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O sistema tributário desenvolve-se, no Estado da India, nos primeiros anos de 

quinhentos, a partir de uma estrutura elementar, que tinha como primeiro responsável o 

“feitor da carga das naus” Mais tarde, essa figura surgiu nas fortalezas ao colocar-se, em 

cada uma delas, um feitor que agia autonomamente, com a colaboração dos almoxarifes. 

Ambos se encontravam directamente debaixo da alçada do vice-rei. 

Em 1516 foi criado o cargo de vedor da fazenda e entronizado no mesmo Fernão 

de Alcáçova, cuja alçada se estendia de Sofala até à China e a quem cabia o controlo de 

todas as actividades relacionadas com o comércio, do carregamento e aprovisionamento 

das naus, navios e armadas, das feitorias e dos armazéns, do pagamento de soldos, em 

suma, dos dinheiros que tivessem qualquer relação com a fazenda real. 

Embora os pressupostos para a nomeação dos responsáveis fossem, em teoria, 

rigorosos e exigentes, a realidade mostrou que, em muitos casos, essa exigência não foi 

suficiente para um desempenho honesto do cargo. 

Os prejuízos para a fazenda resultavam tanto da acção directa dos seus agentes 

como do procedimento daqueles que, por força da sua actividade comercial, estavam 
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subordinados ao pagamento de impostos. De assinalar que as práticas fraudulentas 

abrangiam todos os níveis da hierarquia administrativa. 

Uma dessas práticas mais comuns consistia no suborno dos funcionários de 

modo a conseguir-se a diminuição do prazo da emissão dos despachos, a redução do 

custo dos direitos devidos e mesmo da chamada matéria colectável. A eficácia dos 

funcionários era proporcional ao montante das dádivas recebidas. 

As actuações dolosas desenvolvem-se a partir do funcionamento da estrutura que 

tinha como missão a gestão das finanças locais.  

Logo em 1510, Gonçalo Fernandes, num extenso relatório enviado a D. Manuel, 

sublinhava a inaptidão e a desonestidade dos que tinham a seu cargo a gestão dos 

destinos da India, fossem eles governadores, capitães ou eclesiásticos: 

 
As cousas particulares de vossa Fazenda que são muitas em que 

mal pecado às vezes se fazem muitos erros, agora que muitos sabem 
que em outro tempo se não faziam, saberá Vossa Alteza por seus 
oficiais a quem mais pertence. Cá eu nem as sei nem as quero saber 
porque não acho nisso senão paixão e descontentamento quando vejo 
homens e capitães que tanto devem a Vossa Alteza se haverem tão 
deslealmente em vosso serviço. 1 

 

 O antidoto para essa fraude, estaria, no entendimento do autor, na entrega da 

administração a alguém com experiência e com mandato vitalício, qualquer coisa 

parecida com o regime dos capitães donatários, sistema já utilizado nas primeiras 

experiências de povoamento, pelo que, coerentemente, o sugeria ao rei. 

Em 1518, um tal Pedro de Bastroni Corço denunciava ao mesmo monarca, por 

carta datada de 10 de Novembro, os expedientes utilizados para burlar a Fazenda, com 

consequências para as gentes de Goa que protestavam por serem 

 
[…] roubados e aperreados piores que mouros, dos vindimadores que 

Vossa Alteza qua trás há três anos porque vêm sem vintém de Portugal e não se 
contentam com xx cruzados senão de levarem toda a India ás costas e isto não é 
um só senão muitos o qual me parece se levar a India este caminho que será 
destruída e não haverá mester outros rumes que venham a ela. 2 

 

                                                           
1 Gavetas da Torre do Tombo, XIV-8-11. 
2
 Ibidem, XV, 12-13- Carta de Pedro de Bastroni Corço a el-rei com notícias da Índia.  
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 Exemplificando, dizia ele que a pólvora era falsificada mas debitada por boa à 

Fazenda. O mesmo se passava com as farinhas e os vinhos fornecidos às naus que, 

embora não fossem mais que farelo e vinagre, se vendiam por bom preço.  

Também, vice-reis e governadores, os responsáveis máximos pela gestão do 

Estado, cedo se aperceberam do enorme manancial que tinham à sua disposição e de 

como era fácil o enriquecimento. Foram poucos aqueles que resistiram ao 

deslumbramento.  

Gaspar Correia relata diversas situações ocorridas a partir do mandato do 

governador Diogo Lopes de Sequeira (1518.1522) cujo intuito principal se concentrava  

na obtenção de dinheiro a qualquer preço. Salientava, particularmente, o caso do 

governador seguinte, Duarte de Meneses, que assumiu o cargo em 1522 e que acabou 

por ser remetido, sob prisão, para o reino logo à chegada do vice-rei Vasco da Gama, 3 

quando já tinha aparelhadas e carregadas as naus que o haviam de levar de regresso a si 

e às riquezas acumuladas. 4 

Por sua vez, em 1529,  o senado da Câmara de Goa, em carta de 13 de Outubro, 

deixava a D. João III uns quantos alertas para uma diversidade de situações que 

concorriam para a delapidação da sua fazenda real. Realçavam o comportamento dos 

escrivães e feitores das feitorias, cuja preocupação se centrava apenas no modo como 

haveriam de “ir cheios para o reino”, no final dos três anos de contrato. 5 

 Numa outra carta de 13 de Novembro desse ano, 6 Diogo Mariz, escrivão da 

mesma Câmara, dava conta ao rei do escamoteio de mercadorias por parte de feitores e 

oficiais da Fazenda. Seria uma rotina a manipulação dos preços de produtos para 

abastecimento dos armazéns do Estado, designadamente   madeira, salitre, cairo, breu, 

ferro e linho.  

O P.e António Vieira, juntou-se também aos críticos deste esquema de fraude. 

Aludindo ao tempo em que os Jesuítas, pela mão de Francisco Xavier, chegaram à 

India, descreve, com uma certa severidade, o que, nesta matéria, por lá se passava. 

Segundo o seu conceito, todos na India “seguiam uma lei, que era a da natureza 

corrupta: todos adoravam dous Ídolos, que eram o da cobiça, & da torpeza: & todos lhe 

sacrificavam as miseráveis almas, & vidas, ardendo nas abominações, & maldades”. 7 

                                                           
3 Exerceu o cargo apenas drante meses. 
4 Gaspar Correia, Lendas da India, Porto, Lello & Irmãos, 1975, vol. II, pp. 832-834.  
5 Gavetas da Torre do Tombo, XX-2-26. 
6 Ibidem, XX, 2-23 
7  
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 R. S. Whiteway, um dos autores que consideravam a corrupção como uma das 

causas do declínio do Estado, entende que o último governador honesto foi D. João de 

Castro. Quanto aos outros, os que se lhe seguiram, não passavam de indolentes ou 

corruptos: 

 
Os nomes dos seus sucessores durante muitas gerações, alguns 

dos quais eram indolentes, outros corruptos e ainda outros, ambas as 
coisas, e todos eram supersticiosos, não são senão os marcos que 
assinalam o avanço ao longo do triste caminho da degeneração. 8   

 

D. João de Castro (1545-1548), um dos mais prestigiados vice-reis e 

conhecedor, melhor que ninguém, da realidade goesa, deixou bem demonstrado, 

algumas vezes de forma exasperada, o deplorável viver dos responsáveis pela 

governação e de muitos religiosos, cujas acções se repercutiam em prejuízo da fazenda 

real. 

 Na correspondência trocada com D. João III, carta de Setembro de 1547, tendo 

como alvo a Relação de Goa, considerava-a  

 

[…] a mais desnecessária coisa que pode ser, e a meu juízo mui 
prejudicial à terra e muito mais ao serviço de V. A., porque estes 
letrados que  cá vêm como desembargadores entram tão mortos de fome 
e vivos na cobiça e desejosos de enriquecer que nenhuma outra tenção 
têm, nem a outro fito atiram9. 

 

E numa outra missiva do mesmo ano, mas de data desconhecida, estendia 

semelhante labéu aos contadores da Fazenda. Na mesma carta, solicitava que fosse 

nomeado um vedor da Fazenda da  maior confiança real uma vez que os que haviam 

sido titulares do cargo, em lugar de cuidarem da fazenda apenas se preocupavam em 

roubá-la 10 

Encontrava-se vulgarizada a convicção de que a corrupção era um mal endémico 

que contagiava toda a sociedade goesa, muito particularmente a classe dirigente. 

Linschoten descreveu, de uma forma curiosa, a actuação dos vice-reis que, por norma, 

cumpriam um mandato de três anos. Manifestava a sua convicção de que esse decurso 

devia ser alterado porque, continuando, dava origem a que, no primeiro ano, o vice-rei 
                                                           
8 M. N. Pearson, Os Portugueses na India, trad. de Ana Mafalda Telo, Lisboa, Teorema, O Jornal, 1987, 
p. 144. 
9 Cartas de D. João de Castro a D. João III, dir. de Luís de Albuquerque, Publicações Alfa, Lisboa, 1989, 
p. 109. 
10 Ibidem, p. 112.   
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preocupava-se apenas em acomodar-se o melhor possível e conhecer os usos e costumes 

locais; no segundo a sua atenção incidia sobre  a acumulação de riqueza e zelar pelos 

seus interesses particulares; no terceiro e último ano, a principal tarefa consistia em 

precaver-se em ordem a não ser importunado pelo seu sucessor, de forma a poder 

regressar a Portugal com os bens arrecadados 11. 

Por sua vez, Diogo do Couto expôs, com mestria, o sistema instalado na India 

nos anos finais do século XVI, ilustrando com toda a clareza a teia em que estava 

envolvida a totalidade das autoridades, desde o vice-rei ou governador, colocado no 

topo da pirâmide, até ao mais simples escrivão que ocupava a base da mesma. 

De acordo com o seu juízo, a corrupção era o denominador comum de toda a 

actividade dos que se encontravam na India para dirigir os destinos daquele Estado e de 

quem se esperava uma permanente defesa dos interesses do reino.  

Escrevia ele a este respeito: 

 

Deixemos as desordens e injustiças que aqui sucedem, que é 
nunca acabar; porque nestas cidades quem mais pode tem mais justiça e 
nunca nesta teia de aranha se prendem senão os mosquitos; porque 
baneane12, que orinou de cócoras, é logo condenado; o gentio que 
pelejou com outro e lhe disse uma ruindade, é logo metido em ferros, e 
o compadre e o rico, que quebraram os bofes a esse gentio e lhe 
tomaram a sua fazenda por força, e o tiveram preso em casa, é cousa 
leve, pode o fazer, que tem licença pera tudo 13. 

 

E apontava outros factos concretos. Definia a justiça como “teias de aranha” que 

se limitavam a prender os desprotegidos ao contrário do que acontecia com os 

poderosos que viviam em total impunidade, mesmo em casos de crime de morte, 

obtendo o perdão real sem qualquer dificuldade 14. 

No tocante aos vice-reis, asseverava “que não teve el-rei na India mores 

inimigos de sua fazenda e alma que alguns viso-reis”15   Que eles se faziam prelados 

porque “os frades de S. Francisco e S. Domingos não podem eleger prelados senão os 
                                                           
11 Jan Huygen Van Linschoten, Itinerário, viagem ou navegação para as Indias Orientais ou 
Portuguesas, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações das Descobertas Portuguesas, 1997, p. 
162.  
12 Comerciante hindu. 
13

 Diogo do Couto, O soldado prático, texto restituído, prefácio e notas pelo prof. M. Rodrigues Lapa, 3ª. 
ed., Lisboa, Sá da Costa, 1980, p. 60. 
14

 Diogo do Couto, O primeiro soldado prático, introd., ensaio de leitura, glossário e índice onomástico 
por António Coimbra Martins, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, 2001, p. 431.  
15 Diogo do Couto, O soldado prático, p.104. 
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que eles querem”;16 Se faziam vereadores porque “nas eleições das cidades, que são 

livres, se têm metido tanto, para fazerem tudo o que quiserem e lhe concederem quanto 

pedirem, como fazem, em prejuízo do serviço del-rei e de seus vassalos”17. 

Semelhante interferência ocorria na Misericórdia, cujas eleições eram, 

igualmente, forjadas, “porque também de maravilha se [não] buscam os mais virtuosos, 

senão os mais amigos e parentes”18.  

Segundo o seu conceito, os vice-reis e ministros eram “mais amigos das honras e 

proveitos de seus cargos, que das obrigações e encargos deles”19. E o pior de tudo era 

que 

  
E quando se tornam pra este reino, todas as naus da carreira não 

bastam pera lhe recolherem suas fazendas e dos criados e parentes; e 
das injustiças e insultos que cometeram e dividas que deixaram, não 
houve quem lhes perguntasse por isso; e uma das mores tiranias, que 
estes homens usam em seu governo, é que a nenhum deles fica el-rei 
devendo nada em seu título, porque todos se pagam dantemão; e a viúva 
pobre e o homem aleijado e a órfã desemparada ficam por pagar de suas 
tenças de quase todo o seu tempo.20 
 

 Importa, no entanto, uma observação em relação a Diogo do Couto. Ele 

denunciou, como poucos o fizeram, a fraude que lavrou no Estado da India. Porém, não 

está isento de reparos porquanto, ao excluir do sistema a classe religiosa, escamoteando 

uma realidade evidente, patenteia uma parcialidade incompreensível. Àqueles que 

criticavam os largos proventos da classe eclesiástica e as despesas dos mosteiros 

respondia ele que “Isso é voz e parecer do povo ignorante; e nunca o que se deu a Deus, 

ou se despende para seu serviço, fez pobre a quem dá”. 21 

 Retomando o tema, Pyrard de Laval, que foi, em Goa, contemporâneo de Couto 

durante alguns anos, deixou notícia confirmativa do sistema implementado na cidade. 

Os vice-reis haviam criado um mecanismo de controlo que funcionava com toda a 

precisão. Logo após a chegada de um vice-rei, acorria ao palácio de Panelim, toda a 

espécie de servidores do rei, que ocupavam os degraus inferiores da pirâmide estatal, 

numa visita de cortesia mas que tinha como principal objectivo a obtenção de algum 

                                                           
16 Ibidem, p. 108. 
17 Ibidem, p. 110. 
18 Ibidem, p. 111. 
19 Ibidem, p. 113. 
20 Ibidem p. 157. 
21 Diogo do Couto, O primeiro soldado prático, p. 447. 
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favor como uma “capitania de viagem, dignidade ou outra coisa semelhante”.  

Acrescenta o mesmo autor, que todos faziam oferta de presentes e somas consideráveis 

de dinheiro, porque eles não podiam “roubar e fazer o seu negócio sem o favor do vice-

rei”. 22  

 Do mesmo modo, observava ele, que o vedor da fazenda e os meirinhos e 

escrivães que o assessoravam estavam bem integrados no sistema: “Todos estes oficiais 

se concertão mui bem para roubar a gente”23  E mostra como se processava o conluio 

entre eles e o vice-rei: “porque pouco importa que o vice-rei ordene pagamentos ou 

mercês por escrito; o vereador nada paga se não vê um certo sinal na assinatura, ou sem 

o que o vice-rei lhe mande dizer de boca; e o mesmo faz o tesoureiro”24. 

 José Pinto Pereira, também ele vedor da fazenda mas provavelmente um não-

alinhado, realçava, em carta de 8 de Janeiro de 1638, que tinha como destinatário Filipe 

IV, um caso bem elucidativo daquele tipo de corrupção de que falavam os dois autores e 

que teve como principal agente o vice-rei Pero da Silva25. Contrariando as ordens reais, 

que impediam os vice-reis de atribuir aos seus criados cargos na Fazenda, o vice-rei 

Pero da Silva, proveu os três criados que com ele chegaram do reino “o de guarda mor 

em Fr. Cabrita Pereira e o de contador da matrícula geral em Vicente Barbosa, seu 

secretário, e o de corretor mor em Diogo”26.  

Em carta de 1 de Fevereiro, endereçada a D. João III em 1557, justamente o ano 

do seu falecimento (11 de Junho), o frade dominicano Estevão de Santa Maria, 

apresentava um retrato sombrio, incriminando aqueles que ocupavam os cargos de 

maior responsabilidade. Escrevia ele que na India não se achavam “senão ladrões, 

roubadores e destruidores da fazenda” real e que os maiores ladrões eram justamente 

aqueles a quem o rei confiara a gestão dos negócios do Estado 27. 

 Prosseguindo o relato, dizia que […] como quer Vossa Alteza ser rico se tem 

mais de mil ladrões na India, que cada um deles é o bastante para o roubar e para o 

destruir e para o fazer pobre […]? 

                                                           
22 Pyrard de Laval, op. cit. p. 64.  
23 Ibidem, p. 36. 
24 Ibidem, p.37. 
25  Mandato: 1635-1639. 
26 AHU, India, Conselho Ultramarino, Cx. 021. 
27 Documentação para a História das missões do Padroado Português do Oriente, coligida e anotada por 
António da Silva Rego, Lisboa, Fundação Oriente e Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 1993, vol. VI,  pp. 257-279. 
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 Prevenia o monarca de que só não denunciava os ladrões por conselho do seu 

confessor que lhe sugerira “dissesse a sua Alteza – Senhor na India os vossos oficiais 

furtam-vos desta maneira e desta e destoutra “   

 Numa outra sua carta de 10 do mesmo mês, o autor reforçava as denúncias, 

sendo mais explicito, desta vez, quanto aos agentes dos roubos, envolvendo toda a 

estrutura governativa “como os capitães gerais, vedores de fazenda e feitores, 

almoxarifes dos viso-reis, e rendeiros e todos os demais”, que, segundo ele, eram 

incentivados a roubar pelos clérigos que definia como “ néscios, idiotas, e simples”, que 

os incentivam, dizendo-lhes: “senhor isso que tendes furtado a el-rei, podei-lo restituir 

em obras pias; tendes furtado cinco mil pardaos a el-rei? Dai mil, a misericórdia abasta” 
28.  

 Aludindo a tais clérigos, a quem atribuía boa parte da culpa do comportamento 

dos que roubavam, dizia “que os clérigos e frades, esses são os que destruem a Vossa 

Alteza; os frades em pregar contra as rendas e direitos de Vossa Alteza e os clérigos 

com suas necessidades e simplicidades em seu pouco saber, em não mandarem restituir 

a Vossa Alteza o que lhe furtão”. 

 Reforçava a acusação, afirmando que “frades e clérigos, hoje em dia, têm 

destruído a Vossa Alteza mais que quantos ladrões há na India”. 

 Neste caso, importa notar que das mencionadas cartas ressalta uma obsessão que 

não pode deixar de afectar a credibilidade das denúncias. O frade suplicava ao rei, ao 

longo das suas extensas exposições, com uma insistência doentia, que o autorizasse a 

deslocar-se à metrópole para, pessoalmente, lhe expor tudo quanto sabia acerca dos 

roubos da fazenda real. É bem elucidativa a proposta com que finaliza a carta:  “Eu 

confio em Nosso Senhor que Vossa Alteza fará desta maneira com que eu me embarque 

muy consolado porque se isto assim for, Vossa Alteza será servido em tudo”. 

 Os danos para a fazenda provinham das mais diferentes origens. O convento de 

Santa Mónica, a única instituição de mulheres existente em Goa, foi objecto de 

contestação logo a partir da sua fundação, em 1606. Um argumento bastas vezes 

utilizado pelos seus adversários prendia-se com potenciais prejuízos que poderiam 

resultar da sua existência ou, mesmo, da sua administração, para a Fazenda Real. 

Protestava-se, designadamente, contra as grossas quantias necessárias ao seu sustento 

que concorriam para as debilidades do Estado. É tendo em conta essa eventualidade que 

                                                           
28 Ibidem. 
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o governador Fernão de Albuquerque, fazendo-se eco dos descontentes, solicitava à 

Corte, em 10 de Fevereiro de 1620, uma reorganização que conduzisse à redução do 

número de freiras para cinquenta 29.   

Em 1624, o escamoteio assumia foros de requinte e tinha como agentes os 

próprios confessores que se aproveitavam da confissão para negócios ilícitos e lesivos 

da Fazenda.  

 Neste caso, era o próprio vice-rei, D. Francisco da Gama, conde da Vidigueira, a 

chamar ca atenção de D. Filipe III, para a actuação desses confessores, que induziam os 

fiéis a contribuir com donativos para os orçamentos das congregações religiosas, 

donativos esses que, no final de contas, consubstanciavam um desvio de dinheiros que 

eram devidos à fazenda real. 

 

 E também deve Vossa Majestade mandar ver o que se deve dar para se 
atalharem os desencaminhamentos que por via dos confessores se fazem, 
porque dizem aos homens que podem satisfazer se do que a Fazenda de Vossa 
Majestade lhes deve, por toda a via que puderem, e muitos, mormente 
religiosos, se compõem com pessoas que devem a Vossa Majestade, com o 
darem aos mesmos religiosos a conta do que se lhes deve de suas ordinárias, e 
se entende que são grandes as quantidades que por este caminho têm havido, e 
que delas saem os grandes edifícios que continuamente fabricam em tempo que 
a Fazenda de Vossa Majestade e seu real serviço padecem tão grandes 
necessidades como todos sabem 30.  

 

Já em 1725, quando era vice-rei João de Saldanha da Gama, o arcebispo D. 

Inácio de Santa Teresa, no seu tratado O Estado do Estado da India, ocupou-se do 

desrespeito existente nos serviços da Coroa, por ele considerados como um agravo feito 

ao rei, nomeadamente na administração da Fazenda Real onde os roubos e desvios eram 

comuns. Cita, a propósito, o P.e Xavier que escrevia que na India o verbo rapio se 

“conjugava por todos os modos”, o que serviu a Vieira, que o Arcebispo considerava 

como “o nosso Cicero Portuguez”, para glosar a seu modo, concluindo que “em suma o 

rezumo desta rapante conjugação vem a ser o suspiro do mesmo verbo: a furtar para 

furtar”. 

A cura para o flagelo somente se encontrará, prescrevia o Arcebispo, “com 

consciência e justiça, consciência para evitar roubos, justiça para os castigar”. Natural 

                                                           
29  
30

 Publicado em Documentos Remetidos da Índia, IX, 331. Carta de Janeiro de 1624. 
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que esta consciência e justiça implicavam, necessariamente, uma alteração radical de 

mentalidades, que, em termos práticos, não passava de um projecto imaginário. Trata-se 

de uma recomendação bem à imagem da mente visionária do Arcebispo.  

Mas mais curioso é o método por ele aconselhado para que os fazendeiros 

fugitivos ao fisco, cumprissem com as suas obrigações. No mesmo tratado, admite que 

uma parte da solução estaria nas mãos dos confessores. Para isso, devia D. João V, 

alegando “o  excesso dos roubos com tão gravíssimos e  irreparáveis danos da sua real 

fazenda,  a maior parte da qual da qual se emprega no culto divino e propagação da fé”, 

obter de Roma, uma disposição que obrigasse os confessores  

 

com pena de suspensão ipso facto, reservada à Sé Apostólica, que não 
absolvam aos tais   subtratores sem primeiro restituirem ou ao menos sem se 
comprometerem com  os tesoureiros das alfândegas, ou almoxarifes ou aqueles 
oficiais de receita a quem Sua majestade cometer essa arrecadação. 

 

Os vastos poderes concentrados no vedor da fazenda tornava o cargo apetecível 

e propício a todo o tipo de fraudes que, muitas das vezes, ficavam impunes em razão da 

distância entre Goa e Lisboa. Os efeitos de qualquer denúncia produziam-se, na melhor 

das hipóteses, ao fim de ano e meio a dois anos, tempo que por norma mediava entre a 

saída da correspondência e a chegada da resposta. Na época, tinha-se já uma efectiva 

noção da influência dessa condicionante. Com efeito, dizia o jesuíta Francisco Gomes, 

assistente da Companhia de Jesus em Roma, aludindo aos desvarios dos seus 

companheiros em Goa: “E isto em huma Provincia tão longa e fora de mão, que o 

remédio não pode ser prompto nem às vezes efficaz porque ao longe ou se illude ou se 

zomba delle, ou seja não remedea”31. 

É um facto que grande parte dos servidores da fazenda real auferia salários de 

miséria e, ainda por cima, com uma irregularidade sistemática, pelo que, no fundo, a sua 

actuação não era mais que uma luta pela sobrevivência. Diz-se até que, a Coroa tinha 

conhecimento de todo esse procedimento, que fazia por ignorar, porque o que mais 

interessava ao rei era garantir o seu quinhão e que os ganhos suplementares desses servidores 

provinham de pequenos expedientes. Que se trataria de uma acção calculada, considerando-se 

esses ganhos suplementares como se de uma componente salarial se tratasse.  Todavia não é 

esse o ponto essencial da questão. Independentemente disso, parece poder sustentar-se a 

                                                           
31 ARSI, Roma. 



11 

 

asserção de que se encontrava entronizado  um sistema  de redes instaladas que lesava a fazenda 

real. Van Klaveren, citado por J. Vicens Vives, fala em “fraude, erigida como sistema”32.  

No que toca aos vice-reis e governadores, todos eles, pelo menos na segunda metade do 

século XVII e no século XVIII, beneficiavam de doações e comendas que representavam um 

aumento significativo dos seus rendimentos 33, não obstante o que, também, vários deles se 

integraram no tal sistema.  

Os exemplos inventariados confirmam a realidade descrita. Importa, no entanto, 

acrescentar que a raiz também se deve procurar na natureza humana, na fragilidade 

humana de todos os agentes, qualquer que fosse o seu estatuto, civil ou religioso, aquilo que 

António da Silva Rego definiu, com inteira propriedade, como “barro humano”34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 J. Vicens Vives, A estrutura administrativa estadual nos séculos XVI e XVII, in António Manuel 
Hespanha, “Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime”, Colectânia de Textos, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1984. 
33 Mafalda Soares da Cunha e Nuno Gonçalo Monteiro, Vice-Reis e Governadores da India: Uma 
abordagem prosopográfica (1505-1834), in Encontros sobre Portugal e a India, Lisboa, Fyndação 
Oriente/Livros Horizonte, 2000, pp. 175-184. 
34 A da Silva Rego, op. cit. p. 203. 
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