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Breve introdução

Este livro tem como desígnio analisar acontecimentos importantes 
da nossa História que tiveram como causa determinante questões do 
foro emocional e/ou sentimental. Por outras palavras, nas páginas que 
se seguem iremos narrar factos e eventos da História de Portugal, em 
cuja origem subjazem motivações do que se chama, eufemisticamente,  
«as razões do coração»: o ódio ou o amor, a inveja ou a vingança, o des-
peito ou o desdém. Como é que tais emoções e sentimentos influíram 
no desenvolvimento de tais acontecimentos? Qual o peso da vertente 
emocional no desencadear de eventos históricos importantes, neste caso,  
da nossa História? Eis, enfim, o que aqui nos traz.

Obviamente que não pretendemos responder a estas interrogações de 
forma determinante, longe disso. Nem isso seria possível. Aquilo a que 
podemos chamar de «o fator humano» e a questão da sua importância no 
desenvolvimento histórico, ocupou e ocupa a mente de inúmeros histo-
riadores, de muitos filósofos ou de «meras» pessoas que prezam o – cada 
vez mais menosprezado – ato de pensar. Mas, mesmo sem conclusões 
definitivas, esperamos que este despretensioso livro dê alguns contributos 
para tais reflexões. 

Assim, pelas páginas que se seguem, veremos, repetimos, vários  
acontecimentos da História de Portugal em cuja génese estiveram cla-
ros motivos passionais. Podem ser acontecimentos políticos, militares,  
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culturais, económicos. Mas sem essa génese, esses acontecimentos ou 
nunca teriam ocorrido, ou teriam ocorrido de forma diversa, o que,  
no fundo, vai dar – mais ou menos – ao mesmo… 

Note-se que em momento algum damos a entender que as causas 
emocionais/sentimentais foram as únicas para o desencadear de tais acon-
tecimentos. Em História, como na vida, subjazem sempre variadas causas 
para os eventos, sejam que eventos forem. A diferença é que, nos casos 
que a seguir se apresentam, essas ditas causas emocionais/sentimentais, 
foram particularmente fortes, atuantes e determinantes. 

É importante salientar que esta é uma obra de divulgação histórica 
destinada a um vasto público interessado, mas não necessariamente 
especializado em História. Por isso, aliviámos estas páginas de algumas 
características associadas às obras de investigação «pura e dura». Assim: 
excluímos notas de rodapé, de fim de capítulo ou de fim de volume; 
excluímos, igualmente, a habitual lista bibliográfica final, se bem que 
após cada capítulo tomemos a liberdade de aconselhar pistas de leitura 
a quem quiser indagar mais profundamente o assunto tratado; usámos 
uma linguagem um pouco mais informal e coloquial. Todavia, tentámos 
sempre manter o rigor histórico de todos os factos e afirmações que aqui 
constam, da mesma forma que tentámos sempre não entrar em simplifi-
cações ou em generalizações. 

Como decerto se notará, cada capítulo está dividido em três alíneas: 
a primeira – contexto – situa o acontecimento em causa no seu momento 
histórico; a segunda – o caso – descreve e analisa os contornos do evento 
em causa, e qual o peso das questões sentimentais no seu desenvolvi-
mento; a terceira – consequências – aborda o que cada caso deixou para 
o futuro, e de que forma condicionou o devir histórico. Como já se disse, 
no fim de cada capítulo deixamos uma pista de leitura que permitirá com-
plementar e aprofundar informações sobre cada «caso». 

Resta-me desejar ao leitor bons momentos de leitura…


