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 No período que aqui tratamos, terceiro quartel do século XVIII, a detenção de colónias 

era factor preponderante no quadro do equilíbrio das nações, sendo portanto necessário 

defendê-las e torná-las menos acessíveis às nações estrangeiras. Os problemas que se punham 

a Portugal nessa altura, contudo, relacionavam-se com o facto de deter áreas ultramarinas 

completamente desproporcionadas em relação ao território metropolitano, nem que 

despovoasse o reino conseguiria povoar e defender essas áreas convenientemente e, por outro 

lado, possuir um desfasamento económico, político, militar e cultural em relação às grandes 

potências marítimas com as quais queria rivalizar.  

 Uma outra característica marcou a diferença entre Portugal e as nações marítimas mais 

avançadas. Enquanto estas, não tendo encontrado metais preciosos nas suas colónias, dentro 

das práticas mercantilistas, para os adquirir precisavam de desenvolver um intenso comércio 

com as nações que as tinham, fosse ele legal ou ilegal, Portugal, pelo contrário, que os possuía 

em abundância, precisava retê-los. 

 Neste contexto, e dentro de todos os condicionalismos da época, as reformas 

estruturais dos sistemas económico, político e militar, para solucionar os problemas com que 

o reino se vinha debatendo e devolver a Portugal o seu estatuto de grande potência marítima, 

foram concretizadas pelo Marquês de Pombal, personagem indissociável de toda a política 

praticada ao longo do terceiro quartel do século XVIII.  

 Tendo em vista que o Brasil merecera sempre a mais alta prioridade da política e da 

diplomacia portuguesas, à medida que estas iam sendo concretizadas na metrópole, logo eram 

transpostas para a colónia, com um cuidado particular, sobretudo a partir de 1755. Face à 

preponderância adquirida pela Inglaterra após a Guerra dos Sete Anos e às grandes 

desconfianças que Carvalho e Melo nutria em relação às intenções daquela potência sobre o 

Brasil, bem como à guerra no Sul, tornava-se necessário dotar a colónia das estruturas 

militares e administrativas adequadas a esse efeito. Mas não só, era igualmente necessário 

proceder ao seu povoamento de modo a possibilitar que fossem os próprios luso-brasileiros a 

defenderem a sua terra, coisa que aliás já acontecera anteriormente. Daí que, a nível 

estrutural, com especial enfoque no traçado urbano, ao período pombalino metropolitano 

corresponda um período pombalino brasileiro, perfeitamente identificável em algumas das 

suas cidades. 

 Para ocupar os lugares chave e criar as condições necessárias à sua execução no 

Brasil, o Marquês de Pombal escolheu cuidadosamente os homens a quem confiaria essas 
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tarefas, não só tendo em vista a confiança que deveriam merecer-lhe, mas à qual teriam que 

aliar uma reconhecida eficiência, noutros campos. Isto é, com o avanço do Estado moderno, 

desenvolvera-se e tornara-se mais complexa toda uma burocracia que Pombal pretendia 

também exportar para a colónia. Essa burocracia não seria acessível a um leigo na matéria. 

  A comprová-lo, temos o exemplo do envio do seu próprio irmão, para o Norte, para 

assumir o governo das capitanias mais estratégicas disputadas pela França a Portugal, bem 

como o envio da nata da oficialidade, e com provas dadas, que servira sob as ordens do Conde 

de Lippe durante a Guerra dos Sete Anos.  

 Tendo em conta que um dos maiores óbices às reformas pombalinas fora a 

inexistência no reino de pessoal qualificado capaz de as levar a cabo, e que Carvalho e Melo 

para concretizá-las não hesitara em recorrer frequentemente aos serviços de técnicos 

estrangeiros, fossem eles militares, professores, contabilistas, etc., sendo um homem 

«esclarecido», estamos em crer que nesta óptica, para concretizar as mesmas, terá também 

escolhido as personalidades que, tal como ele, estivessem mais abertas à mudança. 

 A personalidade escolhida por Carvalho e Melo para conduzir o processo reformador 

no Estado do Brasil foi D. Luís de Almeida Portugal, 2.º Marquês do Lavradio, cujo Vice-

reinado coincidiu com os últimos dez anos de governação pombalina e que melhor nos 

elucidam acerca do período pombalino no espaço brasileiro. Foi assim sob a orientação de D. 

Luís de Almeida Portugal que as estruturas da colónia portuguesa na América sofreram as 

suas mais profundas alterações, quer nos campos militar e da fiscalidade, com a criação das 

Juntas da Fazenda, quer na transposição do papel para a prática das leis relativas às arribadas 

de navios estrangeiros. 

  O Marquês do Lavradio, apesar de ser um membro da mais alta nobreza nacional, 

nobreza cujos privilégios foram sistematicamente condicionados por Pombal, faria parte 

daquela nobreza ilustrada que aderira ao Iluminismo. Convém no entanto ter presente que o 

conceito «Iluminismo» não teve o mesmo significado em toda a parte e que, se na França e 

nos Estados Unidos da América o Iluminismo ficou ligado à «ordem e liberdade», com o 

consequente alargamento dos direitos do indivíduo, o mesmo não aconteceu em Portugal. O 

Iluminismo em Portugal, à semelhança de outras nações da Europa, ligou-se ao Absolutismo, 

como esclarecemos no início da presente dissertação, e caracterizou-se por «ordem e 

progresso», sendo nesta vertente que o aplicamos. Daí a abertura do Marquês do Lavradio à 

mudança, tal como já acontecera no capítulo militar. 

 O reconhecimento do atraso de certos sectores da vida portuguesa, bem como o anseio 

por uma necessidade de renovação, não eram factos inéditos em Portugal, pois durante a 
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primeira metade do século XVIII existia já um grupo de personalidades notáveis, constituído 

essencialmente por altos funcionários, diplomatas e alguns expatriados, devido às 

perseguições da Inquisição, que nos seus escritos revelavam as preocupações que tinham em 

relação ao seu país, propondo mesmo soluções para os resolver. No campo da educação, 

temos em mente Luís António Verney e também o próprio Marquês de Pombal fizera a sua 

análise dos problemas nacionais enquanto embaixador em Londres. 

 Deste grupo de críticos do que se passava no país, a quem pejorativamente chamavam 

«estrangeirados», sobressaía a figura de D. Luís da Cunha, ausente de Portugal durante 

quarenta anos, o qual em relação à diplomacia do século XVIII, terá tido uma importância 

semelhante à que Pombal teve na política, quer pela sua longa vida ter abarcado os reinados 

de três monarcas, quer por ter intervindo na negociação dos mais importantes acordos 

diplomáticos celebrados entre Portugal e as nações europeias ao longo de toda a primeira 

metade do século XVIII. 

 Este notável diplomata, para além de nas suas Instruções para Marco António de 

Azevedo Coutinho ter feito uma análise completa dos males de que Portugal padecia, bem 

como dos remédios para a cura, terá também, segundo alguns, estado na origem da nomeação 

de Carvalho e Melo para o importante cargo que mais tarde veio a ocupar e, de facto, embora 

não o possamos corroborar, constatámos que logo no início do seu Testamento Político, D. 

Luís da Cunha recomendava a D. José o futuro Marquês de Pombal «por conhecer os seus 

talentos». Esta mesma personalidade, embaixador de Portugal na Inglaterra, na Espanha, na 

Holanda, na França onde faleceu, e representante de Portugal no congresso de Utreque foi a 

mesma que recomendou ou a vinda para Portugal do «instruído abade francês» que haveria de 

ser perceptor do 2.º Marquês do Lavradio. Mas, para além de ter beneficiado dos 

ensinamentos deste homem, há ainda a referir a influência do tio, D. Tomás de Almeida, 

destacada personagem do período pombalino. Era com o principal de Almeida que o 2.º 

Marquês do Lavradio enquanto Vice-rei, trocava a mais importante correspondência, na qual, 

particularmente, abordava os assuntos mais melindrosos e que mais o preocupavam, fossem 

eles de Estado ou familiares. Aliás, parte desta correspondência foi citada ao longo do nosso 

trabalho. 

 Ora sucede que este D. Tomás de Almeida, foi a pessoa escolhida por Pombal (6 de 

Julho 1759) para exercer o cargo de director de estudos do novo sistema do ensino secundário 

criado após a extinção da Companhia de Jesus, cabendo-lhe nesta função o direito exclusivo 

de mandar publicar livros. E no decreto que o nomeava, citava-se especificamente Verney e 



 138  

Genovesi, ou seja, um dos famosos estrangeirados a que anteriormente aludimos e o seu 

mentor italiano. 

 Como temos vindo a analisar, o reino carecia de pessoal qualificado, e Carvalho e 

Melo compreendendo que só através de uma reforma de todo o sistema educativo conseguiria 

criar um corpo de funcionários educados segundo as ideias iluministas, capazes de assegurar a 

complicada burocracia do Estado, não perdeu tempo a fazê-lo. Aliás, ainda mesmo no tempo 

do Marquês do Lavradio, alguns dos funcionários formados pela recém criada Aula do 

Comércio foram enviados para o Brasil com a missão de estabelecerem os novos métodos 

contabilísticos nas Juntas da Fazenda.  

 Sabendo nós os cuidados que Carvalho e Melo punha na escolha de quem queria ver à 

frente das instituições e a facilidade com que recorria a estrangeiros quando não encontrava 

pessoal suficientemente qualificado no reino, a escolha de D. Tomás de Almeida para um 

lugar de tamanha importância é para nós sugestivo da sua postura cultural. 

 Daí que, quer pelas influências que teve e que naturalmente se reflectiram na sua vida 

futura, quer por tudo o que expusemos ao longo da nossa dissertação, não só relativamente às 

suas formas de actuação, mas também quanto aos valores que defendia, pensemos poder 

caracterizar o Vice-reinado de D. Luís de Almeida Portugal, 2.º Marquês do Lavradio, como 

um período cuja política foi formulada em termos de um reformismo ilustrado, e daí o título 

que demos ao nosso trabalho: O Esclarecido Vice-reinado de D. Luís de Almeida Portugal, 

2.º Marquês do Lavradio..   

 Todavia, a aplicação deste reformismo de cunho ilustrado na esfera económica que o 

Marquês do Lavradio foi incansável em estimular - busca de novos produtos e novos métodos 

de produção, criação de manufacturas e actividades de transformação de matérias primas, 

estímulos aos produtores que quisessem proceder a novas culturas, bem como benefícios a 

quem os quisesse exportar por conta própria - eram práticas incompatíveis com os rígidos 

princípios do mercantilismo, pelo que a breve trecho toda esta política deixou de ser possível. 

 Se a estas práticas juntarmos a ligação dos mais notáveis ao aparelho administrativo e 

militar da colónia, bem como a conjuntura internacional pautada pelo Revolução Americana e 

posteriormente pela Revolução Francesa e a assimilação do pensamento crítico das Luzes, 

teremos encontrado neste período a génese dos primeiros movimentos independentistas 

brasileiros que, seguindo as orientações quer de um, quer de outro dos modelos destas 

revoluções, acabaram conduzindo o Brasil à independência.  

 Estes movimentos tiveram a sua origem precisamente naquela área por nós assinalada, 

cuja economia se formara à margem do sistema colonial, Minas Gerais, ou seja, naquela área 
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com que o Marquês do Lavradio mais se preocupava e que apontara ao sucessor como sendo a 

mais perigosa.   

 Pensamos assim que, embora tenha cabido ao Marquês do Lavradio o lançamento das 

bases do Estado Moderno no aparelho administrativo e fiscal da colónia, como pretendemos 

demonstrar no nosso trabalho, a sua incansável política de fomento lançou igualmente as 

bases para que após a «Viradeira» e a retirada da Corte do Brasil, a colónia que entretanto 

tomara corpo e consciência da sua mais valia, tal como os Estados Unidos da América, 

proclamasse a independência. 

 Para concluirmos o nosso trabalho, diremos que coincidindo com a deterioração do 

clima de guerra no Sul do Brasil e com o Vice-reinado de D. Luís de Almeida, deram-se uma 

série de alterações políticas não só nas nações directamente envolvidas, Portugal e Espanha, 

mas também na França e Inglaterra, seus tradicionais aliados, levando a um reposicionamento 

de toda a situação, e à assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, 1777, que poria termo, 

finalmente, a dezenas de anos de conflitos. 

 Começando pela Inglaterra, diremos que pela mesma época esta potência travava uma 

luta com as suas antigas colónias americanas, Revolução Americana, cujo desfecho se 

traduziu na independência dos Estados Unidos da América e na proclamação dos Direitos do 

Homem, inspirada nas doutrinas iluministas. Era a primeira colónia a desligar-se da 

metrópole. 

 Envolvida neste conflito, não lhe convinha abrir uma nova frente de combate apoiando 

o seu aliado tradicional, temendo que a Espanha e a França ajudassem os insurrectos 

americanos. 

 Quanto à França, após a morte de Luís XV, o seu sucessor deu uma nova orientação 

política ao reino, a qual, embora ultrapassando o espaço temporal que vimos tratando, deitou 

por terra o Antigo Regime e conferiu à burguesia o correspondente poder político. 

 Por sua vez a Espanha, beneficiando da conjuntura internacional já exposta, preparou 

sigilosamente uma grande esquadra destinada a atacar o Brasil e resolver definitivamente o 

problema das fronteiras no Sul. Sendo que a defesa desta área, assentava essencialmente no 

poder da esquadra portuguesa, o qual, devido à União Dinástica, mas não só, fora 

terrivelmente flagelado quer no oriente, quer no Atlântico, pelas companhias de comércio 

holandesas, foi impotente para travar a investida. Partindo de Cádis, não se sabia com que 

destino, os espanhóis tomaram facilmente Santa Catarina e a Colónia do Sacramento. 

Contudo, quando se preparavam para atacar o Rio Grande de São Pedro, chegaram novas 
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ordens, determinadas pela morte de D. José e pela ascensão ao trono de sua filha D. Maria, 

com a consequente viragem política, por isso mesmo chamada «Viradeira». 

 Também os laços familiares mais uma vez influenciaram o desfecho deste conflito, 

pois a rainha viúva, D. Mariana Vitória, sendo irmã de Carlos III de Espanha, escreveu-lhe no 

sentido de suspender as hostilidades contra Portugal. 

 Com este novo reposicionamento político, chegaram ao fim os conflitos no Prata, um 

dos principais objectivos da ida para o Brasil do Marquês do Lavradio, e pouco depois, 

chegou também ao fim o seu Vice-reinado, após o que D. Luís de Almeida Portugal pôde 

finalmente regressar ao reino como tanto desejava. 

 A grande maioria dos historiadores brasileiros considera favoravelmente o período da 

governação do 2.º Marquês do Lavradio e, pensamos que tal facto tem fundamento, pois deve-

se não só à forma eficiente como conduziu a coisa pública, mas também à sua visão 

estratégica de como certos assuntos da política colonial foram tratados, isto é, conjugando a 

defesa dos interesses do Estado, mas não descurando o  das populações, tratando-as “… com 

muita humanidade, brandura, e paciência.”1, máximas que considerava indispensáveis a um bom 

governante. Por outro lado ainda, governando sem «cireneus», como era muito seu hábito 

dizer, e ouvindo a cada um no que ao seu ramo de actividade dizia respeito: os juízes nos 

assuntos da justiça, os militares nos problemas relativos ao exército ou à defesa do Estado, os 

comerciantes, no que dizia respeito ao comércio:  “…e tenho assentado, que só podemos viver em 

sossego, e ter os povos contentes, não ouvindo, a estas difinantes (sic) ordens de gentes, se não cada 

um deles nas suas respectivas profissões, reservando sempre para mim a final decisão. ... e com esta 

distribuição me tenho até agora achado excelentemente” 2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776, Carta n.º 511 de 25 de dezembro  de 1774. 
2 Idem, Carta n.º 510 de 23 de novembro de 1774. 


