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PREFÁCIO

Foi o Forte de Jesus, construído pelos portugueses sobre as águas brilhan‑
tes repletas de dhows do porto de Mombaça, que primeiro me atraiu para 
a história de Portugal. Em criança, vivi numa quinta no Quénia Ocidental. 
Por vezes, quando o preço do milho era favorável ou quando havia uma 
boa safra de café, o meu pai oferecia à minha mãe, à minha irmã e a mim 
umas férias na costa. E ali encontrava o forte: um monumento, silencioso 
e pensativo, ao turbulento passado de Mombaça e ao misterioso papel que 
os portugueses desempenharam.

Em Oxford, num dia frio de novembro de 1960, o meu interesse pelo 
Forte de Jesus foi inesperadamente reavivado. Olhando para a montra da 
Blackwell, vi um livro novo de capa viva e lustrosa: Fort Jesus and the 
 Portuguese in Mombasa, de C. R. Boxer e Carlos de Azevedo. A capa osten‑
tava uma fotografia da fortaleza, com as muralhas polidas pelo mar supor‑
tando as aguçadas ameias árabes, enquadrada por coqueiros ondulantes 
e a pequena praia ali ao pé. Assim que pude, retirei à magra bolsa de 
estudante os 21 xelins necessários e comprei o livro. Foi a fortaleza e o livro 
sobre ela que me fizeram escrever Uma História de Portugal e do Império 
 Português: Dos Inícios a 1807.

Portugal, um dos primeiros reinos europeus a estabelecer fronteiras 
estáveis, tem uma história invulgarmente longa e rica. Emergiu no século 
xii da confusão da Reconquista ibérica e durante muito tempo manteve ‑se 
um reino de fronteira relativamente pequeno e lutador: até que a sorte 
começou a mudar e a sua importância a crescer, a partir do início do século 
xv. Subjacente a este desenvolvimento estava o facto de os portugueses, 
quase por acaso, terem começado a acumular, a pouco e pouco, o que viria 
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a tornar ‑se num dos mais notáveis e imensos impérios europeus. O obje‑
tivo deste livro é disponibilizar ao leitor uma visão geral de como tudo 
isto aconteceu, desde o início de Portugal até ao desaparecimento do 
Antigo Regime, no princípio do século xix.

Como o título indica, o primeiro volume é apenas sobre Portugal metro‑
politano. Consiste em catorze capítulos que recontam a história do país 
através de uma sucessão de épocas, da Pré ‑História a 1807. Cada capítulo 
contém uma mistura de narrativa, descrição, comentário e análise, que 
tentei integrar de modo a criar um todo coerente, legível e intelectualmente 
estimulante. Os capítulos estão divididos em secções com subtítulos. Se o 
leitor assim o desejar, pode localizar secções de interesse particular e lê ‑las 
isoladamente. Não obstante, os capítulos estão planeados para formarem 
um todo integrado e, na minha opinião, é melhor tratá ‑los como tal.

Os capítulos 1 a 4 ocupam ‑se do espaço geográfico de Portugal e da 
população que nele habitou nas eras prévias à existência da nação enquanto 
entidade política. Neles se descreve como as vagas sucessivas de invasores 
romanos, germânicos e islâmicos se sobrepuseram a uma base hispânica 
já muito afetada pelas influências da «orientalização» mediterrânea e da 
«celtização» do Norte. Ainda que as experiências desses tempos não expli‑
quem a emergência subsequente, como reino e como nação, são funda‑
mentais à formação do povo e da cultura lusos.

Os primeiros habitantes não sabiam que a terra que ocupavam seria um 
dia um reino independente, com língua, tradições e instituições próprias. 
No capítulo 5, defende ‑se que os passos decisivos que desembocariam na 
constituição do país foram dados em meados do século xii. Foi então que 
o reino de Portugal apareceu como resultado da Reconquista e da evolução 
das relações feudais na zona noroeste da Península Ibérica. Seguiu ‑se uma 
longa luta pela sua viabilidade. Não se tratava apenas da consolidação 
contra forças disruptivas internas, mas também da defesa contra inimigos 
islâmicos residuais externos e da resistência à atração sedutora do 
pan ‑hispanismo.

Durante os cerca de dois séculos que se seguiram à criação do reino, 
este passou, gradualmente, a ser uma nação. O processo é discutido no 
capítulo 6, que contém ainda uma visão no auge da sua modesta prospe‑
ridade medieval, no início do século xiv. Descreve depois as crises demo‑
gráficas, económicas e políticas que, em conjunto, quase destruíram o 
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jovem país a partir da década de 1330. No capítulo 7, conta ‑se a recupera‑
ção do século xv e o reforço progressivo do Governo régio sob os primeiros 
monarcas da dinastia de Avis.

No início do século xvi, Portugal passou por uma notável «Idade do 
Ouro», que, contudo, entrou rapidamente em queda a partir de meados 
do século. Durante a Idade do Ouro, alguns grupos e indivíduos do reino 
atingiram uma prosperidade considerável, em grande parte como resul‑
tado do comércio e expansão ultramarinos. Mas a situação foi piorando, 
com o país a ser afetado por vários problemas económicos e políticos, que 
culminaram na desastrosa derrota de Alcácer Quibir e na consequente 
perda da independência em 1578 ‑80. Tudo isto é descrito nos capítulos 8 
e 9. No 10, conto como Portugal se portou quando a Coroa foi unida à de 
Castela, porque fracassou essa união e a forma como a distinta identidade 
de Portugal foi recuperada em 1640.

O capítulo 11 versa a natureza da Restauração dos Bragança, a luta pela 
sua implantação e o tipo de regime proposto pelos apoiantes. Explica 
igualmente a estabilização da situação em finais do século xvii. A primeira 
metade do século xviii, uma «Idade do Ouro e do Esplendor Barroco», 
quando o Portugal do Antigo Regime estava no apogeu, mas as sementes 
de mudança começavam a germinar, é examinada no capítulo 12. A ele, 
seguem ‑se dois capítulos que analisam a extraordinária ascensão de 
 Pombal e o seu programa de reformas, a reação do reinado de D. Maria I 
e a série de acontecimentos que precederam o ano tormentoso de 1807. 
Nessa data, Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão, e a família 
real e a corte embarcaram, em fuga, para o Brasil: seriam mudanças dra‑
máticas que marcariam o início do fim, senão o próprio fim, do Antigo 
Regime português.

Estou profundamente consciente do quanto dependi da investigação 
de terceiros – em especial dos meus antecessores e colegas portugueses – 
para a escrita deste volume. Apenas ocasionalmente, quando o considerei 
particularmente necessário ou desejável, fui diretamente às fontes. Qual‑
quer leitor que pretenda aceder ao material em que se baseia este volume 
poderá fazê ‑lo recorrendo à informação das notas de rodapé e à bibliogra‑
fia. No entanto, devo referir que esta última se limita a obras citadas nas 
notas de rodapé. Não deverá ser vista, portanto, como um guia exaustivo 
das obras historiográficas portuguesas, ainda que possa servir de indicador 
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preliminar. O leitor que queira saber mais deverá consultar as bibliografias 
das várias histórias de Portugal em diversos volumes que se analisam nas 
páginas seguintes e, em especial, a Nova História de Portugal.

Portugal tem uma tradição forte na produção de histórias nacionais de 
qualidade em múltiplos volumes. Muitas foram fontes de valor incal‑
culável para este meu trabalho. A tradição começou com a denominada 
história «de Barcelos», a monumental História de Portugal em sete volumes 
de Damião Peres (1928 ‑1935). A história de Barcelos estabeleceu, na altura, 
novos padrões de rigor académico, e ainda é valiosa, em especial para a 
descrição de acontecimentos políticos. Todavia, com o grande surto histo‑
riográfico iniciado no começo da década de 1970, tornou ‑se imperativa 
uma síntese atualizada. Até hoje, surgiram quatro grandes publicações em 
vários volumes para colmatar esta necessidade.

A primeira é a História de Portugal de Joaquim Veríssimo Serrão ( Editorial 
Verbo, Lisboa, 1977 ‑2001). Compreende catorze volumes, em que os pri‑
meiros seis se ocupam da história do país até ao início do século xix. 
 Veríssimo Serrão oferece uma história empírica séria e bem documentada, 
escrita de um ponto de vista conservador. Depois, há a História de Portugal 
em oito volumes, ricamente ilustrada, dirigida pelo conhecido medieva‑
lista José Mattoso (Editorial Estampa, Lisboa, 1993). Os quatro primeiros 
volumes da história de Mattoso são relevantes para o período anterior a 
1807. Contudo, ainda que haja muito valor nesta obra, os editores de cada 
um dos volumes adotaram abordagens diferentes. Daqui resultou a perda 
considerável de uma coerência geral e a existência de grandes vazios.

Uma terceira história coletiva é a História de Portugal dos Tempos Pré
Históricos aos Nossos Dias (Clube Internacional do Livro, Amadora, 1995). 
Foi escrita por vários colaboradores, sob a direção ‑geral do historiador 
João Medina. É composta por quinze volumes, com os primeiros sete dedi‑
cados ao período até ao fim do século xviii. Considerei o volume 7, sobre 
o domínio Habsburgo, particularmente útil, mas, mais uma vez, há aqui 
grandes vazios, em especial no que diz respeito a finais do século xvii.

Nesta sequência de histórias nacionais em vários volumes, a quarta e 
mais importante é a Nova História de Portugal dirigida por Joel Serrão e 
A. H. de Oliveira Marques (Editorial Presença, Lisboa, 1986 ‑). Na altura 
em que escrevo, esta história coletiva, projetada para treze volumes, ainda 
está incompleta. No entanto, os primeiros oito – os relevantes para aqui –, 
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à exceção do 6 (para o período Habsburgo) e do 8 (sobre a segunda metade 
do século xviii), estão já publicados. Esta história dá primazia às «estru‑
turas» em relação à história narrativa e política. É, sem sombra de dúvida, 
a mais abrangente, equilibrada e erudita das histórias nacionais que aqui 
brevemente passei em revista, e foi uma fonte fundamental para este 
trabalho.

Antes de terminar as fontes gerais, poderá ser útil mencionar o que 
existe publicado em inglês. As histórias nacionais do Portugal metropoli‑
tano em inglês que dediquem uma atenção especial ao período anterior ao 
século xix são raras. Mas a mais importante será a History of Portugal (dois 
volumes, Columbia University Press, 1972) de A. H. de Oliveira Marques. 
Esta história, que inclui capítulos e secções sobre o império e sobre a metró‑
pole, menospreza mais uma vez a política a favor das estruturas. Porém, 
foi escrita antes da expansão da historiografia no pós ‑1974 e estará já um 
pouco datada. A New History of Portugal (Cambridge University Press, 
1966), de H. V. Livermore, continua útil como história política 
tradicional.

Além destas histórias gerais, nas quase quatro décadas que se seguiram 
à mudança de regime, na primeira metade da década de 1970, surgiu um 
número crescente de estudos mais especializados acerca do passado por‑
tuguês, de monografias a artigos em jornais académicos, passando por 
estudos regionais, estudos de caso e biografias. Um dos objetivos deste 
volume é usar uma grande seleção desses trabalhos a fim de criar uma 
síntese atualizada: para leitores anglófonos, dos novos estudos académi‑
cos. Devo enfatizar, no entanto, que ao escrevê ‑lo não tentei levar em linha 
de conta todos os trabalhos sobre a história de Portugal publicados pela 
última geração. Em vez disso, procurei utilizar uma seleção representativa 
de tais obras, sem negligenciar fontes valiosas mais antigas. O volume está 
profusamente documentado; o leitor, se usar as notas de rodapé e a biblio‑
grafia, poderá ir às fontes particulares em que me baseio.

Durante a escrita deste volume, contraí inúmeras dívidas de gratidão, 
para com mentores, colegas da academia e da universidade, e amigos. 
Devo um agradecimento especial ao falecido António H. de Oliveira 
 Marques, uma figura gigantesca na historiografia portuguesa; a Luís Filipe 
Reis  Thomaz, que generosamente me deixou utilizar a sua biblioteca da 
Parede; a Maria Augusto Lima Cruz, que amavelmente me deu a conhecer 
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Braga e me levou a ver as notáveis ruínas da Citânia de Briteiros; aos 
pacientes e hospitaleiros Artur Teodoro de Matos e Maria de Jesus dos 
Mártires Lopes; a Teotónio de Souza, que tão gentilmente me disponibili‑
zou livros a que não teria acesso na Austrália; a João Zilhão, Alfredo 
Pinheiro Marques e Jorge Filipe de Almeida, que simpaticamente me 
enviaram publicações; a Sanjay Subrahmanyam; a Dauril Alden; a Jorge 
Flores e Malyn Newitt. Agradeço reconhecidamente o indispensável apoio 
financeiro da Australian Research Grants Commission, que me permitiu 
viajar e investigar em Portugal e me concedeu tempo para escrever. Da 
mesma forma, agradeço à La Trobe University as suas generosas licenças 
sabáticas no passado e o continuado apoio que me é dado enquanto hono
rary associate, após a minha reforma do ensino. Por último, mas não menos 
importante, agradeço à minha mulher, Jenny, que me ouviu pacientemente 
e que leu o manuscrito, oferecendo muitas sugestões e chamando a atenção 
para erros.
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