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 O século XVIII europeu caracterizou-se por uma série de alterações aos níveis 

político, económico, social e cultural, transformações sobre as quais se vieram a alicerçar 

os Estados modernos, dando origem a uma nova ordem mundial. Deste processo, não pode 

contudo dissociar-se a supremacia de novos grupos sociais, cuja principal actividade era o 

comércio com que enriqueceram. Tal situação estava bem patente numa Inglaterra que 

reunia uma série de condicionantes favoráveis tais como, posição geográfica, recursos 

naturais, estruturas sociais e políticas, bem como possibilidades comerciais, e territórios 

ultramarinos, que eram o epicentro em torno dos quais gravitavam os interesses das várias 

potências europeias. A passagem do Cabo da Boa Esperança, e a descoberta da América, 

criaram novos campos de manobra a estes grupos sociais, que viam nas áreas ultramarinas 

um vasto espaço para os seus investimentos. 

 A contestação à ordem internacional iniciou-se ainda no século XVI e partiu de 

algumas nações protestantes do noroeste europeu, as quais não só passaram a pôr em causa 

a hegemonia marítima detida pelos povos peninsulares desde o século XV, assente no 

princípio do mare clausum, ao qual opunham o do mare liberum, como também passaram 

a disputar-lhes a posse dos territórios que a prática desse princípio lhes permitira. 

 E assim sendo, no século XVI, as áreas mais rentáveis do império ultramarino 

português, que nesta época já se situavam no Oriente e na América, passaram a ser 

cobiçadas pela França, Províncias Unidas e Inglaterra, para cujo desenvolvimento dos 

respectivos processos económicos se tornava vital a sua exploração. 

 Neste contexto, as Províncias Unidas, em luta contra a dominação espanhola, 

iniciaram as agressões contra o Império Português do Oriente estendendo os seus ataques 

aos restantes territórios ultramarinos portugueses. Também a Inglaterra, embora entrando 

mais tarde na corrida pelo comércio intercontinental, e sendo uma tradicional aliada, iria 

atacar os interesses portugueses devido ao seu antagonismo para com a Espanha. Deste 

modo, face às progressivas agressões ao Império Português do Oriente, sobretudo 

ameaçando a carreira da Índia e os interesses comerciais da Coroa, passou a corresponder 



 10 

um maior investimento no Brasil, explorado em complementaridade com as restantes áreas 

dominadas pelos portugueses no Atlântico e em África. 

 Em simultâneo com estes acontecimentos, dava-se na Europa um surto importante 

na produção de excedentes, o qual, acompanhado pelo desenvolvimento da marinha 

mercante, tornava possível e desejável para algumas nações a intensificação do comércio 

intercontinental. Ora, numa época em que a riqueza dos Estados se media pela quantidade 

do seu comércio, e capacidade de entesouramento do metal precioso, os mercados 

ultramarinos passaram a ser de grande importância para as potências europeias, as quais 

viam essas áreas como produtoras de matérias primas e de artigos de grande procura na 

Europa, mas também como consumidoras. E assim, se no início das grandes navegações 

transatlânticas o comércio intercontinental era quase que exclusivamente dominado pela 

transacção de artigos de luxo ou exóticos, a partir de finais do século XVII passou a ser 

cada vez mais constituído por bens de grande consumo, essenciais aos núcleos de 

população europeia estabelecidos nessas áreas. Do exposto resultou um aumento constante 

da sua importância para as nações marítimas, cujo resultado se traduziu na disputa de áreas 

de influência que lhes assegurassem a absorção desses produtos. 

 Deste modo, no século XVIII, as áreas ultramarinas não se resumiam a absorver os 

excessos que a Europa produzia, mas haviam-se constituído em lucrativos mercados em 

direcção aos quais existia já uma produção específica e de que a Europa, no aspecto 

comercial, dependia cada vez mais, pois eram os lucros auferidos com este auspicioso 

comércio que permitiam às nações reforçarem a sua influência no continente. 

 Destas circunstâncias resultou um confronto constante e cada vez maior entre as 

principais potências europeias na sua luta pela hegemonia marítima, na qual se foram 

revezando ao longo dos séculos XV a XVIII. Assim, se numa primeira fase a supremacia 

pertenceu à Espanha, depois substituída pelas Províncias Unidas, e de seguida pela França, 

a luta atingiu o seu auge no século XVIII e os seus principais protagonistas foram a França 

e a Grã-Bretanha, ambas apoiadas na respectivas alianças. 

 Nos finais do século XVII descobrira-se o ouro no Brasil e, pelos importantes 

interesses que tinha a defender no Atlântico, mais em consonância com os da Grã-Bretanha 

do que com os das nações que formavam o Pacto Bourbónico, Portugal apoiou a sua aliada 

de sempre, Grã-Bretanha. 

 Com a vitória desta potência tanto na Guerra de Sucessão de Espanha, como, 

posteriormente, na Guerra dos Sete Anos, a qual passou a ser detentora da hegemonia 

marítima no século XVIII, Portugal viu reconhecidos os direitos a certas áreas fronteiriças 
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do Brasil (bacia amazónica e Colónia do Sacramento), mas que, não sendo aceites pelas 

respectivas populações locais, estiveram na origem de um prolongado conflito militar que 

atingiu o seu auge no Vice-reinado do 2º. Marquês do Lavradio. 

 Em simultâneo com a política económica mercantilista acima referida, praticada 

pelas nações com quem Portugal queria competir, um outro movimento a nível intelectual, 

o Iluminismo, emerge protagonizado por estes mesmos grupos sociais, comerciantes, 

armadores, banqueiros, e por uma certa nobreza, que pretendendo tudo submeter à crítica 

da Razão, visava destronar o Providencialismo, e com isso reformar todas as instituições 

do passado. Para além da fé na Razão e na organização racional da vida, protagonizava-se 

também o desenvolvimento da burocracia, sem a qual não podiam organizar os seus 

negócios. 

 Enquanto se verificavam todas estas mutações em potências do noroeste europeu, 

na Península Ibérica permaneciam estruturas e valores mais hierarquizados, suportando 

monarquias absolutas de direito divino, outrora as grandes pioneiras do comércio 

intercontinental. 

 Todavia, alguns monarcas absolutos, na tentativa de não perderem privilégios, 

foram eles próprios que puseram em marcha processos de mudança e progresso nos 

respectivos reinos. Para isso, rodearam-se de uma aristocracia culta e capaz de executar as 

suas decisões, em detrimento de uma aristocracia tradicional cujo peso político passava a 

ser cada vez menor. Esta nova tendência, denominada «despotismo esclarecido», era de 

facto ambiciosa, procurando proceder a reformas económicas e sociais, e reorientar-se 

politicamente. No século XVIII contudo, a monarquia de origem divina era já de difícil 

aceitação. 

 O grande protagonista deste período de Absolutismo em Portugal foi Sebastião José 

de Carvalho e Melo, que através de uma acção violenta impôs as reformas necessárias ao 

reforço do poder régio, com o consequente recuo da frouxidão evidenciada nos últimos 

anos do período Joanino. 

 Foi portanto dentro desta linha política reformista, resultante de uma série de 

transformações a vários níveis, e pautada por uma quantidade apreciável de medidas 

moralizadoras da vida nacional e ultramarina, que o Brasil foi particularmente visado, 

nomeadamente através da escolha daqueles a quem caberia na colónia implementar 

pacificamente o binómio: reforço do poder e ilustração dos espíritos. Um dos mais altos 

executantes deste estilo de governação foi D. Luís de Almeida Portugal, 2º. Marquês do 

Lavradio, cujo Vice-reinado é o objecto principal da presente investigação. 
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 Este governo, compreendido entre 1769 e 1779, teve a condicionar-lhe uma difícil 

conjuntura internacional, por este motivo impõe-se a abordagem sucinta dessa conjuntura, 

sem a qual se tornaria difícil a compreensão do contexto nacional e internacional em que 

ele se inseriu. 

 De acordo com essa linha de orientação, iniciámos a presente dissertação referindo-

nos ao período que vai da Restauração até à época em estudo, uma vez que as 

consequências daí resultantes foram transversais a toda a vida nacional e ultramarina, 

condicionando fortemente a actuação dos seus governantes não só a nível de política 

internacional, como também a nível dos organismos ultramarinos, muito especialmente do 

Marquês do Lavradio, dadas as reformas que ia encarregado de concretizar, e dada a 

longevidade do seu mandato. 

 Condicionalismos subjacentes e alterações administrativas coloniais pressupõem 

não só uma maior centralização do poder, mas também a defesa de certos interesses no Sul 

e no Oeste, cujos territórios haviam sido ocupados à revelia da linha de Tordesilhas; a 

maneira inovadora como se tentou colonizar esses territórios; as reformas introduzidas na 

máquina fiscal e administrativa da colónia tendo em vista o aumento dos réditos régios; a 

organização em novos moldes de um exército motivado para a sua defesa, bem como a 

forma engenhosa com que este Vice-rei interveio nas mais diversas áreas. Apesar de não 

estar incumbido de o fazer em todas, não se eximiu a uma intervenção, onde procurou 

sempre, aumentar as receitas do Estado.  

 Não é nossa intenção enumerarmos exaustivamente as reformas introduzidas no 

Brasil colónia pelo 2.º Marquês do Lavradio, mas sim darmos ênfase à forma como ele as 

operacionalizou nas áreas tidas como prioritárias para a recuperação económica do reino.  

 De salientar que dada a sua longa duração, é o mandato de D. Luís de Almeida 

Portugal que melhor nos elucida sobre o Brasil pombalino, devido às importantes reformas 

estruturais que a mando de Carvalho e Melo, em nome do rei, impôs em alguns dos mais 

importantes sectores da vida colonial. É ainda de referir que, naquelas áreas que era 

necessário colonizar devido às pressões estrangeiras, o Brasil pombalino também é 

identificável através do traçado seguido nas construções das suas localidades, muito 

especialmente no Estado do Grão-Pará e Maranhão, de que foi governador o próprio irmão 

de Carvalho e Melo, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, e cuja posse era disputada a 

Portugal pela França. 

 Deste modo, na época que pretendemos abordar o Estado em Portugal atravessava 

uma crise económica e financeira, quiçá de natureza estrutural, que era necessário estancar. 
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As causas dessa crise estariam essencialmente relacionadas com as razões aduzidas, isto é,  

com os ritmos de produção e de escoamento dos produtos coloniais, com a consequente 

quebra de receitas arrecadadas pelo Estado através dos impostos directos e indirectos. 

 Na tentativa de solucionar as dificuldades com que o reino se debatia, o período 

pombalino caracterizou-se por uma acção governativa orientada por critérios diferentes dos 

utilizados até então, não só na metrópole mas também no ultramar, muito especialmente no 

Brasil, de onde a Coroa obtinha uma das suas mais importantes receitas. Uma vez que o 

sistema económico português se encontrava”…duplamente ligado ao colonial”1 , a 

resolução da crise só seria possível, pensava-se, mediante a tomada em simultâneo de 

vigorosas medidas de carácter económico mas também político, fortalecimento do Estado, 

sem o que não se considerava viável pôr em prática a política económica pretendida2.  

 Ora uma vez que era objectivo metropolitano, à semelhança do que acontecia 

noutras nações europeias, desenvolver uma política económica mercantilista, para esse 

efeito, e face ao grande número de medidas a tomar, tornava-se necessário que os agentes 

reformadores, fossem obrigatoriamente personalidades extremamente dinâmicas e 

conhecedoras das engrenagens do poder, e, para além disso, imbuídas do espírito das 

reformas. Sem isso, tudo ficaria em causa. 

 Foi neste contexto, com o intuito de introduzir uma série de medidas susceptíveis 

de alterar a situação descrita, que o 2.º Marquês do Lavradio foi nomeado Vice-rei do 

Brasil. 

 Importa esclarecer condicionantes prévias à sua intervenção, perspectivas desta do 

ponto de vista de enunciação teórica e nos seus constrangimentos práticos, graduações nos 

pressupostos e no alcance das realizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf. Jorge Borges de Macedo, A Situação Económica no Tempo de Pombal, 2.ª edição, Lisboa, Moraes 
Editores, 1982, p. 85.  
2 Idem, «Marquês de Pombal» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, Porto, Livraria 
Figueirinhas, 1984, Vol. V.   


