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, pp. 288-291. 

(
653

) Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno..., p. 601. 

(
654

) Vide Charles Brockwell, The Natural and Political History of Portugal..., Londres, T. Warnen (?), 1726, pp. 217-218.  
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a Portugal a mando da Majestade Birtânica, D. Afonso VI veio de Salvaterra ao seu encontro, a 

Benavente (
655

).  

A ocasião de provar o valor do Almirante de Castela não se faria esperar. Da Grande 

Aliança com o Imperador Leopoldo faziam já parte a Inglaterra e a Holanda. Estas três grandes 

potências procuravam fazer frente à França, que apoiava o seu próprio candidato ao trono de 

Espanha: o Duque de Anjou, como Filipe V de Espanha, nomeado testamentariamente como 

sucessor, vimos. Assim, resumiu Jorge Borges de Macedo, unia-se “[...] a força europeia da 

França, o seu potencial militar aplicável ao Reno à capacidade extra-europeia da Espanha, com 

o poderio naval de ambos: a Europa ficaria sob a tutela dos Bourbons [...]” (
656

). Se é verdade 

que se estipulara aquando do casamento da Infanta Maria Teresa com Luís XIV (de quem Filipe 

era neto) que não poderiam ser reclamados direitos sobre Espanha, é também verdade que a 

Guerra da Devolução mostrava bem a posição francesa: não havia sido pago o dote logo havia 

incumprimento da parte espanhola, o que permitia incumprimento da parte francesa. Filipe V 

renunciaria aos direitos sobre a Coroa de França mas seu avô avisara-o:  

 

“[...] Soyez bon Espagnol, c’est présentement votre premier devoir; mais souvenez-vous que 

vous êtes né Français, pour entretenir l’union entre les deux nations ; c’est le moyen de les 

rendre heureuses et de conserver la paix de l’Europe [...]” (
657

). 

 

 Necessariamente, uns e outros pressionavam D. Pedro II a definir o seu estado na 

contenda. A posição geográfica do Reino em relação à Espanha era estratégica: a Grande 

Aliança compunha-se de Estados que ficavam a Leste ou a Norte; conseguir um aliado situado a 

Ocidente (e com privilegiado acesso atlântico, o que muito importava às potências marítimas, 

i.e., à Inglaterra e à Holanda) permitiria cercar o melhor possível (
658

) os Estados que seriam 

então tomados para Carlos III, o filho do Imperador Leopoldo. Portugal, como vimos, havia já 

tomado o lado da França e reconhecido os direitos de Filipe d’Anjou. Mas a Grande Aliança 

propunha “[…] a ElRey D. Pedro a entrar naquelle Tratado, com o qual lhe offereceraõ 

condições muy ventajosas à nossa Coroa […]” (
659

), incluindo praças de interesse porque 

fronteiras com os territórios do Reino vizinho (
660

). França servira-se já de Portugal como 

escudo contra Espanha; conseguindo aquela dominar esta, por interposta pessoa, que interesse 

                                           
(

655
) Vide António de Sousa de Macedo, Mercurio Portuguez com as novas do Mez de Fevereiro do anno de 1666..., fl. 

258v. 

(
656

) Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 222.  

(
657

) Vide Lucien Bély, op. cit., p. 331. 

(
658

) No decorrer da mesma guerra, a Inglaterra conseguiu apropriar-se da posição estratégica de Gibraltar, na entrada do 

Mar Mediterrâneo, possessão que ainda mantém, com estatuto diferente. 

(
659

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit.,vol. VII, p. 291. 

(
660

) Não só na Estremadura espanhola e na Galiza como também na importante (e disputada) zona do Rio da Prata, na 

América do Sul. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 293. 
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estratégico poderia o Reino de D. Pedro ter ainda para a Majestade Cristianíssima? Pouco a 

impediria de completar os domínios peninsulares, anexando também o apetecível império 

ultramarino português, que enviava já, além de outras riquezas, carregamentos auríferos 

significativos. Munidos de considerações pouco distantes destas, os plenipotenciários 

portugueses (o Duque de Cadaval, o Marquês de Alegrete, o Secretário de Estado José de Faria 

e o Secretário Roque Monteiro Paim) assinaram com a Grande Aliança os tratados de aliança 

que posicionavam Portugal no eixo anti-burbónico. Portugal entrava na Guerra de Sucessão de 

Espanha (
661

). 

Depois dos desentendimentos com D. Domingos Capecellatro, Enviado espanhol em 

Lisboa, o corte diplomático foi anunciado a 15 de Novembro de 1703 (
662

); importante seria esse 

ano na aproximação de Portugal à Inglaterra e seus aliados (
663

). Chamou-se, portanto, o 

Enviado Diogo Mendonça de Corte-Real, que se encontrava em Madrid e que cujas 

movimentações foram interditadas. Estando o Enviado espanhol ainda em território português e 

sabendo o Conde das Galveias, Governador das Armas alentejanas do sucedido ao diplomata 

português, tomou providências equivalentes, segurando Capecellatro. Valeu a intervenção do 

Marquês de Châteauneuf, diplomata francês, que assegurou na Corte de Lisboa que as acções 

das autoridades espanholas foram no sentido de defender a pessoa de Corte-Real contra os 

populares que adivinhavam a eclosão da guerra e, com esta mediação, a 13 de Dezembro, 

cruzaram os diplomatas ibéricos a fronteira, de regresso às repectivas Cortes. 

A recepção do Arquiduque, a entrar em Portugal com uma parte considerável das forças 

contratadas entre as potências (
664

), fez-se tendo este já sido aclamado como Rei de Espanha, a 

12 de Setembro de 1703, na Corte Imperial (
665

). Sendo assim, o então já Carlos III de Espanha 

teria de ser saudado onde passasse ou parasse como soberano de todos os domínios da Coroa 

espanhola. Cerimonialmente, era já rei, como se o seu estatuto não dependesse da guerra que se 

preparava. Ou seja, a sua aclamação não estava dependente da guerra que travaria: como D. 

João IV, o seu direito seria defendido pela guerra, sim, mas não uma guerra de conquista do 

trono. Era um expediente, de resto, comum: a legitimação por conquista é sempre mais difícil 

porque assenta unicamente no poderio militar, ao passo que o direito por sucessão (ainda que 

                                           
(

661
) Jorge Borges de Macedo compara esta Guerra da Sucessão de Espanha à da dos Cem Anos (na vertente portuguesa da 

crise de 1383-85): Espanha (ou Castela) aliada à França, oposta pela Inglaterra, sendo que Portugal, em ambos os casos, se 

aliara a esta última (com a diferença de que, no séc. XVIII, havia uma coligação muito mais vasta e complexa: a Grande 

Aliança). Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit. pp. 228-230. 

(
662

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 294. 

(
663

) A 16 de Maio de 1703 assinou Portugal uma aliança ofensiva e defensiva com a Holanda, a Áustria e a Grã-Bretanha. 

No fim do ano, celebrar-se-ia o tratado de Methuen, ou da Rainha Ana, que aprofundaria as relações de dependência não só 

comercial de Portugal face à Inglaterra. Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., p. 238. 

(
664

) Na nota referente a este cerimonial, a páginas 170, António Valdez refere como fonte um “Mss. da Casa do Infantado 

na Biblioteca do Rio de Janeiro – Santarem, Quad. Elem. T. 2 pag. 149.”. Vide António Valdez, op. cit., p. 170 e nota 4 à p. 

228. 

(
665

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 295. 
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muitas vezes forçado pelo mesmo poderio, disfarçando a conquista) tornava legítimo o acesso 

ao trono e sustentava as pretensões mais ou menos justas dos candidatos a uma coroa “nova” 

(como a do Chipre (
666

), que reivindicou para si o Duque de Sabóia que estivera noivo da 

Princesa Isabel Maria Josefa), deixada vaga (como era o caso da morte de Carlos II de Espanha) 

ou considerada usurpada (como fora alegado no caso da Dinastia Filipina em Portugal). 

Até à entrada da armada anglo-holandesa que trazia aquele que se assumia já como Rei 

de Espanha na barra de Lisboa, o diplomata francês, de Châteauneuf, fez os derradeiros e 

infrutíferos esforços para preservar ao menos a neutralidade portuguesa no conflito que se 

desenhava. Reconhecendo-os como um canto de cisne diplomático, teve audiência de despedida 

e resignou-se a sair, vencido, da Corte a 8 de Março de 1704, o dia seguinte às cortesias de 

artilharia que navios e fortalezas trocaram como saudações mútuas (
667

). 

 

De Rei a Rei: D. Pedro II e a Majestade Católica 

A História preferiu guardar o Arquiduque Carlos com o seu título final de Imperador. 

Lá chegaremos. De facto, o século XVIII teria de estar mais de meio volvido para que um 

Carlos, III desse nome, se sentasse no trono espanhol (também vindo “de fora” de Espanha, de 

Nápoles, que governara até aí). Àquele Arquiduque que se fez aclamar em Viena e que marchou 

vitorioso (durante algum tempo) sobre Espanha, não foi concedido número na realeza 

espanhola. Mas à época, a Europa dividia-se, precisamente, sobre os que lhe davam título real e 

os que lho negavam, alinhados nas potências beligerantes conforme a sua posição. Ora Portugal, 

já o sabemos, via naquele homem a realeza de Espanha, até no poder de entregar à Corte de 

Lisboa alguns territórios fronteiros de suma importância. Não cabe no tema desta dissertação 

discorrer sobre a justiça da pretensão do Arquiduque. Todavia, optámos por o referir 

maioritariamente como Carlos III por ter sido nessa qualidade que entrou em Portugal. Daí que, 

apesar de a História ter desmentido as pretensões reais do Arquiduque Carlos, chamámos a este 

passo desta dissertação “De Rei a Rei: D. Pedro II e a Majestade Católica”. Para a Diplomacia 

Portuguesa, era fundamental mostrar (muito pelo Cerimonial) que dois Reis se encontravam ali, 

um de Portugal, outro de Espanha, ambos dispostos a defender-se mutuamente. Comprometidos 

um com o outro. 

Alguma historiografia tende a ver a entrada de Carlos III como uma forma de afirmação 

de Portugal, sendo que a entrada do pretendente austríaco “[...] traduzia um reconhecimento 

internacional sem precedentes da dinastia implantada em 1640 [...]” (
668

). Assim fora com 

Cosme III de Médicis, visitado por Frederico IV da Dinamarca, porque “[...] un vieux et petit 

                                           
(

666
) Caso que Bély aborda, como vimos.  

(
667

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 295-296.  

(
668

) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Sucessão de Espanha”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano 

Teixeira (dir.), op. cit., p. 302. 
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prince ne pouvait pas contredire un jeune et grand roi [...]” (
669

). Mas quanto a Portugal, um 

breve estudo do Reino à época não corrobora tais afirmações, antes indica o contrário: o Reino 

prestou um valioso serviço ao Arquiduque Carlos ao reconhecê-lo como igual ao seu Rei. D. 

Pedro II (a algumas semanas de completar 56 anos de vida) era já o terceiro Rei desde o 

Primeiro de Dezembro de 1640, mais de seis décadas volvidas. Logo depois da aclamação, 

houve alguns sucessos diplomáticos promissores conseguidos pelos negociadores portugueses. 

A regência de sua mãe havia sustido com vigor os avanços castelhanos, como também o reinado 

de seu irmão. Este havia logrado um matrimónio na órbita da porventura mais poderosa 

potência europeia, matrimónio esse que o próprio D. Pedro tomara para si. Morrendo a Rainha, 

prima de Luís XIV de França, o novo casamento havia sido conseguido na proximidade da Casa 

Imperial; quando Carlos desembarcasse na Corte de Lisboa, encontraria a Rainha D. Catarina de 

Inglaterra no seu “magnífico palácio” (
670

), irmã do mesmo D. Pedro II e que, depois da morte 

do marido, passara largo tempo nas Ilhas britânicas antes de se recolher ao país natal. As 

alianças (resumidas só as matrimoniais) eram, portanto, de peso. Falemos de sucessão: quando o 

filho do Imperador Leopoldo I embarcou na Holanda com destino a Portugal, apesar de viúvo 

pela segunda vez, o Rei tinha um herdeiro publicamente reconhecido nas Cortes de 1697, o 

Príncipe D. João, além de outros cinco filhos legítimos vivos (
671

). As colónias rendiam já 

proveitos interessantes, incluindo promissoras quantidades de ouro (havendo já um decréscimo 

no preço do açúcar, entretanto explorado nas Antilhas), longe, porém, dos copiosos proveitos da 

exploração mineira do reinado seguinte. No quarto de século de paz que o Reino vivera, desde o 

fim da guerra com Espanha, houvera tempo de reorganizar algumas das estruturas a que o 

estado de beligerância roubara o foco. Restabelecidas as relações com o Reino vizinho e com a 

Santa Sé, o Reino de Portugal encontrava-se, interna e externamente, suficientemente sólido 

para entrar numa nova guerra. Nem mais nem menos do que por Espanha. 

 

O compromisso 

As primeiras saudações que o Rei Católico recebeu, ainda a bordo, foram do Védor da 

Fazenda da parte da Marinha, à época o Conde de Vila-Verde, por lhe caber a missão de 

oferecimento à armada dos bens de que esta se visse mais necessitada. Recebido pelo General, a 

                                           
(

669
) Vide Lucien Bély, op. cit., p. 480. 

(
670

) Cf. Charles Brockwell, op. cit., pp. 169-170.  

(
671

) Havia já morrido a primogénita, a Princesa Isabel, do primeiro casamento. Contudo, o segundo casamento do Rei 

provou-se prolixo: um Príncipe D. João vivera pouco mais de duas semanas (em 1688), mas seguiram-se-lhe o futuro D. 

João V (em 1689, reconhecido, como vimos, em 1697 como herdeiro) e os Infantes D. Francisco (nascido em 1691), D. 

António (em 1695), D. Teresa (nascida em 1696, que morreria cerca de três semanas antes da entrada de Carlos III), D. 

Manuel (no ano de 1697) e D. Francisca (no ano de 1699). Três mais havia que foram legitimados: D. Luísa, D. Miguel e D. 

José, todos nascidos antes da recepção real. Vide “Táboa VI.” in D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VIII. 
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quem cabia, foi também levado a ver o Rei Carlos, que o recebeu de pé e descoberto (
672

). Indo 

o Duque de Cadaval (que fora Mordomo-mor da Casa da Rainha D. Maria Sofia), na Sexta-

feira, dia 7 de Março de 1704, apresentar os cumprimentos da parte da Rainha D. Catarina 

(viajando Carlos III na Capitania inglesa, chamada Real Catharina), do Príncipe D. João e dos 

Infantes, igual cortesia lhe fez a Majestade Católica, ainda caminhando ao seu encontro à 

chegada e acompanhando-o ligeiramente à saída (
673

). Cabia à enviatura do Marquês de 

Marialva preceder a missão do Duque, como Mordomo-mor de el-Rei D. Pedro II mas, por 

atrasos não mencionados, o Marquês dirigiu-se a bordo já fora de horas e foi obrigado a voltar 

no dia seguinte, Sábado. 

No Domingo, 9 de Março, o Príncipe de Liechtenstein, Mordomo-mor de Carlos III 

entrou na Corte para saudar o Rei D. Pedro II da parte do seu soberano. Nessa audiência, em 

Corte-Real, o Príncipe foi recebido com cortesia, como também haviam sido os enviados das 

Majestades portuguesa e britânica e das Altezas, estando o Rei só e de cabeça descoberta. Foi 

acordado o desembarque de Sua Majestade Católica em terras portuguesas. Operando como 

território espanhol cedido pelos ingleses e holandeses, a armada deixaria de ser a residência do 

Rei Carlos III de Espanha, que passaria, assim, a Portugal. 

A Corte estava de luto, por haver morrido recentemente a Infanta D. Teresa. Primeira 

menina a nascer do casamento de D. Pedro II com D. Maria Sofia (precedida por quatro 

irmãos), D. Teresa Maria Francisca Xavier Josefa Leonor tivera por padrinho de baptismo o 

falecido Rei Carlos II de Espanha e estivera prometida em casamento ao Arquiduque Carlos que 

entrava em Lisboa como sucessor no trono de Madrid (
674

), a quem nunca chegou a ver. Frente 

ao Paço de Corte-Real, de onde saíra D. Pedro II a receber o monarca espanhol, um passadiço 

para desembarque havia sido encomendado ao terceiro Conde de Soure. 

No bergantim real tomaram lugar os grandes oficiais (
675

) cujos serviços poderiam ser 

necessários pelas funções que ocupavam. Nestas ocasiões de trânsito naval, vimos já que o 

Védor da Fazenda da repartição da Marinha, tinha precedência pelo que o melhor lugar cabia a 

D. Pedro de Noronha, Conde de Vila-Verde. Também a bordo seguiam os Duques de Cadaval, 

pai e filho, sendo este genro de Sua Majestade (
676

), o Marquês de Alegrete, o Bispo de Elvas e 

                                           
(

672
) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 296. 

(
673

) Vide idem, ibidem, vol. VII.  

(
674

) A Infanta D. Teresa, nasceu a 24 de Fevereiro de 1696 e morreu a 16 de Fevereiro de 1704, a oito dias do oitavo 

aniversário. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VIII, pp. 253-256. A outra Irmã que teve, nascida no início ao 

trigésimo dia do ano de 1699, teve por padrinho de baptismo o Irmão de Carlos, José, Rei dos Romanos, depois Imperador 

José I. Vide idem, ibidem, pp. 257. 

(
675

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 298. 

(
676

) A ligação da Casa Cadaval à Casa Real por meio de D. Luísa, filha natural do Rei, era de tal modo importante que, 

primeiramente, se celebrou o matrimónio, a 23 de Maio de 1695, com o Duque D. Luís. A morte deste aristocrata a 13 de 

Novembro de 1700 não deu geração ao casal. Assim, mantendo o vínculo matrimonial entre as casas, D. Pedro II casou a 

filha com o cunhado desta, o Duque D. Jaime, a 16 de Setembro de 1702. Vide “Táboa VI.” in idem, ibidem, vol. VIII. 
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Secretário de Estado, o Marquês de Marialva ao serviço como Mordomo-mor (
677

), o Estribeiro-

mor Conde de Viana, fidalgo de semana e o Porteiro-mor. 

Aos cerimoniários, de uma parte e de outra (
678

), surgia como imperioso que as 

mensagens a difundir na entrada real fossem claras. O resultado final, à primeira vista, parece de 

uma subserviência quase traidora das batalhas que ensanguentaram a raia durante quase três 

décadas. Subidos à companhia do Rei Carlos III, que abraçou D. Pedro II, “[...] elRey Catholico 

deu sempre a maõ direita a elRey de Portugal, e tambem a porta, e a melhor cadeira [...]” (
679

). 

Voltando a terra, o Rei de Portugal cedia a sua direita ao de Espanha, tendo o Príncipe do Brasil 

à esquerda, ordem que se manteve na capela real, para o Te Deum, que é como que “[...] une 

mise en forme, une mise en texte, de la représentation, et fait naître, parmi les sujets, 

l’admiration du pouvoir [...]” (
680

). Finda a cerimónia religiosa, el-Rei de Portugal, os Infantes e 

a Corte recolheram-se a Corte-Real. Começava o compromisso cerimonial. Havia sido definido 

“[...] que em todas as partes do Reyno [de Portugal], teria a preferencia ElRey Catholico; porque 

tambem em todas as partes do seu Reyno, elle daria o melhor lugar a ElRey de Portugal [...]” 

(
681

). Ainda assim, Portugal parecia ficar com a pior parte do acordo: Carlos III honraria 

Portugal cedendo os melhores espaços e as maiores cortesias na câmara real a bordo de um 

navio onde poucos podiam ver semelhante apreço; em terra, ceder-se-ia o Paço da Ribeira... 

Muitas vezes temos notícia de que D. Pedro usava o Paço de Corte-Real, aquele largo edifício 

que lhe havia pertencido enquanto Infante e que não fora palco de subversão da ordem política 

estabelecida como o Paço da Ribeira (
682

). Ainda assim, era a casa maior do Reino, o espaço que 

se vinha assumindo como sede de poder, arrancada aos representantes de Espanha em 1640 e 

que era cedida para uso do Rei da mesma Espanha. Certo que, cumprindo-se o regulamentado, 

ao entrar em Espanha, D. Pedro II teria direito às maiores cortesias. Mas a tomada do Reino 

vizinho para o filho de Leopoldo I até aos mais optimistas, deveria aparecer como não 

completamente isenta de riscos (
683

). 

Isso mesmo justifica a posição portuguesa: Portugal envolvia-se no caso. Avançava já 

com as saudações e reconhecimentos que podia fazer. O recado ao bloco borbónico era de que o 

Reino estava comprometido a sentar no trono de Madrid aquele sobrinho da falecida mulher de  

                                           
(

677
) Em substituição daquele a quem o cargo pertencia: o Conde de Santa Cruz, D. Martinho de Mascarenhas, menor de 

idade. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 298. Já referimos que a Corte não se pode mostrar incompleta, 

ainda que tenha de haver substitutos daqueles a quem os ofícios pertencem por inerência. 

(
678

) Mormente, o Duque de Cadaval e o Almirante de Castela. Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 302.   

(
679

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 299.  

(
680

) Vide Claire Gantet, op. cit., p. 323. 

(
681

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 302.   

(
682

) Onde Miguel de Vasconcelos fora defenestrado, a Duquesa de Mântua capturada e D. Afonso VI preso, recordamos. 

(
683

) Porém, alguns dos seus apoiantes consideravam (ou assim o apregoavam) que mal chegasse à raia, poucas vozes se 

levantariam contrárias a Carlos III de Espanha. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 307.   



 

  Página 124 

D. Pedro II (
684

) que nascera Arquiduque. A justiça da causa justificava a franqueza das 

demonstrações de amizade: não havia risco que a legitimidade da pretensão de Carlos de 

Habsburgo não superasse. Essa amizade e o interesse mútuo, expresso no compromisso 

cerimonial, apagava a má memória da guerra havia três décadas e meia terminada. Era como se 

D. Pedro II demonstrasse fé em que, cedendo o Paço da Ribeira a Carlos III, o Rei Católico 

muito em breve tivesse condições de lhe fazer iguais cedências do lado de lá da raia. Para onde 

ambos deveriam estar prontos a ir. 

Antes, porém, das marchas castrenses, as cortesias palacianas. Ceando em público os 

Reis, Príncipe real e o Infante mais velho, foi a família real portuguesa a deslocar-se até à 

Câmara onde se faria a refeição, que era então do Rei Católico, que presidiu à mesa (
685

), 

enquanto escutavam peças de música (
686

). Findo o repasto, a Majestade e Altezas portuguesas, 

respectivamente tio e primos de Carlos, acompanharam o Rei Católico à sua Câmara de onde, 

tornando a Corte-Real, instaram a Carlos III que se recolhesse. No dia seguinte, nova visita de 

D. Pedro II e, a 11 de Março, foi a vez de Carlos III visitar Corte-Real. Daí seguiram o Príncipe 

e Infantes, mais tarde, a ver o Rei Católico. Nessa noite, contudo, a Família Real retirou-se para 

a Quinta de Alcântara, ao saber que no Palácio de Corte-Real havia ocorrência de “bexigas”, a 

temível doença que cobrou incontáveis vítimas, sendo exemplos de morte entre os filhos de D. 

Pedro II, a Princesa Isabel e a Infanta D. Teresa, de quem já tratámos.  

Mas o clima era de guerra (
687

) e o Arquiduque Carlos nunca seria reconhecido 

universalmente sem ela. Assim, da parte do Almirante Rook veio a terra o Contra-Almirante 

Dilkes, recebido pelos Reis de Portugal e de Espanha. Também o Duque de Schomberg, ao 

comando das tropas que a Rainha Ana da Inglaterra enviava (que, pouco tempo depois, foi 

substituído pelo Conde de Galloway), teve audiência do Pacífico. As visitas, em pessoa ou por 

enviados, entre os Reis iam decorrendo a um ritmo diário. Convinha que nada faltasse ao 

hóspede real, para o que uma Corte de oficiais lhe foi proporcionada, cujos serviços foram 

ajustados com os serviçais com que o Rei Católico viajava. O segundo Conde de Assumar, D. 

João de Almeida Portugal, na qualidade de Veador da Casa Real, orquestrava o serviço de 

Carlos III, com ordens para que nada lhe faltasse, estando o alojamento a expensas da Coroa 

portuguesa (
688

). Bem assim, na jurisdição própria estava também D. José de Meneses, Conde de 

                                           
(

684
) Sendo o Arquiduque Carlos filho de Leopoldo I e de sua terceira mulher, Leonor Madalena de Neuburgo, isso fazia dele 

sobrinho da falecida Rainha D. Maria Sofia, portanto primo co-irmão do Príncipe e Infantes. 

(
685

) Como fica provado por ser “[...] no topo da banda, aonde estava ElRey Catholico, [que] benzeo a mesa D. Pedro de 

Sousa, Dom Prior de Guimarães, Sumilher da Cortina, por impedimento do Capellaõ môr [...]”. Ainda assim, foi D. Pedro II 

quem consentiu aos Grandes que se cobrissem. Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 301. 

(
686

)  Vide Jean de  Rousset, «Le Cérémonial da la Cour de Portugal», in Le Ceremonial Diplomatique…, Tomo Segundo,  p. 

379. 

(
687

) Que, entretanto, já Filipe V havia declarado. Vide página seguinte. 

(
688

) Incluindo dinheiro de bolso pois, lamentando-se von Liechtenstein de que o seu soberano se encontrava sem dinheiro 

por tardarem as remessas prometidas, deu D. Pedro cem mil patacas ao seu hóspede. Vide D. António Caetano de Sousa, op. 

cit., vol. VII, p. 306.   
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Viana e Estribeiro-mor, quando foi oferecer à Majestade Católica doze cavalos que lhe mandava 

a Majestade Portuguesa. No seguimento, foi o Duque de Cadaval e Mordomo-mor das Altezas 

entregar os presentes, que consistiam num espadim de ouro e diamantes do Príncipe (com 

cortesia, o Rei pediu ao Aio Príncipe de Liechtenstein que lho colocasse à cintura, no lugar do 

que usava), duas pistolas guarnecidas dos mesmos materiais preciosos do Infante D. Francisco, 

um bastão com diamantes do Infante D. António e luvas e objectos de âmbar do Infante D. 

Manuel (
689

). 

Demorou até ao quarto dia de Abril a saída de Carlos III, a quem foi necessário dar 

cavalos das cavalariças reais para si e para a escolta. Indo ver o Convento de Belém, foi 

recebido pela comunidade e nas cerimónias tudo se obrou como se de um Rei de Portugal se 

tratasse. Ou quase tudo: omitiu-se a oração Regem nostrum; as honrarias e cerimónias eram 

equivalentes mas não ao ponto de o tratar por Rei de Portugal... Em Santa Clara, já a 29 de 

Agosto, a recepção foi feita com pálio, antes do Te Deum, também sem a mesma oração, pelos 

mesmo motivos (
690

). 

Muito brevemente os preparativos para a guerra tinham de estar concluídos. Com efeito, 

o neto de Luís XIV de França estava pronto a sair em defesa da Coroa espanhola e, portanto, 

“[...] imprimio a declaraçaõ da guerra contra ElRey de Portugal, e o Archiduque Carlos, com a 

data de 30 de Abril de 1704 [...]” (
691

), ao que D. Pedro II respondeu com um manifesto que fez 

difundir, quer em castelhano, quer em latim. As engrenagens estavam em movimento. Não 

tardou a que os estandartes de Filipe V cruzassem a raia na Beira, no Alentejo e no Algarve. A 

Guerra da Sucessão de Espanha entrava em Portugal. 

 

O epílogo 

Para a campanha saiu o Rei de Portugal a 28 de Maio de 1704 (
692

), sem a unanimidade 

dos seus conselheiros (
693

), D. Pedro II seguiu para a Beira, acompanhado da sua Corte, onde 

figuravam os Grandes principais oficiais da Casa Real. Um nome nos surge curioso: D. 

Lourenço de Almada, Mestre-Sala. Curioso porque nas listas de cargos que D. António Caetano 

de Sousa nos faz, são referidos dois nomes: D. Lucas de Portugal e, adiante, D. Marcos 

Noronha, a partir de 25 de Janeiro de 1685 (
694

). Ignoramos por que razão o Rei escolheu outro 

oficial para este serviço (e por que a fonte não o refere) quando em campanha. E a viagem 

                                           
(

689
) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 305. 

(
690

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 318. 

(
691

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 310.     

(
692

) Saindo Carlos III de Lisboa dois dias depois, conduzido pelo Conde de Assumar – que, em 1705, acompanhou o Rei 

Católico a Barcelona, como Embaixador Extraordinário, conduzido a audiência (no mar) pelo Príncipe de Liechtenstein –, 

continuando responsável pelas necessidades do real hóspede. Vide idem, ibidem, vol. VII, pp. 314-315.  

(
693

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 308.    

(
694

) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 397 e 400.    
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estava longe de ser desprovida de rituais. Raramente temos notícia de o Rei sair da Corte de 

Lisboa, com a excepção das idas anuais a Salvaterra e um ou outro caso de viagem a Santarém. 

Especialmente em caso de guerra, a passagem do monarca pelas suas cidades e vila é ocasião de 

reforço de moral, de possibilidade de recolher voluntários, de receber as honras das autoridades 

locais (
695

). Importava ao Rei ver e ser visto. E, certamente, ter por perto um Mestre-Sala não 

era inútil, dado que era necessário providenciar que todas as saudações e visitas (bem como as 

mesas e alojamentos, a cargo do Aposentador-mor Conde de Santiago) se faziam em respeito 

pelo costume, direitos e deveres de Rei e súbditos. Acrescia a necessidade de visitar os 

santuários (como o do Santíssimo Milagre de Santarém) mais afamados e as comunidades 

religiosas de maior importância (como as de Santa Clara de Coimbra – com beija-mão da Corte 

em trânsito à incorrupta Rainha Santa Isabel –, ou a do Buçaco), em oração pelos sucessos da 

guerra.  

O Príncipe e Infantes ficaram na Corte, entregue a sua tia, na qualidade de Regente. A 

vontade de D. Pedro II era a de pressionar o exército, marchando sempre e dando luta aos 

contrários. A glória militar coroara os dois reinados anteriores e talvez isso instasse o Rei, a não 

ser menor do que seu pai e irmão (
696

). De facto, aquando da passagem do Águeda, o Rei de 

Portugal estava sozinho (apoiado pelo Marquês das Minas) no parecer de cruzar o rio, opondo-

se os demais conselheiros. Até o próprio Carlos III vacilava, “[...] a que ElRey hum pouco 

sentido, respondeo ao Catholico, que daquela maneira naõ seria Rey de Hespanha, e voltaria 

para a Alemanha [...]” (
697

). Prolongar a guerra, atrasá-la, dilatava os custos do lado português e 

atrasava os benefícios prometidos. Chegando o Inverno, D. Pedro II fez por se recolher a 

Lisboa; na viagem para a Corte (ao contrário do que sucedera antes da desinteligência do 

Águeda), não esperou por Carlos III, que apenas o alcançou em Santarém, de onde nem 

seguiram juntos para a capital (
698

). 

A campanha prosseguia com sucessos vários, sobretudo na primeira fase, tendo o 

Marquês das Minas tomado Toledo (onde residia a Rainha-viúva Mariana da Baviera, cuja 

condição foi respeitada cortesmente) e depois Madrid (
699

), sendo Carlos III formalmente 

aclamado na Corte, chegando o Papa Clemente XI a reconhecer o filho de Leopoldo I no trono 

                                           
(

695
) Como à passagem por Coimbra, onde a Universidade não pôde deixar de se fazer representar, ainda que com alguma 

simplicidade por ser época de férias. Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 316. 

(
696

) Quer por adivinhar esse desejo, destacando assim o Pai do destinatário da obra, quer por ser contemporâneo desta 

guerra, D. António Caetano de Sousa é muito mais loquaz e descritivo dos acontecimentos da Guerra da Sucessão de 

Espanha do que daquela da Restauração. 

(
697

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 322.  

(
698

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 322.   

(
699

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 359. 
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espanhol (
700

). Demorando-se depois na Catalunha, Carlos III não ajudou à plena subjugação de 

Espanha; longe da vista, longe do coração, havia quem dissesse que havia já morrido e que 

Filipe V era o incontestável Rei de Espanha (
701

), entrando para a causa deste tropas frescas de 

França. Não tardou, portanto, a verificar-se o desastre de Almansa (1707), derrota de 

portugueses, holandeses e ingleses (
702

), resultaram milhares de mortos, feridos e cativos. A 

guerra na Península Ibérica corria melhor a Filipe V do que ao seu real avô, particularmente na 

Flandres, em Itália e até nas invasões à França, chegando mesmo a propor a Paz às potências em 

1709 (
703

). Desta forma, conseguiria minimizar os custos de implantação da sua descendência 

em Espanha, evitando sacrificar demais do seu próprio Reino, favorável que corria a guerra 

então ao novo monarca borbónico. Até porque os esforços militares tiveram como primazia as 

possessões borbónicas europeias fora da Península, que mais facilmente interessavam às 

potências da Grande Aliança (
704

), empenhadas em diminuir o poderio do principal sustentáculo 

de Filipe V (
705

). 

A Guerra da Sucessão de Espanha tinha como propósito levar ao trono Filipe V, 

inaugurando a Dinastia Borbónica, por um lado, ou Carlos III, um Habsburgo do ramo Imperial, 

por outro. As contas complicaram-se quando o irmão de Carlos, o Imperador José I (que 

sucedera a Leopoldo I) morreu. De súbito, Carlos tinha direito a ser III de Espanha e VI do 

Império, como não acontecia desde outro Carlos, I de Espanha, V do Império (
706

). O interesse 

anglo-holandês foi esmorecendo (
707

). Contribuir para a restauração de um império continental e 

marítimo como havia sido o de Carlos V, não parecia valer os riscos e custos. Na inevitabilidade 

de união familiar (e, quiçá, pessoal) da Espanha a França ou com o Império, as potências 

renderam-se à evidência: o melhor era minimizar as perdas, terminando a guerra que deixara de 

poder trazer benefícios. E, de todo o modo, com a praticamente garantida coroa imperial sobre a 

testa, o pretendente à espanhola, então por Barcelona – onde chegara a bordo de uma armada 

inglesa na qual entrou em Lisboa (
708

) –, embarcou em direcção a Leste, para reclamar Viena, já 

                                           
(

700
) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 359. Não fora a enfermidade do Rei D. Pedro II e este teria entrado em Madrid, a 

primeira vez que um Rei português entrava na Corte de Castela, desde D. Sancho II, e esse porque desprovido de poder pelo 

Irmão, D. Afonso, o contrário do Pacífico. 

(
701

) “[...] havia[-se] espalhado em Madrid, e Toledo, que era morto ElRey Carlos, naõ faltando Prégadores, que 

testemunhassem o terlhe assistido ao seu enterro, e que o viraõ sepultar [...]”. Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 361.  

(
702

) Apesar de Oliveira Marques referir o Marquês das Minas como vitorioso nesta batalha... Vide A. H. Oliveira Marques, 

op. cit., p. 568. Bély acrescebta que Luís XIV chegou a oferecer dinheiro aos aliados, comprando a paz, dando-lhes meios de 

destronar o neto, na condição de sair da guerra. Vide Lucien Bély, op. cit., p. 335. 

(
703

) Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., p. 222. 

(
704

) Vide Jorge Borges de Macedo, op. cit., pp. 231 e ss.  

(
705

) Vide Nuno Gonçalo Monteiro, “A Guerra da Sucessão de Espanha”, in Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano 

Teixeira (dir.), op. cit., p. 302. 

(
706

) Tivesse a História sido diferente e D. Teresa viria a repetir os títulos da sua antepassada, a mulher de Carlos V, D. 

Isabel, Infanta de Portugal, Imperatriz da Alemanha e Rainha de Espanha. 

(
707

) Vide D. António Caetano de Sousa, op. cit., vol. VII, p. 343. 

(
708

) Vide idem, ibidem, vol. VII, pp. 338-339. 



 

  Página 128 

que Madrid passara de certeza a milagre. Ainda lhe foi pedido que, de Viena, aprestasse 

recursos e forças para não deixar fraquejar a guerra em solo espanhol (
709

), com o que ingleses e 

holandeses concordaram. Sem condições de continuar a guerra por si só, o Reino de Portugal foi 

obrigado a desistir dos planos. D. João V reinava já, por morrer seu pai (na sequência de doença 

prolongada, que o obrigara a entregar a Regência à irmã) a 9 de Dezembro de 1706, e não havia 

forma de sustentar a guerra em favor do Primo, que recebera como Rei e que era Imperador. 

Salvo a colónia do Sacramento (e a definição das fronteiras brasileiras), nenhuma das praças 

prometidas foi entregue (
710

) e, aos preliminares da paz, seguiram-se os Tratados de Utreque, 

culminando em 1715 e marcando o declínio de Espanha. 

                                           
(

709
) Vide idem, ibidem, vol. VII, p. 342. 

(
710

) A Inglaterra e o Império receberam compensações territoriais, ficando Portugal, e as promessas dos Aliados, pouco 

menos do que esquecidas. Vide Pedro Soares Martinez, op. cit., pp. 222-224. 
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CONCLUSÃO 

No imediato ao Primeiro de Dezembro de 1640, o Reino de Portugal, para ser visto 

como autónomo pelas potências europeias, teve de lutar. As vicissitudes eram de diversa ordem 

e os adversários de Portugal procuravam a todo o custo empecilhar essa restauração de 

autonomia, de privilégios, de espaço físico e hierárquico. Restava lutar, usar a força. Mas numa 

Europa progressivamente mais cortesã e menos castelã, mais moderna e menos medieval, os 

rituais de civilidade palaciana iam assumindo um destaque precioso. Sem dúvida que a Corte do 

Rei-Sol se ia assumindo como referência. Ora, sendo Luís XIV de França um apoio 

fundamental à causa portuguesa – nem sempre conducentes à Paz, pelas variantes de acção que 

decorriam do próprio interesse francês do status quo da Península –, era natural que a 

aproximação diplomática luso-francesa se materializasse na importação de material bélico, de 

diversos tipos. É o caso do Cerimonial. 

Aqui entra de novo Duarte Ribeiro de Macedo. O diplomata viveu na Corte francesa 

oito anos de um calvário possivelmente mais causado pela falta de recursos do que de saúde. 

Nesse período, muniu-se de informações preciosas (
711

), como em termos de Cortesia. Este e 

outros diplomatas foram soldados da linha da frente, na guerra do prestígio. 

Uma das palavras-chave da cortesia é, sem dúvida, prestígio. O diplomata é mais do que 

o homem, é o alter-ego daquele(s) em nome de quem se apresenta como credenciado para 

negociar e representar. Daí que a precariedade da subsistência de Duarte Ribeiro de Macedo lhe 

causasse a sugestão extrema de que “[...] hé mais conveniente não ter ministros nas cortes 

estrangeiras, que tê-llos nessa forma [...]”, apoiando D. Francisco de Mello que se encontrava 

em protesto, não escrevendo para o Reino (
712

). As cartas que credenciam o embaixador junto do 

soberano para onde é enviado fazem-no receptor de honras de Cerimonial que vão acima da sua 

condição pessoal, aproximando-o do soberano que o envia. E cada embaixador tinha de lutar 

para que não existissem inovações que o prejudicassem e ao seu soberano, lendo em todas as 

entrelinhas as mensagens que eram veiculadas. Os erros eram ofensas graves, como foram nos 

funerais de Luís XIII:  

 

“[…] le roi d’armes salua l’autel, le corps du roi, les cardinaux, puis le parlement, avant les 

ambassadeurs. Berlize raconte : «L’ambassadeur de Venise dit : "Ils ne savent pas leur métier", 

et ne se découvrit lors du salut ». Les ambassadeurs menacèrent de quitter la cérémonie. La 

plainte fut portée successivement au maître des cérémonies, Sainctot, puis au grand maître des 

                                           
(

711
) Que resultou em copiosa redacção, colecção e tradução de elementos de interesse para Portugal, indo desde a 

transplantação de espécies das Índias – onde declinavam as possessões portuguesas – para territórios americanos, mais 

firmemente sobre tutela de Lisboa, até comparações entre França e Espanha, esta em ocaso pela estrutura governativa e 

económica. Vide Ana Maria Homem Leal de Faria, Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno ... pp. 829-832. 

(
712

) Vide “123.º Ofício enviado ao Secretário de Estado”, 23 de Setembro de 1674, in Ana Maria Homem Leal de Faria, Os 

Cadernos de Duarte Ribeiro de Macedo..., p. 451. 
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cérémonies, enfin au grand maître de la Maison, c’est-à-dire le prince de Condé, qui trancha en 

faveur des ambassadeurs […]” (
713

). 

 

Nos relatos de embaixadas, os autores apressavam-se a identificar esses significados, 

mostrando como o embaixador desempenhou bem a sua função, tendo com sucesso logrado o 

reconhecimento da plenitude das suas prerrogativas tradicionais, como vimos com D. Luís de 

Sousa, bispo-embaixador a Roma. Fora de portas, o sucesso do diplomata media-se também 

pela simpatia que tinha gerado na Corte que o acolhera, avaliando-se as honras que lhe haviam 

sido dispensadas. No Reino, encenavam-se as festas para mostrar aos demais o poder e a riqueza 

do soberano, fazendo-se respeitar pelos que liam os relatos das festividades. Tal foi o caso do 

segundo casamento de D. Pedro II, “[...] uma das etapas da progressiva organização dos rituais 

associados à exaltação dos Bragança e da Casa Real Portuguesa [...]” (
714

). 

Estudar estes momentos não se trata de pôr ênfase apenas nos “[...] ‘official’ acts – royal 

ceremonies, the making of laws, the protagonists of the political drama, etc. – as the only issues 

worth studying, for they assumed that such phenomena were the only ones relevant to an 

understanding of political developments [...]” (
715

). Antes, são, paradoxalmente, os “less 

‘visible’ aspects” (
716

). Estas grandes e sonantes encenações de poder são, precisamente, canais 

de passagem de uma simbologia imperceptivelmente ajoujada de sentidos legíveis apenas por 

uma elite palaciana, cortesã (
717

). 

Daqui resultava serem os rituais complicados, morosos de preparar e cada pequeno 

esquecimento ou inovação era causa de reparo. Não havia pormenores. Tudo era de suma 

importância, pois o público-alvo estava atento e sabia o que esperar (
718

). Ainda vinham longe 

os preceitos de igualdade entre as cortes: “mal fundada e nunca vista”, classificava de Callières 

(
719

). O então ainda apenas Sebastião José de Carvalho e Mello procurou inovar nos lugares no 

casamento da Princesa do Brasil, neta de D. João V, estabelecendo a antiguidade como critério, 

à excepção do Núncio Apostólico e do Embaixador do Império; Bouza Serrano refere a resposta 

de Choiseul, Ministro dos Negócios Estrangeiros da França: “[...] apesar de os Reis serem 

indubitavelmente senhores nos seus próprios domínios [...] a preeminência deriva da 

antiguidade relativa das monarquias e não é permitido aos Príncipes tocarem num direito tão 

                                           
(

713
) Vide Lucien Bély, op. cit. p. 402. 

(
714

) Vide Maria Paula Marçal Lourenço, D. Pedro II, o Pacífico..., p. 88. 

(
715

) Vide Pedro Cardim, “Politics and Power Relations...”, pp. 104-105. 

(
716

) Vide idem, ibidem, p. 105. 

(
717

) Vide Pedro Cardim, “Politics and Power Relations...”, p. 108. 

(
718

) E não só os diplomatas mas também os mais letrados (e experientes) participantes das assembleias das Cortes. Vide 

Pedro Cardim, «O Quadro Constitucional. Os grandes paradigmas de organização política: a Coroa e a representação do 

Reino» in José Mattoso (dir.), op. cit., p. 148. 

(
719

) Vide François de Callières, op. cit. p. 116.  
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precioso [...]” (
720

). Foi do Congresso de Viena que saiu a legalização dessa igualdade entre os 

Estados (europeus). Estes encontros tiveram lugar no rescaldo das guerras napoleónicas que 

pulverizaram grandes secções do Sacro Império em pequenos Estados que exigiam estatuto 

cerimonial internacional, fundado muitas vezes em precedentes de antanho. A solução, prática, 

encontrada na Acta Final foi a assinatura pela ordem alfabética em francês (
721

). 

Estas prerrogativas reportam-se aos soberanos, numa hierarquia definida lá longe nas 

brumas seculares, às vezes difusas e mitológicas. Encarnação do Estado (cuja definição não 

estava ainda fixada), o Príncipe, não era um ser humano. Pode parecer caricata esta referência 

mas era quase proverbial o caso de D. Isabel de Portugal, louvável por manter a dignidade e 

compostura em não gritar durante o parto (
722

). Era apenas a Duquesa consorte da Borgonha mas 

levava ao extremo esta personificação de um colectivo, associada à dignidade, às aparências. 

 Em Portugal, pela especificidade da sua História, só depois de 1640 pôde tentar 

acompanhar os modelos de Corte europeus. Antes, a teorização quase saudosista (ou, vista de 

agora, esperançosa) poucas ocasiões de prática teve. Foi, contudo, um manancial de 

informações, pensamentos, considerações e termos a aplicar no contexto de Corte na Cidade. 

Nota António Camões Gouveia que “[...] O adensamento dessas normas [de Cerimonial] é 

complexo e deve situar-se entre os reinados de D. Afonso VI e de D. João V, com uma 

determinada restrição sob D. José e um recrudescimento com D. Maria I. O cerimonial de corte 

visava, através do protocolo, aqui se englobando as maneiras de estar, de presenciar, as 

precedências e as formas de tratamento, colocar o rei no centro das atenções, o que queria dizer 

no centro do poder [...]” (
723

). O reinado de D. João IV foi marcado pelas premências da guerra, 

condicionando a Corte que se ia estruturando. Não se atingiu chegou ao ponto de Frederico, o 

Grande, da Prússia, mais tardio, que dizia que “[...] a melhor diplomacia é uma bateria de cem 

peças [...]” (
724

) mas sem dúvida que as atenções se centravam muito nos baluartes. As 

hostilidades só foram oficialmente terminadas por D. Pedro, ainda nem Rei, mas houve tempo 

para definir alguns preceitos cerimoniais antes da paz, como foram os casos do casamento de D. 

Catarina e de D. Afonso VI. Com o Pacífico, repetiu-se a opção matrimonial do irmão e, já 

viúvo, repetiu o sacramento, desta feita com uma Princesa eleitoral, que gerou numerosos 

descendentes e que personificava uma considerável rede de ligações familiares. Pelo meio, a 

“Sempre Noiva”, uma Princesa que, quando deixou de ser Infanta, foi pretendida por muitos 

Príncipes e também diversas entradas de Embaixadores, quer estrangeiros no Paço da Ribeira 

                                           
(

720
) Vide José de Bouza Serrano, op. cit., p. 187. 

(
721

) Vide idem, ibidem, p. 185. 

(
722

) Vide, por todos, Baltasar Gracián, op. cit., p. 123. 

(
723

) Vide António Camões Gouveia, «Estratégias de Interiorização da Disciplina» in José Mattoso (dir.), História de 

Portugal, Quarto Volume: O Antigo Regime (1620-1807), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 416.  

(
724

) Vide Visconde de Figanière, op. cit., p. 14. 
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quer portugueses nas sedes de poder europeias, onde Roma se destacava. A coroa de glória do 

Cerimonial português (e não do Portugal restaurado, diga-se) foi a entrada do Arquiduque 

Carlos como Carlos III de Espanha. O apoio a este pretendente (
725

), situado no fim do reinado 

de D. Pedro II é a verdadeira charneira entre os séculos XVII e o XVIII. Portugal reentrou, com 

uma demonstração de força, nas relações europeias, postas de lado as precaridades da guerra da 

Aclamação e do encontrar de um lugar entre as potências. Com as remessas de ouro e diamantes 

da América portuguesa que viriam no reinado seguinte e com a paz a que se remeteu D. João V, 

a Corte portuguesa veio a atingir um novo expoente (
726

), mas fundado nos alicerces deixados 

nos tempos do seu avô homónimo, do seu tio e do seu pai. 

No caso do Padre Ménestrier, “[...] Le philosophe des images se faisait historien pour 

servir la cause des entrepreneurs de spectacles politiques [...]” (
727

); no nosso caso, a premissa 

foi a inversa: procurar interpretar, à luz da História, a filosofia das imagens. Longe se estava dos 

louvores às quebras de protocolo por Papas e Chefes de Estado. Na década de 70 do século 

passado afirmava o diplomata Hélder de Mendonça e Cunha (ponto de vista que subscrevemos 

inteiramente) “[...] Numa época em que, por todo o mundo, se perdem as tradições e as boas 

maneiras, que davam à vida delicadeza e elegância, parecerá a muitos empresa inútil e até pueril 

esta minha tarefa. Continuo porém a crer nas suas vantagens, fiel ao ditado de que «não custa 

viver mas sim saber viver» [...]” (
728

). No século XVII, cada um pretendia defender com recurso 

à violência se tal fosse necessário, o seu quinhão de prestígio, transposto no Cerimonial. E cada 

oportunidade para se destacar e aumentar esse bem imaterial não podia passar sem ser 

aproveitada (
729

). Se hoje tais realidades parecem ter pouca aplicabilidade, lembremo-nos de que 

existem (muito mais numerosos do que à época) momentos de Cerimonial entre Chefes de 

Estado e órgãos de soberania, arduamente preparados por corpos de especialistas em Protocolo 

de Estado, organizados ao ponto de se preverem todas as eventualidades e de se resolverem com 

“discreta promptidão” tudo o que fugir ao plano. É certo que hoje já muito foi simplificado, 

desde o século XVII, mas o Cerimonial de Estado ainda dá dores de cabeça aos seus 

responsáveis, para que tudo decorra perto da perfeição, com naturalidade e aparentemente sem 

esforço: com sprezzatura. Para esta elite de Corte, afinal de contas, esta matéria ainda é um 

Ponto de Honra, e por isso, das mais importantes que se pode tratar. 

                                           
(

725
) E assim se explica a recepção à luz da teoria de Lucien Bély. Era um pretendente que tinha as dificuldades inerentes a 

uma guerra com a poderosa França para poder tomar posse do Reino vizinho do de seu Tio: “[…] les entrevues avaient aussi 

lieu entre des princes en situation inégale : la soumission d’un prince vaincu ou inquiet, l’hommage rendu par un prince 

vassal, comme le duc de Lorraine, le signe d’allégeance d’Etats clients, la réception de princes en fuite, de prétendants en 

difficulté, de rois détrônés […]”. Vide Lucien Bély, op. cit., p. 395. 

(
726

) Vide António Filipe Pimentel, «Absolutismo, corte e palácio real. Em torno dos palácios de D. João V», in Arqueologia 

do Estado. Comunicações 2, Lisboa, História & Crítica, 1988, pp. 685-710. 

(
727

) Vide Lucien Bély, op. cit., p. 440. 

(
728

) Vide Hélder de Mendonça e Cunha, Regras do Cerimonial Português, Lisboa, Livraria Bertrand, 1976, p. 11. 

(
729

) Vide Lucien Bély, op. cit, pp. 9-10.  
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