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INTRODUÇÃO

Numa sociedade como aquela em que vivemos, cada vez mais
marcada pelo imediatismo e com os olhos postos no futuro, por vezes
esquecemo‑nos de que para melhor percebermos os tempos vindouros
temos, em primeiro lugar, de compreender o que existiu antes de nós,
o nosso passado, a nossa História. Só assim poderemos evitar seguir
caminhos que já foram trilhados no passado com resultados nada
agradáveis.
Infelizmente, por falta de interesse ou de tempo, deixamos o
conhecimento desse passado para último lugar. Como um familiar
meu me dizia quando lhe disse que ia cursar História, trata‑se de um
conhecimento que não produz rendimento, não gera riqueza, por isso
nada interessa. Em boa verdade, esta opinião encontra‑se hoje bastante
generalizada, tendo chegado à cúpula dos nossos dirigentes, que, constantemente, reduzem os programas de História e a carga horária da
disciplina, já para não falar no modo como continua a ser lecionada,
exigindo‑se a memorização de datas e de nomes em vez da compreensão
dos acontecimentos.
Percorrendo este caminho, que leva os jovens e consequentemente
os adultos de amanhã a afastarem‑se do interesse no seu próprio passado, como muito bem alertava Daniel Sampaio em 2014 (Público, 14 de
maio), «Estamos a construir uma sociedade sem memória. [...] Os poucos conhecimentos adquiridos para os exames são depressa esquecidos,
sem que haja cuidado em que os estudantes compreendam os grandes
movimentos sociais», com todos os riscos que daí resultam.
13
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Pretende‑se, pois, com esta História de Portugal para Gente Curiosa,
contribuir para despertar o interesse na nossa memória coletiva, sendo
este livro um ponto de partida para outras leituras e aprofundamentos.
Procuraremos dar a conhecer a História de Portugal a pessoas
curiosas, ou seja, de uma forma concisa, simples e o mais direta possível.
Seguiremos o fluir dos acontecimentos mais importantes na sua linha
temporal, apresentando igualmente as figuras que mais se destacaram
até ao final do século xx, entre reis, descobridores e homens da cultura
e da religião.
Ainda que esteja organizado de forma cronológica, este livro não
obriga a uma leitura sequencial, permitindo que o leitor avance ou recue
na cronologia da História de Portugal consoante os seus interesses.

14
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1
Portugal: um país que se caracteriza fisicamente

Quando falamos da formação de Portugal enquanto nação e

estado, não se pode dizer que ela resulta de uma individualidade geográfica que tenha dado origem à nacionalidade portuguesa, o que explicaria
a sua separação política do resto da península. Em boa verdade, Portugal
não tem uma unidade natural e não é mais do que o prolongamento das
grandes regiões morfológicas da Espanha. Assim, segundo o geógrafo
Orlando Ribeiro, podemos distinguir três grandes conjuntos: um Norte
atlântico, que abrange todo o litoral, do Minho ao Sado; um Norte interior, que engloba Trás‑os‑Montes e a Beira até ao rio Tejo; e um Sul
mediterrânico, predominantemente constituído pelo Alentejo e Algarve.
Estas regiões são semelhantes às regiões espanholas que com elas fazem
fronteira. O contraste entre Trás‑os‑Montes e o Minho repete‑se entre a
Galiza interior e a Galiza litoral. A Beira Baixa e o Alentejo têm semelhança com a Estremadura espanhola. A Meseta de Castela prolonga‑se
até Miranda do Douro e para leste do distrito da Guarda.
Portugal não tem uma unidade com origem no relevo. Ao invés, a
fragmentação do Norte em serras e vales profundos, onde a circulação
é por vezes complicada, contrasta com uma vasta planície a sul. Esta
disposição este‑oeste do relevo dificulta as relações entre o Norte e o
Sul do país até aos dias de hoje. A homogeneidade do clima também
não existe: na metade norte predominam tipos de clima atlânticos e na
metade sul tipos de clima mediterrânicos.
No Norte atlântico domina o pinheiro bravo, o gado de grande
porte, a policultura, a pequena propriedade, o povoamento disperso
15
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e fortes densidades populacionais. O Norte interior é a terra do carvalho e do castanheiro, da cultura do centeio, da repartição em campos
e matas, do povoamento agrupado em aldeias com fortes tradições
comunitárias, e de densidades médias de população. Já no Sul dominam
as charnecas, a grande propriedade, o sobreiro e a oliveira, a cultura
do trigo em rotação com os grandes pousios, a criação de ovelhas e de
porcos, e densidades populacionais muito pequenas. Estas diferenças
entre o Portugal do Norte e o Portugal do Sul, cuja fronteira de forma
simplificada poderíamos traçar no rio Mondego ou na linha do Tejo,
foram ainda reforçadas pelo tempo histórico da conquista muçulmana
e da reconquista cristã.
Mais importante é a divisão que opõe o Portugal litoral ao Portugal
interior. O litoral apresenta uma costa linear pouco favorável à navegação. Apenas dois estuários profundos permitem a instalação de portos:
o do Tejo, em Lisboa, e o do Sado, em Setúbal. No Douro, o Porto foi
obrigado a ultrapassar a desvantagem de uma barra difícil. O facto é que
foi este Portugal atlântico, muito mais virado para a Europa do Norte
do que para o Mediterrâneo, que lhe deu a sua vocação marítima. Foi o
«Grande Mar Oceano», como era conhecido o Atlântico, que favoreceu
o nascimento e a consolidação da nação e do Estado português, cuja
natureza é essencialmente atlântica e muito pouco mediterrânica.
Este dualismo atravessa toda a História de Portugal. No litoral, um
povo de marinheiros empreendeu a grande epopeia da expansão ultramarina. No interior, um povo de camponeses e de pastores ficou virado
sobre si próprio, vivendo em autarcia, mergulhado no conservadorismo
e dominado pela Igreja Católica. Até uma época recente, este dualismo
deu origem a duas economias e a dois mercados: uma economia litoral
virada para o grande comércio marítimo internacional e uma economia
interior dominada por uma agricultura de subsistência indiferente aos
grandes circuitos comerciais.
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