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Resumo 

Na época de D. João V, nas relações externas de Portugal, ainda imperam os princípios da 

política da Restauração, que por necessidade promove o desenvolvimento da diplomacia. 

Assim, os principais objectivos consistem sempre na garantia da independência 

metropolitana e na defesa do império ultramarino, recaindo a maioria das atenções na 

vigilância das fronteiras do Reino e do Brasil. Todavia, no confronto das partes, prevalece 

a prioridade colonial, que determina os alinhamentos essenciais. De facto, o mar é o 

principal critério de escolha das alianças, porque faculta a conexão ultramarina e ainda 

permite o abastecimento de Lisboa e o auxílio contra Espanha, em conjunturas de maior 

urgência. 

A salvaguarda da neutralidade corresponde, entretanto, a uma opção basilar da acção 

diplomática joanina, pois intenta a demarcação dos conflitos continentais, que apoucam a 

intervenção de Portugal. Além disso, esta postura facilita a preservação do fundamental, 

porque disponibiliza os meios militares para a guarda do Ultramar. Assim, os diplomatas 

prepõem então as práticas utilitárias aos preceitos ideológicos, logrando o assentimento da 

opinião pública e sobretudo o afastamento das coligações exclusivistas. Por acréscimo, a 

coroa ainda age no sentido do recobro do prestígio internacional de Portugal, visando a 

aproximação ao decoro do século XVI, anterior às implicações mais aviltantes de 1580 e 

1640. Neste particular, a estratégia reside no acréscimo de reputação na Santa Sé, muitas 

vezes obtido pela persuasão das dádivas, que antepõe o proveito da monarquia ao 

beatismo do soberano. A consecução do aprazimento papal equivale então ao alcance de 

um estatuto de paridade perante as maiores cortes da Cristandade, que eleva a posição de 

Portugal no concerto das nações. 

No cômputo geral, o processo diplomático joanino aumenta a reputação do país no exterior, 

embora persista sempre um sentimento de malogro, resultante da insuficiência dos 

resultados, que ressalta do cotejo com a proeminência antiga da centúria de quinhentos e 

com a primazia coeva dos parceiros europeus da orla ocidental e atlântica. 
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