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Nem sempre a história conta a verdade. São erros, muitas ve-
zes provocados por inverdades introduzidas deliberadamente por
razões políticas - encobrir ações que os eleitores não aprovariam
e pior, por falcatruas - por censura - a própria palavra implica em
muitos casos esconder a verdade e até em burlar as leis do país e da
humanidade - religiosas - a maior prova foi a Inquisição, torcendo
a verdade para alcançar fins nem sempre legítimos ou religiosos.

No caso do historiador os erros (expressos em opiniões es-
critas) são oriundos, em muitos casos, pela interpretação dos fa-
tos muito perto dos eventos, no entanto, com o passar do tempo
a revisão desta primeira interpretação muitas vezes corrige e nos
permite melhor avaliar os eventos e as pessoas nelas envolvidas.
Outra forma de errar é, na falta de documentação, substituí-Ias pela
imaginação.

Esta última característica é o primeiro enfoque deste artigo, pois
aviagem da Família Reale corte para o Brasil em 1807/08 foi, até recen-
temente, notável pela ausência de documentação. Assim, a imagina-
ção substitui a veracidade, mas nem sempre com sucesso! O segundo
enfoque é a extraordinária mudança que ocorreu, durante o ano de
2008, na avaliação da vida, do caráter e na atuação do príncipe regente
D. João, principalmente entre 1807 e sua morte em 1826.

A viagem

A pesquisa que realizei nas últimas duas décadas produziu do-
cumentação para poder, com grandes detalhes, descrever a viagem.
Foram os diários de bordo (o nome técnico é "livro de quarto") das
naus britânicas que comboiaram a Família Real de Lisboa até o Rio
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de Janeiro registrando, hora por hora, o que estava acontecendo, e
os relatórios dos capitães para o almirantado inglês; os relatos dos
dois ministros plenipotenciários (pois na época, nem Portugal nem
a Inglaterra tinham embaixadores junto à corte de D. Maria e de
S.James ([Inglaterra]) - e os do contra-almirante de pavilhão azul sir
William Sidney Srnith", que comandou as naus britânicas que com-
boiaram a Família Real. Foram esses documentos, entre outros, que
me ajudaram a preencher os detalhes que faltavam da viagem.'

Antes de proceder achei justo descrever a importante liderança
que a Marinha Portuguesa teve nessa grande empreitada.

Com uma experiência de mais de 300 anos de navegar nas mais
extremas condições climáticas, principalmente nos oceanos Atlântico
e índico, a Marinha Portuguesa enfrentaria mais esse desafio com
total confiança e segurança. Reconhecendo que as suas habilidades
como "marinha de guerra" estariam comprometidas pelo fato de ter
a bordo em cada nau-de-linha algo como 300/400 passageiros - não
temos o número exato - D. João promoveu uma convenção com a
Inglaterra. Ficou decidido que, caso a frota portuguesa, a caminho do
Brasil, fosse atacada por forças inimigas (francesas ou espanholas),
tendo escapado de um dos portos que estavam sob bloqueio, as naus
britânicas fariam, então, a defesa da frota portuguesa.

Devo acrescentar que o próprio lorde Nelson reconheceu,
por escrito, o mérito do esquadrão português comandado pelo

1 Sir William Sidney Smith, 1764-1840.

2 LlGHT, Kenneth H. The Migration of the Royal Family of Portugal to Brazil 1807/08;
Log Books of HM Ships before the Tagus in November1807 and of those that took part
in the Voyage to Brazil, together with Reports and Letters from Captain James Walker of
HMS Bedford, who escorted the Queen and the Prince Regent to Bahia, and Commodore
Graham Moore of HMS Marlborough, who escorted the Portuguese fleet to Rio de Janeiro,
Editado por Kenneth H. Light, Rio de Janeiro, 1995.
LlGHT, Kenneth H. A Viagem Marítima da Família Real- A Transferência da Corte Portu-
guesa para o Brasil, Ed. Jorge Zahar. Rio de Janeiro 2008.
LlGHT, Kenneth H., e outros. A Transferência da Capital e Corte para o Brasil, 1807-1808,
Ed. Tribuna da História, Lisboa 2007.
LlGHT, Kenneth H. The Saving of an Empire - The journey of Portugal's Court and Capital to
Brazil, 1808, Ed. Melrose Press Ltd., Ely (Inglaterra), 2009.
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marquês de Niza" que, no Mediterrâneo em 1799, fez parte da
sua esquadra."

Foi uma longa viagem até a sua colônia, cheia de eventos, reque-
rendo decisões do príncipe regente d. Joã05 e, no final, uma alegria
quase imensurável, ao entrar numa tarde ensolarada do dia 8 de mar-
ço de 1808, com uma forte brisa soprando do leste (hoje conhecida
como sinal de bom tempo) na baía de Guanabara e ver aos poucos
surgir uma paisagem deslumbrante que tantos pintores iriam regis-
trar - o Pão de Açúcar, a Pedra da Gávea, os Dois Irmãos, o morro
depois conhecido como Cochrane (em honra do almirante que tanto
contribuiu para a nossa independência) e a Serra dos Órgãos.

Mas, voltando aos preparativos desta viagem, a primeira de
um monarca europeu para o novo mundo, dominado por colônias
portuguesas, espanholas, britânicas, francesas e holandesas, há
300 anos.

Em julho de 1807 D. João deu ordens para prepararem os na-
vios de guerra que se encontravam no Tejo para uma longa viagem.
Foram as naus Afonso de Albuquerque, Medusa e Conde D. Henri-
que; também as fragatas Minerva, Princesa e Carlota. Em 3 de outu-
bro chamou de volta o esquadrão que estava patrulhando o estreito
de Gibraltar à procura de piratas - as naus Rainha de Portugal e a
Vasco da Gama, as fragatas Minerva eGolfinho e o brigue de guer-
ra Vingança, também para serem aprontados." Nesse meio tempo
(7 de setembro), enviou o bergatim Gavião ao Rio de Janeiro, com
ordens ao vice-rei7 para suspender a partida de todos os navios

3 D. Domingos Xavier de Lima, 1765-1802, 72 marquês de Niza.
PEREIRA, José Rodrigues. Campanha Navais, 1793·1807, A Armada e a Europa, A Marinha
Portuguesa na Época de Napoleão, vol. I pp. 68-70, Ed. Tribuna da História, Lisboa, 2005.
4 D. João, 1767-1826, mais tarde 272 rei de Portugal.

5 ESPARTEIRO, Antonio Marques. Subsídios para a história da Marinha de Guerra: nau
Rainha de Portugal. Anais do Clube Naval, p. 677-701, Lisboa, 1943.
6 D. Marcos de Noronha e Brito, 1771-1828,82 conde dos Arcos.

7 ESPARTEIRO, Antonio Marques. História naval brasileira: a viagem, p. 325, Rio de Janeiro:
Serviço de Documentação Geral da Marinha, 1979. v. 2, t. 2, pt. 1.
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mercantes até notificação posterior" - com certeza prevendo a in-
vasão do seu país. E,ainda, o ministro plenipotenciário junto à corte
de S. James, D. Domingos Antônio de Sousa Coutinho." negociou
uma convenção, assinada em 16 de outubro," que resultaria na es-
colta da frota portuguesa por naus britânicas.

Menciono esses preparativos com algum detalhe, pois muitos
historiadores escreveram que a decisão de partir para o Brasil foi
tomada sem quaisquer preparativos, e usaram a palavra "fuga". A
base dessas informações foi o pequeno livro publicado em 1809
pelo conde Thomas O'Neil": o único historiador (que sabemos)
presente no dia da partida, a bordo da nau britânica HMS London.
Ele escreveu "A aparência das naus portuguesas deixava muito a
desejar, pois tinham tido somente três dias para se prepararem
para a [uqa","

Mais adiante (no livro) Q'Neil utilizou-se da sua imaginação
para escrever que o general Junot chegou a tempo, foi a bordo da
nau Príncipe Real e teve uma conversa com o príncipe regente - até
reporta ipsissima verba!

Com a frota portuguesa saindo do Tejo, na ensolarada manhã
de 29 de novembro de 1807, os observadores em terra ficaram em

8 D. Domingos Antônio de Sousa Coutinho, 1760-1833, marquês de Funchal.

9 LlGHT, Kenneth H. A Viagem Marítima da Família Real, pp. 242-246.

10 O' N EIL, Ueutenant Count Thomas. A concise and accurate account of the proceedings of
the squadron under the command of rear admiral Sir Sidney Smith K.S. &c. in eftecting the
escape of the royal family of Portugal to the 8razil, on November 29, 1807; and also the
sufterings of the royal fugitives, &c. during their voyage from Lisbon to Rio Janeiro: with a
variety of other interesting and authentic facts, p. 25, J. Barfield, Londres, 1810.

11 O' N E I L, Lieutenant Count Thomos, p. 25.

12 ANONYMO, Observador Portuguez Histórico, e Político de Lisboa desde o dia 27 de No-
vembro do anno de 1807 em que embarcou para o Brazil O Príncipe Regente Nosso Senhor e
toda a real família, por motivo da Invasão dos francezes neste Reino etc. etc. - Contém Todos
os Editaes, Ordens publicas e particulares, Decretos, successos fataes e Desconhecidos nas
Histórias do mundo; todas as batalhas, roubos e Usurpações até o dia 15 de setembro de
1808, em que foram expulsos, Depois de batidos, os Francezes - Offerecido Ao lIustríssimo
e Execellentíssimo Senhor D. Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Unhares, Grã Cruz das
Ordens de Aviz e da Torre e Espada etc. Etc., p. 22, Impressão Regia, Lisboa, 1809.
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grande desvantagem e começaram a imaginar o que estaria aconte-
cendo - no início ainda observando visualmente as frotas militares
e mercantes - mas logo essas desapareceriam abaixo do horizon-
te. Nem O'Neil pode comentar, pois foi logo transferido para uma
fragata, a Solebay, com o objetivo de tomar o forte do Bugio. Ficou
nos arredores de Lisboa até zarpar para o Brasil em 18 de janeiro de
1808, chegando ao Rio de Janeiro em 29 de fevereiro.

Em terra um observador atento teria notado, talvez com o au-
xílio de uma pequena luneta, que as naus britânicas mudaram de
rumo entrando em linha de batalha. Outro sinal que demonstra-
ria claramente que sir Sidney Smith estava se preparando para um
possível conflito, foi a colocação no mar de todas as embarcações
normalmente carregadas a bordo e, depois, amarradas na popa dos
navios. Fazia parte do procedimento para preparar um navio para
uma batalha.

Porém, foi preciso esperar 200 anos e a análise dos livros de
quarto dos treze navios do esquadrão britânico, que patrulhava o
Tejo em 1807, para adicionar esse detalhe à história.

No dia seguinte, quando o general Junot chegou à Lisboa, a
frota portuguesa se encontrava abaixo do horizonte; historiadores
escreveram, acho que para enfatizar como os franceses quase che-
garam a tempo, que muitas tropas correram para as colinas e ainda
avistaram a frota portuguesa. De fato, Junot ficou (Ia ver navios"!

Os primeiros dias da viagem foram de ventos com força de
tempestade e ondas gigantescas. A direção do vento era sudoeste,
e depois su-sueste.

Em terra o tempo também estava muito tempestuoso. Mui-
tos temiam pela Família Real embarcada e longe da vista de quem
se encontrava na costa. Havia uma crença geral de que a esqua-
dra estava, naquele mesmo momento, navegando rumo ao sul para
as ilhas do Atlântico e depois para o Brasil; um vento de sudoeste
ou su-sueste, portanto, tornaria a navegação à vela um empreen-
dimento desconfortável e muito perigoso; estariam recebendo as
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ondas de través que poderiam até virar uma embarcação - mesmo

a maior delas, uma nau-de-linha. Baseados nesta suposição incorre-

ta, muitos historiadores escreveram sobre a situação desesperada

em que se encontravam os passageiros:

No mar aberto a esquadra enfrentava, nestes primeiros dois
dias de viagem, tempestades excepcionalmente severas e ven-
tos que, pelo quadrante que sopravam, tornavam a vida a bordo
incômoda pelo movimento e, para a maioria não acostumada, o
medo de que a aventura terminaria a qualquer momento. Até
os Portugueses que tinham ficado em Lisboa sentiram o mau
tempo. Sobreveio um tão grande tufão de vento às três horas
da tarde, que representou a força de hum tremor violento, pon-
do por isso em fuga varias famílias; quebrou infinitas vidraças,
destelhou alguns quarteirões, e principalmente o Erário, e Arse-
nal Real; cresceu o Mar doze palmos repentinamente."

Eusébio Gomes, almoxarife do palácio de Mafra, confirmou

essa tormenta sentida na costa:

Neste dia houve um grande temporal, tanto no mar como na
terra, e seria longo descrever os estragos que causou, e em
Mafra foram eles mui Grandes, pois como era dia de feira as
barracas foram todas destruídas, causando muitos prejuízos e o
mesmo aconteceu em Lisboa."

Eles não tinham como saber que, de fato, as esquadras estavam

se movendo num rumo nordeste ou noroeste (isto é, em direção ao

Canadá!), tendo largado as gáveas, correndo com o tempo. Na prá-

tica, com ventos com força de tempestade e com as limitações im-

postas pela armação redonda, não havia alternativa razoável; ain-

da assim os navios ficariam submetidos à arfagem (movimento de

proa para popa), bem mais confortável e segura que o balanço (de

13 BRANDÃO, Raul, EI-ReiJunot, p. 144, Monteiro & Cia., Lisboa, 1912.

14 O'NEIL, Thomas. A Vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, p. 69 Trad. Ruth
Sylvia de Miranda Salles, Ed. José Olympio Ltda., Rio de Janeiro, 2008. 1t
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bombordo para boreste). Desde que conseguissem manter a veloci-
dade e evitar que ondas quebrassem na popa, o perigo dos ventos
fortes era reduzido. Em dois de dezembro a tempestade amainou, e
então a frota virou para o sul, na direção da ilha da Madeira.

Muitos historiadores escreveram sobre a separação da fro-
ta que ocorreu na noite de 8 de dezembro de 1807, mas nenhum
soube explicá-Ia. Agora, sabemos que o almirante português avisou
que parariam para não passar, durante a noite, numa área conheci-
da como "as Oito Pedras", situada ao norte da ilha da Madeira. Essa
noite foi de muita chuva, vento e péssima visibilidade; o esquadrão
britânico, parado durante a noite, perdeu de vista a frota portu-
guesa. Ao amanhecer ficou evidente que as naus Príncipe Real e
Affonso de Albuquerque, com as suas fragatas de comboio, tinham
alterado seus planos e continuado a viagem.

Outra questão que ficou aberta, durante os últimos 200 anos
foi como é que aquela parte da frota portuguesa que demorou três
dias em Praia (Arquipélago de Cabo Verde) para fazer aguada con-
seguiu chegar ao Rio Janeiro em 17 de janeiro de 1808 enquanto
D. João, que foi direto ao Brasil só chegou a Salvador cinco dias mais
tarde, em 22 de janeiro?

Hoje, a resposta é bem simples. A rota das duas esquadras foi
ligeiramente diferente, mas o suficiente para prender as naus por-
tuguesas, com D. João a bordo, nas calmarias equatoriais.

Devo melhor explicar: "as calmarias" é uma área, como o nome
indica, sem ventos. Durante o ano a área varia de tamanho e ligeira-
mente de posição; situa-se basicamente na linha do Equador. Quem
já viajou para a Europa de avião sabe que aproximadamente quatro
horas após decolar do Rio ou de São Paulo o avião vai balançar (às
vezes até muito, fazendo com que os passageiros, inclusive o autor
deste artigo, temam pela sua segurança!). Estariam, pois, passando
pela área das calmarias; caracterizada por grandes turbulências no
ar e pouco ou nenhum vento no mar.
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E por que o desvio inesperado para Salvador, quando o plano
da viagem (traduzido em pontos de rendez-vous, determinado pelo
almirante português e comunicado à frota) era o Rio de Janeiro?

Novamente Thomas O'Neil soube explicar e foi a base de in-
formação para todos os historiadores, mesmo não estando pre-
sente publicou, em seu livrinho, a carta de um amigo que per-
tencia à guarnição da HMS Bedford, que escoltou a Família Real
até Salvador:

Tivemos a boa sorte de estar em companhia de Sua Alteza Real,
que parou aqui por falta de provisões. Minha pena é inadequa-
da para descrever a situação angustiosa das pobres mulheres
que superlotavam a nau: estando desprovidas do que Ihes seria
necessário, fiquei espantado de ver como superaram suas difi-
culdades."

Mas, a realidade foi bem outra. HMS Bedford ancorou na baía
de S. Salvador e, de acordo com a sua documentação, com manti-
mentos para três meses e 75 toneladas de água a bordo. Caso fosse
preciso, certamente teria transferido mantimentos e água para as
naus portuguesas. Podemos ir além; durante a viagem o capitão
James Walker (da Bedford) ofereceu sua nau para abrigar d. Carlota
Joaquina e suas quatro filhas, o que foi recusado; infere-se, portanto,
que a situação das mulheres não era tão desesperadora.

Então qual teria sido o motivo para se desviarem do plano ori-
ginal, que era velejar diretamente ao Rio de Janeiro? Teria sido o té-
dio, devido ao atraso de dez dias, por causa das calma rias? Ou talvez
a tentação das frutas (muitas até então desconhecidas), legumes e
verduras frescas enviadas pelo governador de Pernambuco," no bri-
gue Três Corações, que foi interceptado no domingo 17 de janeiro?
Na verdade, acredito que nunca iremos descobrir.

15 Caetano Pinto de Miranda Montenegro, governador de Pernambuco, 1804-1817.

16 PEREIRA, Ângelo, D. João VI príncipe e Rei; A Retirada da família real Para o Brasil 1807,
p. 21, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, 1953.
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D. João, antes e depois de 2008

D. João, o Clemente, príncipe regente de Portugal, Algarves e
todas as colônias portuguesas (1792L depois rei de Portugal, Brasil
e Algarves (1815) e Imperador Titular do Brasil (1825).

Foi um rei cuja imagem nos últimos 200 anos tem sido cada vez
mais degradada; acredito que uma das principais razões tenha sido
o fato de que ao transferir a capital e corte para o Brasil, Portugal
ficou indignado por ficar nas mãos dos invasores franceses.

A imagem promovida pela mídia e pela grande maioria dos his-
toriadores até 2008, fora de um rei feio, com hábitos higiênicos não
recomendáveis, comilão, pouco inteligente, lento no raciocínio e a
tomar decisões. A estratégia de transferir a capital do seu reino para
o Brasil, inegavelmente bem sucedida, foi atribuída por seus detra-
tores à sorte ou ao destino.

Ângelo Pereira foi um dos poucos historiadores a defendê-Io.
Referindo-se à pesada hereditariedade mórbida do rei {filho, neto e
bisneto de neuropatas, fruto de uma próxima consanguinidade de
tio e sobrinha e possivelmente ele próprio, um neuropata constitu-
cíonal), afirma ainda que esta situação:

...não anulou de forma alguma a integridade da sua consciência
lúcida, da sua agudíssima perspicácia e, sobretudo do seu notá-
vel bom senso, qualidades estas que sempre o guiaram através
da sua vida política e doméstica, por vezes bastante agitadas."

A sua vida doméstica, embora tivesse nove filhos, fora muito
conturbada: sua esposa, d. Carlota Joaquina, era de um caráter forte
e decidido. Nunca esqueceu que era espanhola e, assim, conforme a
Espanha atiçava Portugal, ela fazia o mesmo com o seu marido. O seu
comportamento como absolutista tornou-se, com o passar dos anos,
antagônico à realidade.

17 CHEKE Marcus, Car/ata Jaaquina (A Rainha Intrigante), p. 22. Trad. Gulmara Lobato de
Morrais Pereira, Rio de Janeiro, J. Olympio, 1949.
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Supostamente teve muitos amantes - de oficiais que embarca-
ram com ela na nau Afonso de Albuquerque para fazer a travessia
ao Brasil, até o almirante sir William Sidney Smith - que tentou aju-
dá-Ia em tomar a Argentina para que pudesse tornar-se uma rainha!

Um dos seus principais biógrafos, Marcus Cheke, escreveu:

...Diziam as más línguas que os retiros da infanta nessaquinta
(Ramalhão)estavam longe de ser inocentes; que os empregava,
para falar sem rodeios, em divertimentos que lembravam Mes-
salina, e que os bosquesdos seusparques ocultavam orgias das
quais não eram só os membros da nobreza que tinham o privi-
légio de participar. Muitas dessasasserçõesforam sem dúvida
inventadas posteriormente, oriundas de inimizades políticas. E
nem pode um historiador sério consubstanciá-Ias por meio de
provas concretas."

2008 foi o "ano de D.João". É como se ele tivesse renascido das
cinzas dos fogos das comemorações do bicentenário da sua chega-
da aqui entre nós.

A comunidade de historiadores se encarregou de promover
uma nova avaliação desse rei, divulgando suas descobertas espe-
cialmente aquelas referentes à transferência da capital e corte por-
tuguesa para o Rio de Janeiro e o período posterior. Foram estudos
e publicações sobre os mais diversos temas; viagem, comércio, ar-
quitetura, comida, entretenimento, vestuário, política, hábitos coti-
dianos e muitos outros.

O governo participou, ajudando no restauro de igrejas e monu-
mentos e patrocinando publicações. Até outdoors gigantescos apa-
receram no Rio de Janeiro, comemorando a sua chegada.

Foram inúmeros os artigos que saíram publicados em revistas
e jornais na maioria das capitais do Brasil, e os livros editados para
adultos e até em quadrinhos para as crianças.

A mídia também fez a sua parte. A série da Globo "1808 - a
Corte no Brasil", altamente positiva para a imagem de D. João, foi

18 LlGHT, Kenneth H. A Viagem Marítima da Família Real para o Brasil, p. 38. ••
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filmada em quatro países e atingiu milhões de telespectadores. Os
18 capítulos tiveram a duração de quatro meses e foram reprisados
em horários e dias diferentes.

E enquanto isso, pela internet, milhares de "blogs" faziam co-
mentários sobre o que estava sendo publicado e divulgado pela TV.

Afinal, qual foi o consenso de tantas pesquisas e de tantas re-
avaliações?

Historiadores concordaram, em quase sua unanimidade, que
a decisão de transferir a capital para o Brasil foi uma decisão sá-
bia e muito bem orquestrada. D. João foi o único regente que, com
seu país invadido, não acabou tendo que se sujeitar aos caprichos
de Napoleão. Sem essa decisão Portugal, provavelmente, não mais
existiria como país.

Foi lento em tomar essa decisão? Foi, sim. Mas avalie-se um
pouco as palavras dirigidas ao representante britânico, lorde Stran-
gford, alguns meses antes da partida. "Só poderei deixar o país se

[eu] estiver em paz, perante Deus e o Povo". Parece uma frase polí-
tica, mas não era. D. João era um homem extremamente religioso
-levava a sério o cargo que ocupava "por graça de Deus". Sabia que
o povo português somente o deixaria partir, sem rancor, caso a sua
vida fosse ameaçada e que todas as alternativas fossem exauridas.
Foi o que aconteceu quando ele soube que a fronteira terrestre ti-
nha sido invadida por forças francesas e espanholas, que os ingleses
estavam bloqueando o porto de Lisboa e que Napoleão tinha anun-
ciado, publicamente, que iria acabar com a dinastia dos Braganças
(jornal "le Moniteur" de 11 de novembro de 1807). Não hesitou,
pois estava preparado fazia meses. "Vamos todos para o Brasi!!".

Os historiadores também concordam que quando aqui instalado,
trabalhou para tornar a cidade que ele tinha escolhido para ser a nova
capital do seu reino, Rio de Janeiro, uma cidade que mereceria o título
por se tornar a capital de um dos maiores impérios globais. Entre ino-
vações e obras - a inauguração da imprensa, instituições militares e 1t
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médicas, bibliotecas e instituições de ensino, academia de belas-artes,
jardim botânico, fabrica de pólvora, novas estradas e muito mais.

Mas o seu maior mérito foi transformar a sua antiga colônia
em país. Foram muitos os projetos por ele liderados começando,
ao chegar à Bahia, com a abertura dos portos para todas as nações
amigas. Lutou durante os 13 anos que aqui viveu para que o Brasil,
diferentemente das colônias espanholas na América Latina, perma-
necesse um país unido - como o é até hoje. Foi a sua presença que
fez a diferença.

Não foi fácil, pois em 1810 Portugal, com a ajuda dos ingleses,
já se tinha liberado dos invasores franceses e espanhóis. D. João
não quis voltar e acabou ficando treze anos entre nós. No entanto,
Portugal não via com bons olhos nem a abertura dos portos nem
a decisão de alterar o status do Brasil - de colônia para país - pois
com certeza perderiam os privilégios de outrora e eventualmente
essas decisões teriam uma repercussão negativa na economia por-
tuguesa. Se não fosse o suficiente, D. João ainda teve que enfrentar
os novos tempos: em grande parte devido à Revolução Francesa, os
poderes absolutos do rei estavam sendo contestados.

Historiadores descobriram outro lado do seu caráter: ao mes-
mo tempo em que enfrentava esses verdadeiros desafios, no dia
a dia da sua administração, recebia o povo no seu Palácio Real da
Quinta da Boa Vista com paciência e carinho, pois gostava de es-
tar perto do seu povo e, se fosse do seu alcance, tentava ajudá-Ia
individualmente.

E ainda, ao voltar para Portugal, muito a contra-gosto, progra-
mou para que o seu filho mais velho continuasse com os mesmos
princípios que ele tinha estabelecido.

Enfim, devido a nós, historiadores, D. João renasceu, como es-
tadista e estrategista. Reconhecemos, e é preciso fazer justiça, foi
ele que driblou Napoleão, salvou Portugal e criou o nosso País.
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