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Com a morte de D. João Vi, em 10 de Março de 1826, a Coroa de Por- 

tugal passou para D. Pedro IV, seu primogénito, de 27 anos, pois nascera em 

Queluz em 12 de Setembro de 1798. 

Residia o príncipe no Rio de Janeiro, depois de passar de regente do 

Reino do Brasil a proclamante, com o titulo de imperador, da independência 

desse vasto país, ao qual outorgara uma Constituição em 1824, não sem antes 

dissolver as Constituintes brasileiras eleitas para esse fim. 

Ciente da necessidade de dar continuidade à presença da dinastia de Bra- 

gança à frente do seu reino de origem e confrontado com a impossibilidade 

de voltar a reunir as Coroas de Portugal e do Brasil, o imperador-rei outor- 

gou a Portugal uma Carta Constitucional, logo remetida - através do diplo- 

mata inglês Sir Charles Stuart - para Lisboa, onde funcionava a regência 

estabelecida por D. João Vi, e abdicou a favor da filha mais velha, D. Maria 

da Glória, que oportunamente contrairia matrimónio com o tio D. Miguel, 

exilado na Áustria. Ia assim ao encontro dos desígnios do chanceler austríaco 

Metternich, de uma ideia que ele própria acalentara anteriormente. 

Metternich, após a morte de D. João Vi, explicara ao legaclo do Brasil 

em Viena, marquês de Resende, "que reconhecia D. Pedro como soberano 

legítimo do Brasil e Portugal mas que considerava impossível que o impe- 

rador viesse para Portugal., a fim de aqui exercer a soberania, sendo de 

opinião que D. Pedro deveria abdicar dos seus direitos ao trono português 

na princesa D. Maria da Glória e casá-la com o infante D. Miguel (MAGA- 

LHÀES, 1990, p. 152). 

Chefe da ala apostólica absolutista, D. Miguel distinguira-se no golpe cha- 

mado Vilafrancada, que conduziu ao fim da primeira experiência liberal por- 

tuguesa, em 1823. O infante, insatisfeito com a moderação do governo de seu 

pai, aliado à rainlia sua mãe e a todos os ultras, desencadeou, em Abril de 

1824, outro golpe, a Abrilada, com o intuito de eliminar das respectivas fun- 



D. PEDIIO, IMPERADOR DO BRASIL, REI DE PORTUGAL 

ções D. João Vi. O rei refugiou-se numa nau inglesa e recuperou a chefia do 

Estado, solidamente apoiado pelo corpo diplomático. 

D. Migiiel, que traíra o chefe da dinastia, seu soberano, foi obrigado a 

exilar-se. Passou 2 corte francesa, onde .se revelou um Iióspede incómodo, 

um jovem bruto sem educação, difícil de controlar. Para se livrar da situação 

o ministro dos estrangeiros [francês] manobrou para que fosse confiado à tutela 

do imperador Francisco, dada a aliança de faniília estabelecida em 1817, atra- 

vés do casamento da arquiduquesa Leopoldina com o herdeiro do trono de 

Portiigal. Metternich foi incumbido de velar pela educação deste jovem sel- 

vagem e,  nomeadamente, de Ilie ensinar a ler e escrever [com correcção, 

pensamos]. Mas em matéria de dissiiiiula~ão o joveiii maroto não carecia de 

mestrq paradoxalmente - causa admiração - o próprio Metternicli deixou-se 

enganar: o ilzfante D. MigiielI ... I começa a agradar-me muito, esc?-eue o cbafz- 

celer 2 esposa. Acho-o com espírito, bo?zita flgt~,y obediente e tiina sonia rle 

boas qualidades". Em comentário, o Prof. Bertier de Sauvigny, que estamos a 

citar, escreve: antes de tudo era uma carta que o destino punlia nas siias mãos 

e que ele [D. Miguell utilizaria sein hesitação- (SAWIGNY, 1998, p. 386). 

A realeza e a abdicação D. Pedro IV (1826) foi, em geral e desde o prin- 

cípio, aceite pelo próprio D. Miguel, pelos portugueses e pela comunidade 

internacional, ciosa da manutenção do princípio da legitimidade, claramente 

propiignado pelo Congresso de Viena. A seu tempo, o infante jurou a Carta 

e aceitou o ajuste proposto desde o Brasil, celebrando esponsais com D. Maria 

da Glória, quando ainda residia na capital do império austríaco. 

No exterior, após liesitações por parte de países influentes, manobrados 

sobretudo pela Espanha, o mesmo assentimento recebeu a Carta Constitii- 

cional, sob pressão britânica. O ministro inglês Sir George Canning vincou 

os inconvenientes e o perigo de se põr em causa as determinações do rei 

legítimo, ou seja, D. Pedro. Internamente, os apoios castrenses encabeçados 

pelo general Saidanha, e a vinda de uma força militar inglesa, dissuadiram 

OS renitentes. 

Mas a transmissão da herança real a D. Pedro não agradava a sua mãe 

D. Carlota Joaquiua de Bourbon, causava engulhos aos mais fiéis partidiários 

do infante D. Miguel, segundo filho de D. João VI. 

I'or outro lado, o imperador do Brasil, co-autor da Constituição brasi- 

leira de 1824 e da nova Carta Constitucional portuguesa de 1826, li5 muito 
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concitava a malquerença quer da vizinha Espanlia absolutista, quer a descon- 

fiança das potências conservadoras, quer dos que em Portugal e no estran- 

geiro personificavam o legado da Santa Alianga (Áustria, Rússia, P~ss ia) ,  gerada 

no Congresso de Viena, cujo feclio acontecera em 1815. Neste Congresso, 

Portugal e a Espanha, reconhecidos como Estados vencedores de Napoleão, 

permaneciam íntegros, senhores dos seus territórios e possessões. O clausu- 

lado das convenções finalmente assinadas defendia o princípio de legitimidade 

das dinastias, pretendia o equilíbrio europeu, refazia, simplificando-o, o mapa 

político da Europa, criava Estados tampões (os Países Baixos e a Sardenlia) 

contra a possibilidade do espírito revolucionário rejuvenescer na França, então 

dominada por Luís XVJlI. Sem embargo, não atendia à persistente tensão 

entre ultns e liberais e ao movimento das nacionalidades fremente nas Amé- 

ricas, com largo futuro no Velho Continente, como a história demonstrar5 ... 
Ora, D. Pedro, embora representasse a legitimidade, proclamara a imle- 

pendência do Brasil, dando início à descolonização portuguesa, descoloniza- 

ção inaugiirada pelos Estados Unidos, em 1776. Mesmo apresentando a Carta 

Constitucional como uma dádiva real, reconliecera, afinal, o direito revolu- 

cionário dos povos disporem de si própios e, sobretiido, fizera-o em noine 

da liberdade, ideia base do ordenamento liberal subjacente à Constituição de 

1824 e 2 Carta Constitiicional de 1826. Aliás, a existência de uma Lei Funda- 

mental constituía a primeira exigência dos movimentos liberais. E liavia Esta- 

dos na Europa que possuíam iima Constituição. O próprio Luís XVIII fora 

obrigado a dotar a monarquia restaiirada em França com unia Carta Consti- 

tiicional. Tal sucedia visto que a Europa, apesar da emergência das dinastias, 

da força das nações monárqiiicas da Santa Aliança e ainda da secreta Quá- 

drupla Aliança (1815), de que também fazia parte a Inglaterra, dividia-se em 

grandes áreas, com características diferentes. 

Na Europa da restauragào liavia zonas onde as Iiei'anças revolucion5rias 

francesas persistiam, zonas influenciadas pelos legados da França, zonas onde 

a governação levara a cabo reformas para progredir, zonas autocráticas - como 

a leste se apresentavam a Rússia e a Áustria - e a zona parlamentar britânica. 

Segundo Duroselle: 

.As zonas assimiladas, anexadas ao território do grande Império ou notó- 

riamente vassalas (reino da Itália): [...I viram os direitos feudais suprimidos, a 
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igualdade estabelecida perante a lei, o código de Napoleão adoptado e a admi- 

nistração decalcada do modelo da França. 

"Nas zonas influenciadas I...] a anexação foi indirecta mas ocorreu a eli- 

minação do Antigo Regime pelas autoridades francesas. É o caso da maior 

parte da Alemanha entre o Reno e o Elba, do grão ducado de Varsóvia, do 

"reino da Ilíria", do reino de Nápoles. 

-As zonas de resistência positiva - essencialmente a Prússia - . .. os diri- 

gentes (Stein, Hardenberg) estimaram que o melhor modo de retomar a hita 

contra a França consistia em levar a cabo reformas sociais extensas (abolição 

da servidão, dos direitos feudais). 

,,Nas zonas de resistência passiva - essencialmente a Áustria e a Rússia - 

L.. . ]  a luta contra a França não foi acompanhada por nenhuma reforma pro- 

funda: na Áustria o sistema senhorial manteve-se na generalidade, a servidão 

e o Tchin (nobreza ligada à função pública) na Rússia. 

,,Enfim a Inglaterra - tornada depois de 1800 o Reino Unido da Grão- 

Breianha e da Irlanda - por um lado nunca foi conquistada, e por outro lado 

possuía já um regime suficientemente liberal para obstar que a tentação de 

imitar a França alguma vez nascesse. (DUROSELLE, 1964, pp. 88-89). 

Em Portligal e na Espanha mantinham-se as dinastias de Bragança e de 

Bourbon, se bem que, entre 1820 e 1823, tenham vigorado regimes liberais 

de nascença revolucionária, com constit~~içôes votadas. 

O vintismo liberal espanhol foi abafado por uma intervenção estran- 

geira, desencadeada pela França (18231, como executora da Santa Aliança, tem- 

pos depois de o imperador nisso pensar na aplicação de idêntico procedimento 

nos reinos da península Ibérica, usando um exército europeu (SALI~IGNY, 

1959, p. 129). 
Mas, o vintismo português, na mesma época e sob o mesmo clima, caiu 

na Vilafrancada (1823) às mãos dos ultras, comandados por D. Miguel, inspi- 

rados por D. Carlota Joaquina e pelos seus sequazes. Assim começaram as per- 

seguições contra os liberais - corrente antagónica dos ultras -, liberais cujos 

adeptos, em toda a Europa, formavam uma espécie de internacional, prontos 

a baterem-se pela liberdade. 

D. Pedro, segundo os ultras mais genuínos, perdera o direito à Coroa ao 

proclamar a independência do Brasil, tornando-se um. príncipe estrangeiro. 
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Agon queria constitucionalizar D. Miguel e dar a liberdade aos portugueses, 

ainda que através de uma Carta doada, onde, a par dos três poderes exe- 

cutivo, legislativo e judicial, figurava o poder moderador, apanágio do sobe- 

rano, conforme a teoria política de Benjamin Constant. De resto, a sua conduta, 

ora autoritária ora aberta, fazia supor imprevisibilidades, mas não a restaura- 

ção do regime absoluto. Daí as atenções dispensadas a D. Miguel pelo chanceler 

Metternich. Daí a esperança dos ultras portugueses, representados no governo 

constitucional da regente D. Isabel Maria (1826-18281, confirmada neste cargo 

por D. Pedro IV, ultras a que não faltava o acicate de D. Carlota Joaquina. 

Na vigência da Carta e do governo moderado pela princesa Isabel Maria, 

houve incursões legitimistas e avolumou-se a polémica sobre os direitos de 

D. Pedro e D. Maria 11, frente aos de D. Miguel. 

Sem embargo, ao reconhecer a independência do Brasil, guardando para 

si o título de imperador honorário, D. João VI aceitara a primogenitura de 

D. Pedro como, posteriormente, as potências conservadoras propugnadoras 

da legitimidade monárquica. 

A sua conta, D. Miguel rebelara-se contra D. João VI na Abrilada (1824) 

e, por isso, emigrara compulsivamente. De resto, repito, D. Miguel reconhe- 

cera D. Pedro, acatara os seus ditames, celebrara esponsais com D. Maria da 

Glória, jurara e rejunra a Carta, antes e depois de regressar a Portugal como 

regente. Em 1828, iniciara, porém, o processo do qual resultou a celebração 

de Cortes à moda antiga e a sua escollia como legitima cabeça da monarquia. 

Fizera-o conforme a pressão dos muitos fiéis que no reino tinha. Todavia, a 

sua assunção ao trono ocorre11 em dissonância com os objectivos fixados pelos 

seus antigos liospedeiros austríacos. 

No dizer do biógrafo do chanceler Metternich, este "investira nos assun- 

tos de Portugal um incrível volume de correspondêdcia. Ora, todas as solu- 

ções engenhosas imaginadas, primeiro para que não se estabelecesse nesse 

país um regime constitucional, depois para assegurar o trono à neta do impe- 

rador Francisco, D. Maria de Bragança [D. Maria 111, tinham sido postos fora 

de jogo pela manha e audácia de D. Miguel, que, de facto, usou o chanceler 

austríaco e lograra proclamar-se rei com a ajiida dos elementos absolutistas- 

(SAWIGNY, 1998, p. 414). 

Assim, se a Espanha de Fernando VI1 advogava a causa de D. Miguel, 

este começou por não encontrar quem lhe reconliecesse a realeza no con- 
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certo das nações, incluindo as monarquias que lhe eram próximas. A despeito 

das liesitações dos conseivadores ingleses, prevaleceram as opções feitas, em 

1826, em nome da legitimidade, nomeadamente pela Áustria. 

Qual seria o destino de D. Miguel? A previsão é de Metternich em carta 

ao ministro da Áustria em Lisboa de Abril de 1828. O chanceler teme ver 

D. Miguel "tornar-se o artífice da sua própria ruína, abandonando-se a canse- 

lhos pérfidos que, adoptados com cegueira como parece muito disposto a 

fazer, infalivelmente o levarão a ser perjiiro face aos seus juramentos e a 

colocar-se na atitude de um usurpador. (DALBIAN, 1929, p. 170). 

Internamente, sob o governo miguelista, reprimia-se com ferocidade a 

oposição liberal no seu qiiotidiano e nos seus assomos. Alguns participantes 

da revolta liberal de 1828, no Porto, morreram no cadafalso, outros exilaram- 

-se, outros andaram a monte. De resto, governava-se mal e faltava tacto nas 

relações com o exterior. 

Quando a rainha de Portugal, D. Maria da Glória, regressa ã Europa e 

aporta à Inglaterra, em 24 de Setembro de 1828, para manter e defender a 

partir do exterior os seus direitos, deparou com a frieza da Inglaterra conser- 

vadora, governada por Wellington. Por isso, a jovem rainha volta ao Brasil. 

Nestas circuntâncias, ficam ao sabor da fortuna, mas firmes, os seus adeptos. 

Em Setembro de 1829, a Espanlia conveio oficialmente na realeza de 

D. Miguel para dar coesão ao bloco absolutista da península Ibérica, qiie amhas 

as dinastias perfilbavam. 

A República dos Estados Unidos segue-lhe o exemplo, em Outubro, 

baseada na política quer de reconhecimento dos governos de facto quer na 

doiitrina Monroe de não ingerència europeia noutros continentes (a saber, de 

Portugal no Brasil), de maneira a afastar a monarquia portuguesa do império 

brasileiro. À luz de uma perspectiva muito própria, em que pesam o sentir 

católico legitimista de velhas monarquias e o interesse religioso dos fiéis, o 

mesmo se verifica com a Santa Sé, em Agosto de 1831, já em França tinham 

caído os Bourbons (1830). 

Ora, estes iactos verificam-se depois de, em Outiibro de 1828, se esta- 

belecer uma junta provisória na ilha Terceira (Açores), onde o liberalismo 

sempre persistira, junta, em 15 de Julho de 1829, transformada pelo impera- 

doc D. Pedro, tutor de D. Maria 11, em regência de Portugal, presidida por 

Palmela. 



D. PEDKO E AS DIFICULDADES EXTERNAS DA CAUSA LIBERAL 

Tal executivo polariza a resistência liberal e põe a hincionar agentes diplo- 

máticos seus na Europa, agentes de rara envergadura e persistência, que se 

volverão em genuínos advogados da causa liberal nas Cortes eiiropeias, tal 

como acontece com diplomatas brasileiros. O Brasil e a Inglaterra começaram 

por apoiar com Iiomens e material os terceirenses. Depois, acautelando a per- 

manência dos seus interesses, em Janeiro de 1829, a Inglaterra chega a opor- 

-se ao fortalecimento da regência e impede pelas armas o desembarque na 

Terceira de reforfos, comandados por Saldanlia. 

Em 1830, a segunda vaga do movimento liberal europeu começa por levar 

à substituição de Carlos X por Luís Filipe de Orleães, cujo aliado maior há-de 

ser a Inglaterra. Nas illias britânicas, os conservadores de Wellington são 

substituídos pelos liberais. Lideram o executivo Grey e Palmerston. 

Facto essencial, em 1831, D. Pedro compelido a abdicar no Brasil, regressa 

i Europa com a rainha sua fillia, que quer ver no trono de D. João VI, con- 

victo de que o advento da monarquia de Julho alterara favoravelmente a cena 

política eiiropeia. 

No curso de peripécias várias -relatadas na essencial documentafão giiar- 

dada nas cliamadas  mon nó vias cio Conde do Lavradio -, o antigo imperador 

oscila entre a leviandade no mando e o sentido claro das exigências políticas, 

às vezes em cootradi~ão com as orientações da regência e as necessidades 

complexas de um período deveras conturbado. 

A Inglaterra recebe-o como antigo imperador, Luís Filipe de Franfa com 

nítida simpatia. Faltam, no entanto, apoios financeiros e posições determi- 

nantes daqueles governos, atentos aos interesses vitais da França e da Ingla- 

terra. A Franfa tem o seu anteparo político na Grã-Bretanlia e para lá remete 

a última palavra, embora Ilie conviesse o fim da hegemonia marítima dos 

ingleses. 

Por último, com o apoio conjugado da Inglaterra, da França e a solici- 

tação da regência de Portugal, empenhada em potenciar os interesses da rai- 

nha D. Maria 11, D. Pedro toma as rédeas da governação (1832). Torna-se 

regente único em nome de sua fillia, promete instaurar o regime preconizado 

na Carta vencidos os ultras. 

Financiado pelo gmpo do banqueiro Mendizibal, aceite pela maioria dos 

liberais, mesino por grupos radicais, organiza-se uma expedição no porto 

francês de Belle Isle, que segiie para os Açores. 



D. PEDRO, IMPERADOR D O  BRASIL. REI DE PORTUGAL 

Em Portugal, os violentos e desajustados processos de governação de 

D. Miguel desagradam à Europa, posto na península e internamente benefi- 

ciem de fortes apoios no clero, na nobreza, entre os povos, ciente a aristo- 

cracia influente do muito que o liberalismo a prejudicava. Em face de maus 

tratos prodigalizados a interesses franceses, a esquadra gaulesa pressiona 

D. Miguel nas águas de Lisboa, obrigando-o a ceder em toda a linha frente às 

reclamações do rei Luís Filipe. 

A este propósito relembre-se o testemunho do rei de França, prestado 

no discurso de abertura das Câmaras, em Julho de 1831: 

,,O poder que domina em Portugal tinha ultrajado os Franceses, ignorara 

no que Ihes dizia respeito os direitos da justira e da humanidade. Para obter 

as reparações em vão soliciradas, a nossa esquadra posicionou-se frente ao 

Tejo; acabo de receber a notícia de que forçaram a entrada no rio; as satisfações 

até ai recusadas foram-nos dadas: os barcos de guerra portugueses estão em 

nosso poder, o pavilhão tricolor flutua frente aos muros de Lisboa- (DALBIAN, 

1959, p. 175). 

Nos Açores, D. Pedro organiza o exército libertador, participa activamente 

nos trabalhos, subscreve, dando-lhe força, um pacote legislativo inovador (em 

certos aspectos experimentado nas ilhas) dirigido a Portugal, em que awltam 

as leis de Mouúnho da Silveira (1832). Estas, mesmo modificadas ao sabor 

das circunstâncias futuras, conduzirão à implosão do Antigo Regime. 

De Ponta Delgada, u m  expedição liberal, comandada por D. Pedro, 

dirige-se, de surpresa, para o Norte do País, desembarca próximo do Porto, 

em 9 de Julho de 1832, toma esta cidade que uma forte guarnição miguelista 

abandonou. Logo depois, os liberais são envolvidos e cercados pelas tropas 

do rei absoluto. 

Com o início do longo, sangrento e heróico cerco do Porto, com os 

seus altos e baixos militares, o antigo imperador, no Brasil hostil a Portugal 

por ditos e actos, redime-se perante os portugueses pelos seus feitos, pelo 

ardor crescente dos que o rodeiam, pelo apoio que a cidade de priiicípio 

reseivada afinal lhe dispensa com heroicidade e honra, acalentadas pelas 

esperanças de regeneração e fortuna decorrentes das leis subscritas pelo 

regente. 
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Com a Inglaterra e a França, de princípio hesitantes, por fim ao seu 

lado, D. Pedro procura reforços para bater os miguelistas, reorganiza e milda 

os responsáveis pelo poder, pelo comando da armada liberal, pela condução 

das operações terrestres. 

Logo que possível, monta-se uma operação de diversão, mediante o desem- 

barque no Algaive de um corpo de exército de cujas praias o duqiie da Ter- 

ceira parte à conquista de Lisboa, tomada a 24 de Julho de 1833. 

No mar, os navios de D. Miguel são derrotados pela flotilha liberal, sob 

o comando de Napier, seu novo almirante. Depois da rendição de Lisboa 

(18331, D. Pedro deixa o Porto e parte para a capital. 

Entre o princípio e o fim de Agosto, os governos inglês e francês reco- 

nhecem, enfim, o executivo de D. Maria 11, conscientes da força e implanta- 

ção dos liberais. 

Correra um ano em que D. Pedro fora chefe e soldado durante a guerra 

aberta do cerco do Porto, cerco que Saldanha logra sacudir depois da partida 

de D. Pedro, em 1833. A despeito da tentativa miguelista de recuperar Lisboa, 

acontecem, sim, vitórias decisivas dos liberais nas várias províncias onde ope- 

ram as respectivas forças. 

De par, em 1833, morrera Feruando VI1 de Espanha, tio e aliado de 

D. Miguel e seu principal sustentáculo na Europa. Passa a regente sua mulher, 

a rainha Maria Cristina, em nome da filha com três anos, a pequenina rainha 

Isabel. Esta herda o trono de seu pai em detrimento do sucessor masculino, 

seu tio, o infante D. Carlos, outro amigo de D. Miguel, ao tempo estante em 

Portiigal. O novo governo espanhol está ao lado dos liberais portugueses. Tro- 

pas espanholas entram em Portugal para prender D. Carlos. O regente D. Pedro 

pede a ajuda da Inglaterra. Em resposta, Palmerston prepara uma Quádrupla 

Aliança anti-absolutista. A contragosto das potências mais conseivadoras do con- 

tinente europeu, o tratado foi assinado pela Fi-dnça, Espanlia, Portugal e Ingla- 

terra em 22 de Abril, mas só posteriormente ratificado por D. Pedro. 

Quando este evento aconteceu, já D. Miguel estava vencido. A Con- 

venção de Évora-Monte (Maio de 1834) põe fim 2 rebelião absolutista e 

determina o exílio definitivo do infante, exílio que cumprirá, com dignidade, 

na Áustria. 

A Inglaterra mantém a sua influência em Portugal. Pouco depois morre 

D. Pedro, depois de antes assinar a lei da secularização das ordens religiosas. 
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Antes, consoante promessas de outrora e o teor da Carta, procedera a eleições 

e recebe constitucionalmente do poder legislativo o título de regente. 

O reconhecimento externo de D. Maria acontece, sem dificuldades de 

maior, a não ser com a Santa Sé. As leis e as reformas de D. Pedro, a nomea- 

ção de governadores para os bispados, a rejeição dos antístites migtielistas, 

levam à sua excomunlião e à ocorrência do chamado Cisma portugiiês, pela 

desobediência 2 Santa Sé, onde, de resto, imperam os sequazes de D. Migiiel. 

Não obstante a influência dos emigrados migiielistas em Roma e a ocor- 

rência de impasses, dificuldades e danos que ao longo dos anos se verifica- 

ram, as relações foram progressivamente retomadas, graças à intervenção 

constante dos reis D. Maria I1 e D. Fernando 11, sem enibargo das tendências 

regalistas perfilliadas por Portugal. Foi, de resto, tima conjuntiira que afectou 

não apenas a metrópole, mas também o ultramar, cujo aspecto mais positivo 

advém, porventura, da reestmturação da megalomana patriarcal de D. João V, 

daí em diante uma Sé à medida da capital portuguesa, desenhada pelo patriarca 

D. Fr. Francisco de S. Luís, um cismonuno moderado, admirador de D. Pedro 

em assuntos políticos. Todavia, longo será o processo de reatamento das rela- 

sões nas décadas de 30 e de 40. Refeita a antiga amizade, ela culminará na 

Concordata de 1848, assinada por Costa Cabral. 

Em todo este contexto tomou-se visível a compreensão do Brasil, foi deter- 

minante a posição da Inglaterra, constante e complicativa a do clianceler da 

Áustria, Metternicii, conforme demonstra o espólio e a documentação publicacla 

deste homem de Estado. Relativamente benéfico revelou-se o advento de Luís 

Filipe em França. Como sempre influente mostrou-se a posição da vizinha Espa- 

nha, o12 contra ora, nofinal, aliada. De resto, convém não esquecer, os libe- 

rais espanhóis chegaram a manobrar no sentido de convencer D. Pedro a 

cingir a coroa de Espanha, enquanto Fernando VI1 foi levado a ponderar a 

união ibérica sob o seti mando, isto em 1831, confornie ideia de um ministro 

francês, sabe-se lá com que intenções! (BRANCATO, 1999, pp. 392-3931, 

Quer dizer, foram múltiplas as dificuldades externas enfrentadas por D. Pedro 

e pela causa liberal. Tal facto agravou-se, como insistem algiins, não apenas 

por causa do carácter impiilsivo, despreocupado e imprevisível do antigo 

imperador, mas em função das tendências gerais da política internacional e, em 

particular, do apego a ideias e estruturas velhas de outras potências a q u m  os 

britânicos, fortes na cena europeia e na mercancia, faziam sombra, como ainda 
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de uma Inglaterra, potência marítima dominante, ciosa da manutenção das suas 

posições privilegiadas em Portugal, conforme Garrett, em 1830, vincou no Por- 

tugal na Balança da E i l ~ o p a  ( G A R R ~ ,  1997, pp. 346, 347 e 428). 

Nesta cena manobraram expoentes da diplomacia europeia. É o caso 

dos ingleses Castelreagh, Canning, Palmerston, do vellio Talleyrand, legado 

francês em Londres, do rei Luis Filipe, do habilíssimo Metternich, antigo mes- 

tre de D. Miguel pelo discípulo ultrapassado. Nos manejos diplomáticos, na 

maioria ditados pelos interesses permanentes das respectivas nações, inter- 

pretados com sagaz idealismo ou previsão pelos liberais britânicos e com res- 

trita convicção pela Santa Sé, avultam os do clianceler Metternich, vencido 

pelas ambições de D. Miguel e pela tenacidade dinástica e libertária de D. Pedro. 

Este acabou por garantir o trono a D. Maria 11, aspecto caro à Áustria, mas 

apenas em versão iião constitucional. Sem visão revelou-se o cheFe conserva- 

dor inglês Wellington, favorável ao miguelismo, tendência carecida de uma 

diplomacia coerente que iiltrapassava o visconde de Santarém. 

Por outro lado, o brilho dos diplomatas portugueses leais a D. Pedro e 

D. Maria I1 soube tirar partido das situações vividas na Europa. Entre estes 

destacam-se, em primeiro lugar, Palmela e Abreii Lima, a par de outros igual- 

mente hábeis e convictos nas batalhas de cliancelaria pela causa liberal. 

Para Portugal fica à vista, doravante, a importhcia não só marítima, mas 

também continental da Inglaterra, ciija capital ascenderá ao primeiro plano, 

enquanto centro político e económico do mundo liberal e colonial. 
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