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3.1. Mudança da capital  
 

 3.1.1. Condicionalismos políticos: A expansão dos interesses em direcção ao Sul, 

pela necessidade da defesa da Colónia do Sacramento, bem como para Oeste do Estado do 

Brasil, onde se situava a região aurífera, vinha dando origem a um rearranjo administrativo 

de toda a área envolvente à mineira, quer através da extinção de algumas capitanias, quer 

através da criação de outras, objectivando um maior controlo dessas zonas, mas também de 

forma a projectar o reforço da autoridade metropolitana sobre a colónia. 

 Contudo, as jazidas auríferas e diamantíferas, em função das quais se vinha 

procedendo a este reajustamento, situavam-se em zonas cuja localização geográfica 

ultrapassava a linha de Tordesilhas e também no Sul subsistia um problema de origem 

idêntica, este ligado ao plano expansionista lançado por D. Pedro II naquela direcção e que 

fora materializado em 1680 com a fundação de uma colónia militar na margem norte do 

estuário do Prata, Colónia do Sacramento. Ora a Colónia do Sacramento, cuja posse fora 

reconhecida a Portugal em 1715 no âmbito do Tratado de Utreque, situava-se no extremo 

sul da América portuguesa, vizinhanças de Buenos Aires, e consequentemente para além 

de Santa Catarina, a mais meridional das capitanias a ser demarcada por D. João III. Pela 

sua localização geográfica estratégica, a «Colónia», para além de ser um activo centro de 

contrabando1, possibilitava a Portugal a anexação de vastas áreas intermédias e, assim 

sendo, Portugal necessitava de ver legalmente reconhecidos os seus direitos ao domínio 

dessas terras, mediante o estabelecimento definitivo de fronteiras que as incluíssem na 

parte portuguesa da América. 

 Foi portanto neste contexto, e em consequência dos avanços portugueses extra-

Tordesilhas, que em 1750 foi celebrado o Tratado de Madrid2, o qual, baseando-se em 

estudos científicos efectuados no terreno por equipas compostas por representantes de 

ambas as nações ibéricas, «bandeiras científicas» como lhes chamou Cortesão3, se 

                                                 
1 Cf. Luís Ferrand de Almeida, «Colónia do Sacramento» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel 
Serrão, Vol. V. 
2 «Tratado de Limites das Conquistas, entre El-Rei o Senhor Dom João V e Dom Fernando VI de Hespanha, 
assignado em Madrid a 13 de Janeiro de 1750, e ratificado por parte de Portugal em 26 do dito mez, e pela 
Hespanha em 8 de Fevereiro do dito anno» in Collecção de Tratados, Convenções, Contratos e Actos 
Públicos celebrados entre A Coroa de Portugal e As Mais Potencias desde 1640 até ao presente», 
compilados, coordenados e annotados por José Ferreira Borges de Castro, Lisboa, Imprensa Nacional, 1856,   
Tomo III, pp. 8,9. 
3 Cf. Jaime Cortesão, História do Brasil nos Velhos Mapas, Rio de Janeiro, Ministério das Relações 
Exteriores, Instituto Rio-Branco, 1971, Vol. II, p.278. 
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estabeleceu que a fronteira ibero-americana obedeceria daí em diante a critérios 

inovadores, isto é, seriam tomados em linha de conta para a demarcação das respectivas 

fronteiras, não só certos acidentes naturais “…como saõ a origem, e curso dos rios, e os 

montes mais notáveis:…”4, mas também um outro princípio oriundo do Direito Romano, o 

direito de uti possidetis, que na realidade se traduzia na justificação da posse da terra 

mediante a ocupação de facto, isto é, na capacidade do poder central exercer a sua força 

administrativa sobre todas essas zonas, o que implicava a colonização sistemática do Rio 

Grande de São Pedro e o estabelecimento da fronteira do Sul no Prata5. 

 Pelo reconhecimento da sua soberania sobre todo o território ocupado à revelia de 

Tordesilhas, Portugal comprometera-se a ceder a Colónia do Sacramento à Espanha, em 

troca do território dos Sete Povos das Missões situado nas margens do Uruguai, mas no 

qual se localizavam várias aldeias jesuíticas. Segundo vinha expresso no Tratado, este 

território deveria ser entregue sem a respectiva população: “ Art. XVI. Das Povoações ou 

Aldeas, que cede S.M.C. na margem Oriental do rio Uruguay, sahiràõ os Missionários com todos 

os móveis, e effeitos, levando comsigo os Índios para os aldear em outras terras de Espanha; …”6. 

 Todavia, a Colónia do Sacramento desde a sua fundação que era foco de constantes 

lutas entre as duas Coroas7, alimentados quer pelo conflito de interesses de ambas as 

populações coloniais, quer pelas oscilações políticas das respectivas metrópoles que, 

projectando-se para os territórios ultramarinos, aí faziam sentir os seus reflexos. Desta 

problemática, resultou nem a «Colónia» ter sido entregue à Espanha, tal como fora 

estabelecido pelo Tratado, nem os Sete Povos das Missões a Portugal, pois a Companhia 

de Jesus vendo atingidos os seus interesses na América, incitou a uma campanha pela não 

entrega dos Sete Povos8, campanha que culminou com o levantamento dos índios e a 

chamada Guerra Guaranítica (1753-1756). 

                                                 
4 Idem, ibidem, p. 16. 
5 Idem, ibidem, p. 277, no Sul os trabalhos de demarcação iniciaram-se em finais de 1752 e prolongaram-se 
até 1760.  
6 «Tratado de Limites das Conquistas, entre El-Rei o Senhor Dom João V e Dom Fernando VI de Hespanha, 
assignado em Madrid a 13 de Janeiro de 1750, e ratificado por parte de Portugal em 26 do dito mez, e pela 
Hespanha em 8 de Fevereiro do dito anno» in Collecção de Tratados, Convenções, Contratos e Actos 
Públicos celebrados entre A Coroa de Portugal e As Mais Potencias desde 1640 até ao presente», 
compilados, coordenados e annotados por José Ferreira Borges de Castro, Tomo III, p. 31, artº. XVI. 
7 Cf. Luís Ferrand de Almeida, «Colónia do Sacramento» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel 
Serrão, Vol. V. Pela assinatura do Tratado luso-espanhol de Utreque em 1715, o território e Colónia do 
Sacramento passaram legitimamente a fazer parte da América portuguesa. Todavia, a ausência de uma 
definição precisa dos respectivos limites, levou ambos os reinos peninsulares a uma disputa constante sobre 
os direitos aos mesmos a qual, os fez passar sucessivamente da posse de Portugal para a da Espanha e vice-
versa até 1777, data em que passou definitivamente a pertencer à Espanha. 
8 Cf. Adolfo Varnhagen, História Geral do Brazil antes da sua separação e independência de Portugal, 2ª. 
edição, Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert, s.d.,Tomo II, p, 921. 
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 Após a assinatura deste acordo, Janeiro de 1750, deu-se a morte de D. João V, 31 

de Julho desse mesmo ano, à qual se seguiram as dos seus principais mentores: a do 

ministro de Estado espanhol José Carvajal e Lencastre em 1754, a de D. Maria Bárbara, 

rainha de Espanha e filha de D. João V, em 1758, e a de seu marido Fernando VII em 

1759. A juntar a estes factos, há que ter em conta a política do novo monarca português, 

bem como a conjuntura europeia já descrita, subjacente à qual se encontrava a luta entre a 

Inglaterra e a França, com as respectivas alianças, pelo alargamento dos seus espaços 

coloniais na América e na Ásia. 

 Este conjunto de factos levou à ratificação de um novo Tratado em 1761, Tratado 

do Pardo, que fazendo caducar o primeiro, fez com que a «Colónia» voltasse à posse 

portuguesa. 

 Não obstante este novo Tratado, na sequência da Guerra dos Sete Anos (1756-

1763), e da não adesão de Portugal ao Pacto de Família9, logo no ano seguinte, 1762, a 

«Colónia» foi tomada pelos espanhóis, após o que passaram ao Rio Grande de São Pedro. 

Assinado o acordo de paz que pôs termo à guerra, Tratado de Paris, 1763, a Espanha que se 

comprometera a devolver a Portugal todos os territórios tomados quer na Europa quer nas 

colónias, apenas devolveu a Colónia do Sacramento, pois considerando que o Tratado do 

Pardo ao anular o de Madrid fizera recuar as fronteiras aos antigos limites de Tordesilhas, 

continuou a ocupar o Rio Grande de São Pedro, por lá se mantendo até 1777. 

 Foi pois, para fazer face ao novo conjunto de interesses que era preciso defender10, 

que D. José e o seu todo poderoso primeiro ministro, Carvalho e Melo, transferiram a 

capital da Baía para o Rio de Janeiro em 1763, pretendendo deste modo não só aproximar 

geograficamente a sede do governo de toda esta área, de modo a tornar mais fácil a acção 

do representante da Coroa na defesa do território e assim concretizar o projecto político no 

Sul, mas também para que devido a uma maior proximidade entre o representante régio e 

as áreas onde se localizavam os novos interesses económicos portugueses, a sua autoridade 

daí saísse reforçada, de modo a facilitar a aplicação das directivas metropolitanas na 

colónia. 

                                                 
9 Cf. António Álvaro Dória, «Bourbons e Portugal» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, 
Vol. I, este Tratado de aliança foi assinado em 17 de Agosto de 1761 entre os Bourbons reinantes de 
Espanha, França, Nápoles e pelo Duque de Parma e Placência. 
10Cf. John Smith, Memórias do Marquez de Pombal contendo Extractos dos seus escriptos e de 
Correspondência Diplomática Inédita, Lisboa, Livraria de António Maria Pereira, 1872, p. 263, em 
conferência com um diplomata inglês em 21 de Fevereiro de 1765, Pombal manifestava o seu convencimento 
de que franceses e espanhóis atacariam o Brasil: “Que é portanto evidentíssimo, que a intenção da França e 
da Hespanha é não só attacarem Portugal, mas invadirem também os domínios de S.M.F. na América, 
entrando os hespanhoes pelo sul, e os francezes por Cayenna e pelo Cabo do Norte”. 
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  3.1.2. Condicionantes económicos: O advento da indústria mineira e as grandes 

concentrações populacionais que gerou11 estiveram na origem da fundação de numerosas 

cidades e vilas as quais, acompanhando a geografia da descoberta das novas jazidas, 

visavam abastecer os núcleos de mineradores quer dos materiais necessários à prospecção, 

quer dos alimentos necessários à sua subsistência. Paralelamente a este processo de 

ocupação da terra, desenvolveu-se a agricultura e especialmente a pecuária12, tanto mais 

que a descoberta de ouro e diamantes na região inflacionara fortemente os preços13. E 

assim, visando satisfazer as carências da população mineira e dos centros urbanos que 

entretanto se iam formando, foram sendo abertos os caminhos e estradas necessários à 

circulação de pessoas e bens e estabelecidos circuitos comerciais quer entre os centros 

urbanos, quer entre estes e os núcleos mineiros, contribuindo fortemente para a 

dinamização da economia de toda aquela vasta área do Sul e centro Oeste brasileiro, ao 

mesmo tempo que lhe definiam os contornos. 

 Numa época em que o animal era o principal meio de transporte e em que as 

carências das populações eram múltiplas, o mais importante destes circuitos comerciais 

passou a ser constituído pela transacção de gado14, cuja utilização nas suas múltiplas 

vertentes de transporte, consumo alimentar e utilização do couro15, deu origem à fundação 

de numerosas fazendas dedicadas à pecuária, nas capitanias mineiras de Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso, mas muito especialmente numa zona adjacente à capitania de Minas, 

isto é, nas terras de lavoura e pastoreio do Rio Grande de São Pedro16. As suas 

especificidades em clima, solo e modos de acesso foram propícias a que nesta zona e na 

sua vizinha Colónia do Sacramento se desenvolvessem mais as explorações de gado que no 

norte, as quais, com o tempo, passaram a ser os centros abastecedores da carne de consumo 

não só das zonas mineiras, mas também dos principais centros urbanos da colónia. Ou seja, 

                                                 
11 Cf. Roberto C. Simonsen, História Econômica do Brasil, 7.ª edição, São Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1977, p. 150, “… a mineração, o maior fator de povoamento na era colonial, formadora das 
principais cidades de nosso interior…;” 
12 Cf. Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, 10.º edição, São Paulo, ditora Brasiliense, 1967 p. 
66, “A agricultura e mais em particular a pecuária se desenvolverão grandemente nestas regiões”. 
13 Cf. J. Lúcio de Azevedo, Épocas de Portugal Económico, pp. 321, 322, “O efeito foi a carestia imediata 
dos géneros indispensáveis para o trabalho e para a vida;”. 
14 Cf. Roberto C. Simonsen, História Econômica do Brasil, p. 186, “Foi o gado o elemento de comércio por 
excelência em toda a hinterlândia brasileira, na maior parte da fase colonial”. 
15 O comércio deste artigo na colónia foi muito importante, defendendo mesmo alguns autores a existência 
de uma Época do couro no Sul. De acordo com Roberto Simonsen, História Econômica do Brasil, p. 168, “A 
sua procura era tão intensa e tão grande movimento teve a criação nas regiões platinas, que ali, antes do 
estabelecimento da indústria do charque e dos modernos frigoríficos, matava-se o gado só para 
aproveitamento do couro”. 
16 Cf. Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, p. 96, “A base econômica da colonização do 
Extremo-Sul será a pecuária”. 
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a arrancada para o Oeste e Sul, e o respectivo processo de sedentarização das populações, 

bem como o desenvolvimento da vida urbana, contra a ruralidade vinculada ao ciclo do 

açúcar desenvolvido na orla costeira durante os primeiros séculos da colonização, além de 

ter criado um mercado interno altamente significativo, cujos capitais normalmente ficavam 

na colónia, dera igualmente origem à formação de uma economia complementar entre 

exploração mineira e criação de gado que, ao centrar a hegemonia económica no Sul, 

tornara desejável que o centro político acompanhasse essa deslocação de interesses. A 

escolha recaiu então sobre o Rio de Janeiro, cidade que pela sua maior proximidade com 

estas zonas, maior centralidade em relação às novas dimensões que a colónia tomara, à 

defensibilidade do seu porto em caso de ataques provenientes das potências marítimas 

rivais e bom posicionamento em relação à prática do comércio com a Europa, com a 

América, e com as possessões portuguesas em África e respectivo tráfego esclavagista, 

desde sempre ligado à exploração económica da colónia, o posicionaram para suceder em 

importância à Baía17.  

 Explicitadas que estão as principais causas económicas internas que levaram à 

mudança da capital para o Rio de Janeiro, há que ligá-las às dificuldades económicas que a 

metrópole atravessava neste período, bem como a conjuntura internacional, factores aos 

quais se liga esta medida. 

 No terceiro quartel do século XVIII, Coroa portuguesa, pretendendo recuperar da 

situação de crise em que se encontrava, tendo para esse efeito reformulado a sua política 

económica, quer metropolitana quer ultramarina, o Brasil, pelas suas potencialidades 

económicas, foi particularmente atingido por essa política e passou a ser explorado 

sistematicamente, aplicando-se à colónia uma política económica marcadamente 

mercantilista, de modo a rentabilizar o mais possível em proveito do Estado todas as suas 

receitas: 

  

“Não foram somente os quintos da Coroa e os rendimentos das jazidas 

diamantíferas, tornados monopólio de Estado, que proporcionaram 

fortes recursos ao erário real; outros reditos, diretos e indiretos, 

tomaram grande vulto no século da mineração …os réditos percebidos 

nas alfândegas, o monopólio do sal, do sabão e do tabaco, os impostos 

                                                 
17 Cf. Roberto Simonsen, História Económica do Brasil, p. 65, “A própria capital da colônia… transfere-se 
em 1763 da Bahía para o Rio de Janeiro. As comunicações mais fáceis das minas para o exterior se fazem 
por êste pôrto, que se tornará o principal centro urbano da colônia”. 
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sobre a circulação de mercadorias no interior da colónia, dariam, por 

volta de 1770…”.18 

 

 Tal não seria possível sem o estabelecimento do fisco e de certas medidas que 

obstassem ao contrabando no Brasil. A situação do Rio de Janeiro, possuindo um bom 

porto e compreendendo no seu interior as capitanias de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 

Mato Grosso, tornaram-no privilegiado em relação à Baía. Com esta medida ultrapassar-

se-ia a quebra de produção colonial e, por consequência, beneficiariam as finanças públicas 

metropolitanas, uma vez que Brasil e Portugal funcionavam como uma unidade 

económica. 

 Foi portanto tendo em vista a defesa de um novo conjunto de interesses 

económicos, bem como a prática de uma política comercial que colocasse Portugal em pé 

de igualdade com as principais nações europeias que se dedicavam ao comércio marítimo, 

que em 1763 a capital do Estado do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de 

Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
18 Idem, ibidem, , p. 264. 
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3.2. Um novo perfil de governante 
 

 O aparecimento de novos grupos de pressão nas nações que disputavam com 

Portugal o tráfego marítimo esteve na origem da criação de uma nova mentalidade na qual 

o individuo, sendo classificado numa escala de valores de acordo com os bens que detinha, 

passou a ter uma maior apetência para as actividades lucrativas, dando com isso origem ao 

aparecimento de uma série de inovações, bem como à criação dos instrumentos necessários 

a um melhor desempenho das suas actividades. 

 Contrariamente ao exposto, em Portugal não se tinham verificado estas mutações e, 

apesar do seu estatuto de grande potência colonial, de acordo com Jacome Ratton, com 

excepção do Brasil, o comércio era ainda dominado por estrangeiros19 e também os novos 

métodos contabilísticos eram pouco conhecidos, só se recordando de três casas comerciais 

que os praticavam, mas cujos nomes se achavam unidos a estrangeiras20. 

 Ainda de acordo com Ratton, Portugal era o país dos desembargadores e, fosse qual 

fosse o emprego, escolhia-se um desembargador para preenchê-lo. Ora sendo especialistas 

em leis, e não em quaisquer outras matérias, dizia ele, naturalmente que o resultado das 

suas actividades noutro campo deixava a desejar: “Daqui vem que naõ sendo aptos para os 

empregos, e dando-se os empregos a homens habilitados para cousas differentes, o resultado hé o 

transtorno, e atrazamento da maior parte senaõ de todas as repartiçoens”21.  

 Com a emergência deste grupo social desenvolvera-se toda uma burocracia indispensável 

ao desenvolvimento e controle dos negócios, o que não acontecia em Portugal. Ligada à 

emergência deste grupo social, existia ainda uma outra diferença de vulto a distinguir 

Portugal das potências suas concorrentes, relacionada com a forma como toda a exploração 

colonial era feita e qual o seu papel nas respectivas economias metropolitanas. Neste 

capítulo, a diferença entre Portugal e as suas congéneres do noroeste europeu era grande 

pois, enquanto nestas as actividades coloniais eram vistas como complemento das 

nacionais e dedicando-se a um comércio de artigos de primeira necessidade, logo em maior 

escala, ocupavam um maior número de mão de obra nos respectivos países, com o 

consequente desenvolvimento e criação de riqueza nacional, em Portugal isso não 

acontecia22. O comércio nacional era constituído por artigos de luxo que exportados para o 

                                                 
19 Cf. Jacome Ratton, Recordaçoens de Jacome Ratton, Londres, H. Bryer, 1813, p. 95. 
20 Idem, ibidem, p. 252. 
21 Idem, ibidem, pp. 157,158. 
22 Idem, ibidem, pp. 36,37, em Portugal, no terceiro quartel do século XVIII, os conceitos fábrica e fabricante 
eram pouco conhecidos pelo que, confundindo fabricante com “… manipulador, official, obreiro, operário, 
& c.;…”, este conceito era ainda desprezado. O mesmo autor relata ainda que, pensando instalar uma fábrica  
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estrangeiro constituíam a base económica do Estado. Ou seja, neste capítulo, o país 

funcionava ainda em moldes dos séculos anteriores.  

 Para ultrapassar este desfasamento económico e social, eram necessárias reformas 

de carácter estrutural que se estendessem ao mais alto nível do aparelho do Estado, de 

modo a tornar mais eficientes os seus diversos órgãos, mas também abranger nelas a 

sociedade civil de modo a dotá-la dos quadros necessários23 para que o reino pudesse 

competir em igualdade de circunstâncias com as potências suas sucessoras na hegemonia 

comercial e marítima europeia. Para esse efeito, tornava-se necessária uma reformulação 

da política nas suas diversas vertentes, para o que era necessário que o agente reformador 

estivesse dentro do espírito das reformas, mas igualmente os seus executantes, sem o que 

qualquer pretensão de mudança seria pura demagogia. 

 O grande protagonista do período considerado foi Sebastião José de Carvalho e 

Melo que, pretendendo resolver o problema económico do reino, não recuou perante a 

aplicação de medidas nem sempre ortodoxas desde que estas, na sua opinião, justificassem 

os fins, isto é, guindar Portugal ao nível das potências europeias mais desenvolvidas. 

 Carvalho e Melo era um homem viajado, entre 1738-1742 fora representante 

diplomático em Inglaterra e posteriormente na Áustria onde casara com uma senhora 

daquela nacionalidade e se mantivera até à época imediatamente anterior àquela em que 

assumira funções no novo governo do reino. Durante a sua estadia em Londres, tivera 

oportunidade de observar os sistemas político, económico e social dos ingleses, bem como 

as causas que pensava terem contribuído para o seu extraordinário desenvolvimento 

comercial, em contraste com a decadente situação económica portuguesa, cujo comércio 

estagnara, como no-lo demonstra a sua Relação dos Gravames, enviada para o reino logo 

em Março de 1741. 

 Sendo discutível que a Relação dos Gravames se tenha posteriormente tornado em 

programa de governo, como nos sugerem alguns autores24, o certo é que a sua leitura nos 

                                                                                                                                                    
em Portugal, José Inácio da Cruz, 1.º Tesoureiro do Erário Régio, o desaconselhou de fazê-lo convencido de 
que assim o salvaria da ruína, como lhe confessou mais tarde. Ou seja, pensava-se que em Portugal as 
fábricas não tinham futuro. 
23 Cf. Jorge Borges de Macedo, «Pombal» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, Vol. V, 
entre 1750 e 1777, Carvalho e Melo instituiu a Aula do Comércio, fundou o Colégio dos Nobres, criou as 
Aulas Régias de latim e reformou a Universidade. 
24 Enquanto José Barreto, «Introdução» a Escritos Económicos de Londres (1741-1742), selecção, leitura, 
introdução e notas de José Barreto, Lisboa, Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de Estado da 
Cultura, Biblioteca Nacional, 1986, p. XXXV, e João Lúcio de Azevedo, O Marquez de Pombal e a Sua 
Época, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1909, p. 33, defendem que vários actos governativos de Pombal 
tiveram as suas raízes na Relação dos Gravames, Jorge Borges de Macedo, A Situação Económica no Tempo 
de Pombal, p. 88, é de opinião contrária considerando que, “No caso de Pombal, também nada há que nos 
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leva a concluir que Carvalho e Melo, enquanto esteve em Londres, foi um observador 

atento dos dois modelos económicos e que complementou esse estudo com a leitura dos 

mais emblemáticos pensadores da época, como no-lo demonstra a relação da sua biblioteca 

londrina. Chegado ao poder, fez-se eco das transformações operadas na Europa, através de 

um programa reformista, em cuja vertente económica se patenteavam as máximas 

mercantilistas e na cultural se manifestavam os novos ideais europeus, quer no domínio das 

ideias, quer no domínio dos conhecimentos, mas tudo submetido à doutrina política vigente 

e orientado de modo a fazer a recuperação económica do reino. 

 Sendo que o regime colonial pressupunha unidade económica entre metrópole e 

colónias e que as deficiências e vícios de que uma padecia se transpunham à outra, as suas 

medidas reformadoras estenderam-se também às áreas coloniais, sendo neste contexto que 

a mudança da capital foi acompanhada pela alteração do título do seu Vice-rei, bem como 

pela escolha de um novo tipo de governante, capaz de fazer chegar aquela área a ambiciosa 

política pombalina, objectivando uma mais rigorosa drenagem das suas riquezas 

económicas, de modo a tornar mais lautos os réditos metropolitanos. Daí que a escolha de 

um Vice-rei com um determinado perfil fosse um pormenor em relação a uma globalidade 

que se pretendia alterar. 

 Para esse efeito, além do maior número de competências de que os Vice-reis com 

residência no Rio de Janeiro foram investidos, nomeadamente no campo militar devido à 

guerra no Sul, passaram também a gozar de um outro estatuto, de modo a tornarem-se mais 

temidos e respeitados quer pelas forças locais e respectivas tendências regionalistas, quer 

pelos restantes governantes de capitania. 

 O óbice a este plano residia contudo na legislação administrativa do território, cujas 

leis se iam acrescentando umas às outras, e nos conflitos de jurisdição, que haviam levado 

a um desrespeito sistemático pela lei. Ora assim sendo, e uma vez que o “Brasil formal” e 

o “Brasil real” eram duas realidades distintas, apenas medidas por escrito não bastavam a 

quem levava como objectivo reforçar a autoridade do Estado naquele território e, ao 

mesmo tempo, introduzir no sistema medidas racionalizadoras cujos critérios não fossem 

contrários ao Absolutismo. 

 Antes do mais, era necessário ter os conhecimentos adequados para as pôr em 

prática, sem o que não sairiam do papel; ser homem de grande honestidade, pois iria 

                                                                                                                                                    
possa apresentá-lo como um ministro orientado por planos de governo previamente estabelecidos com uma 
ordem de prioridades… O governo pombalino foi evoluindo na lógica e na sucessão que as necessidades 
impunham”. 
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proceder não só à reorganização do tesouro colonial como também tentar resolver os dois 

grandes problemas estruturais do sistema, isto é, o contrabando e a corrupção, causadoras 

de enorme sangria nas receitas coloniais; ter prática de guerra, pois embora o regulamento 

o impedisse de se deslocar para fora da capitania, teria que organizar e supervisionar várias 

situações conjunturais pautadas pelos conflitos armados. Para além destas qualidades, teria 

que ser uma personalidade carismática, uma vez que não há reformas que mais protestos 

gerem que as que dizem respeito à Fazenda e à arrecadação de rendas públicas, ter uma 

grande capacidade de trabalho, de modo a conjugar o atendimento da complicada 

burocracia do território com a supervisão dos vários assuntos que vinha empenhado em 

resolver, e ser bom diplomata, pois embora Carvalho e Melo atribuísse à Inglaterra a culpa 

da má situação económica em que Portugal se encontrava, devido a toda a situação 

anteriormente descrita, não a podia hostilizar: 

 

“Depois da sua revolução ficou Portugal mais escravo de Inglaterra do 

que jamais o fora da Hespanha. Esta Monarchia pareceu desde logo não 

estender a mão para o socorrer, senão para o opprimir depois, com uma 

infinidade de braços. Ella o esmagou enfim com o peso do seu systema 

económico”25. 

 

 As novas dimensões que o território tomara e a necessidade de preencher os vazios 

geográficos, aos quais era necessário estender a autoridade política e administrativa 

metropolitanas implícitas na cláusula de uti possidetis, requeriam dos eleitos uma boa dose 

de discernimento e bom senso, aos quais se deveriam aliar a robustez física necessária para 

suportar um clima diverso do metropolitano, necessitando ainda e sobretudo, ser da total 

confiança de quem as pretendia impor, isto é, de Carvalho e Melo. 

 Face ao curriculum exigido como facilmente se depreenderá, os eleitos não eram 

jovens26, sendo portanto a maturidade com a consequente experiência determinantes na 

escolha dos que haveriam de exercer o cargo de Vice-rei.  

                                                 
25 Cf. Memórias do Marquês de Pombal contendo Extractos dos seus escriptos e de Correspondência 
Diplomática Inédita, p. 55. 
26 Nobreza de Portugal e do Brasil, dir., coord. e comp. de Afonso Eduardo Martins Zûquete, Vols. II, III, 
dir. Afonso Eduardo Martins Zuquete, Lisboa, Representações Zairol, Lda., 1960, 1961, no período que 
abordamos, com excepção do Conde da Cunha, 9.º Vice-rei do Brasil, mas o primeiro a exercer funções na 
nova capital, do qual não conseguimos obter informação relativa à data do nascimento, os mais jovens Vice-
reis foram o Conde dos Arcos e o 2º. Marquês do Lavradio. Verificámos também que, embora mais velhos, 
todos os Vice-reis do período abrangido já tinham exercido funções de grande relevo noutras partes do 
império o que é sugestivo acerca das suas grandes capacidades. 
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 Constatámos ainda, que no período em análise os Vice-reis eram escolhidos entre 

os membros da mais alta nobreza, que era condição prioritária para o desempenho do 

cargo, uma longa carreira militar, que normalmente estavam ligados à governação de 

territórios ultramarinos e que por vezes até, transitavam de governadores de capitania para 

Vice-reis. 

 Em teoria o cargo era-lhes conferido por três anos, embora as excepções fossem a 

regra, sucedendo até alguns terem morrido no exercício do cargo. 

 Porque os dois primeiros Vice-reis do Brasil com residência no Rio de Janeiro27, 

ocuparam o poder apenas entre 1763 e 1769, coube ao terceiro Vice-rei, D. Luís de 

Almeida Portugal, 2.º Marquês do Lavradio, 1769-1779, ser o fiel executor da política 

pombalina naquele território, nomeadamente na questão dos limites a Sul resultantes do 

Tratado de Utreque, na recuperação económica da colónia, na sua reorganização 

administrativa, na organização de um exército que a defendesse e na fortificação do Rio de 

Janeiro. Em simultâneo com a concretização destes grandes objectivos, ao longo de toda a 

sua governação, foram sempre visíveis os cuidados que lhe mereceram a agricultura, que 

procurou transformar de monocultura em agricultura variada; o comércio, numa altura em 

que os comerciantes não eram bem vistos e eram até maltratados, o Marquês do Lavradio 

passou a protegê-los dando-lhes no seu próprio palácio a consideração que se lhes devia; a 

indústria, embora explorada em regime nacionalista; e o saneamento e o embelezamento da 

cidade. 

 Quem era então este Vice-rei, submisso perante os dirigentes metropolitanos, altivo 

e distante perante as autoridades coloniais, modesto, terno e espirituoso para com a família 

e os amigos, e digno da confiança de Pombal, apesar da sua condição de sobrinho do 

último Duque de Aveiro e parente de Távoras e Atouguias? 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
27 Condes da Cunha e de Azambuja, respectivamente. 
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3.3. Dados biográficos de D. Luís de Almeida Portugal28 
 

 D. Luís de Almeida Portugal nasceu a 27 de Junho de 1729, na quinta «da 

Conceição» julgado da Ribaldeira29, sendo filho primogénito de D. António de Almeida, 

1.º Conde e Marquês do Lavradio30 e 4.º Conde de Avintes, e de D. Francisca das Chagas 

Mascarenhas, filha dos 3.ºs Marqueses de Gouvêa, ou seja, irmã de D. José de 

Mascarenhas, último Duque de Aveiro. 

 Aos dez anos assentou praça no regimento de infantaria de Elvas, do qual seu pai 

era coronel, facto que, de acordo com o que nos relata um seu familiar, não lhe facilitou a 

vida, pois este sempre lhe terá exigido tarefas superiores às que normalmente se exigem a 

um jovem da sua idade. Em 1746 atingiu a patente de capitão, em 1761 foi nomeado 

coronel comandante do regimento de Cascais e, de tal modo a sua acção moralizadora se 

fez sentir sobre o mesmo, quer quanto à forma como o exercitou, quer no capitulo da 

disciplina, que por decreto real a palavra «exemplo» passou a figurar inscrita na sua 

bandeira, como insígnia do regimento. Ainda no capítulo militar, e no âmbito dos vários 

conflitos derivados do expansionismo europeu, Guerra dos Sete Anos, participou 

activamente na guerra peninsular, sendo o seu desempenho tal que ainda em campanha, 

ascendeu ao posto de brigadeiro de infantaria em 1763, por proposta do comandante do 

exército nacional, marechal de Lippe31. É este, no capítulo militar, o curriculum de D. Luís 

de Almeida Portugal, 2.º Marquês do Lavradio. 

 Paralelamente à carreira de armas, a sua educação humanística não era descurada e, 

por indicação de um seu tio, Principal de Almeida32, 1.º director geral dos estudos, e 

personagem da confiança de D. José à qual este encarregara de executar a reforma que 

                                                 
28 Cf. Felgueiras Gayo, Manuel José da Costa, Nobiliário de Famílias de Portugal, 3.ª edição. Braga, Edição 
de Carvalhos de Basto, 1992, Vol. I, Tomo II, pp. 71, 72, os Almeidas eram uma das mais antigas famílias 
nobres do reino, entroncando a sua origem no cavaleiro Paio Guterres, reinado de D. Sancho I que, por ter 
conquistado aos mouros a praça de Almeida ficou conhecido por Almeidão. Por sucessivos casamentos, na 
época que abordamos estava ligada às mais poderosas casas da nobreza nacional. 
29Cf. D. José D’Almeida, 6.º Marquez de Lavradio, Vice-Reinado de D. Luiz D’Almeida Portugal – 2.º 
Marquez de Lavradio – 3.º Vice-rei do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Companhia 
Editora Nacional, 1942, p. 3, a quinta «da Conceição», julgado da Ribaldeira pertencia ao morgado instituído 
em 1475 pelo Conde Ruy Gomes de Alvarenga, chanceler-mor do reino e seu 11.º Avô. Este julgado situava-
se numa área presentemente englobada no distrito de Torres Vedras. 
30 Nobreza de Portugal e do Brasil, dir., coord. e compil. Afonso Eduardo Martins Zûquete, Vol. II, pp. 677, 
678, o título de Conde do Lavradio existiu em duas famílias; na dos Mendonças Furtados primeiro, na qual 
existiu  apenas o 1º. conde e posteriormente na dos Almeidas, na qual entronca o personagem tema do nosso 
trabalho. 
31 D. José D’Almeida, 6.º Marquez de Lavradio, Vice-Reinado de D. Luiz D’Almeida Portugal – 2.º Marquez 
de Lavradio – 3.º Vice-rei do Brasil, p. 5. 
32 O Principal de Almeida era sobrinho do 1.º patriarca de Lisboa seu homólogo, pessoa muito influente no 
reino, o qual por sua vez era tio-avô de D. Luís de Almeida Portugal, tema do nosso trabalho.  
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conduziria à substituição nas escolas dos métodos jesuíticos, a sua educação foi entregue 

aos cuidados de um instruído abade francês, cuja estadia em Lisboa se deveu a 

recomendação de um diplomata extremamente influente na época, D. Luís da Cunha. 

 Chegado aos vinte anos, de modo a tomar contacto com outras realidades, foi 

enviado em viagem ao estrangeiro, cortes de Madrid, onde tinha parentes, e de Paris. Nesta 

capital, para além do contacto que procurou estabelecer com os mais notáveis personagens 

da época, procurou ainda tomar conhecimento da evolução das artes militares, a ele se 

devendo a vinda para Portugal de vários oficiais franceses, entre os quais Mr. De Valleré33, 

a quem se deve a construção dos fortes de La Lippe e da Graça em Elvas, e que 

posteriormente ascendeu ao posto de tenente general e conselheiro de guerra. 

 Em 1752 casou com D. Mariana Teresa Rita de Távora, três anos mais nova do que 

ele, de quem teve um filho que lhe sucedeu no título e três filhas. Aos trinta e oito anos de 

idade, no rescaldo dos conflitos derivados da Guerra dos Sete Anos, por Carta Patente de 

26 de Agosto de 1767, D. José nomeava-o governador e capitão general da Baía por um 

período de três anos que não chegou a cumprir34, pois logo em 1769, por Carta Régia de 28 

de Abril, era nomeado Vice-rei e capitão general de terra do Estado do Brasil,35 sucedendo 

ao Conde de Azambuja por manifesta incapacidade física deste para o desempenho do 

cargo36. 

 Segundo nos relata o seu parente a que já nos referimos, esta nomeação ter-se-á 

devido a Carvalho e Melo, que sabendo que o rei o destinava a orientar a educação do 

príncipe D. José, presumível herdeiro do trono, o afastou premeditadamente da corte, 

receoso da preponderância em relação à sua pessoa e do que este pudesse vir a alcançar 

junto do monarca37. Deste modo, os altos cargos que o 2.º Marquês do Lavradio foi levado 

a ocupar não se terão devido à sua ambição pessoal, mas aos desígnios de Carvalho e Melo 

que assim afastava da corte alguém cuja concorrência temia e simultaneamente ganhava 

                                                 
33 Cf. D. José D’Almeida, 6.º Marquez do Lavradio, Vice-Reinado de D. Luiz D’Almeida Portugal – 2.º 
Marquez de Lavradio – 3.º Vice-Rei do Brasil, p.4. 
34 Deve-se a este governador a reorganização do tesouro na Baía, e terá possivelmente sido pelo seu bom 
desempenho que pouco depois foi promovido a Vice-rei do Estado do Brasil. 
35 A atribuição de um cargo de Vice-rei a esta família não era caso inédito, pois já um seu antepassado, D. 
Francisco de Almeida, fora o 1.º Vice-rei da Índia, e também seu pai, após desempenhar a função de 
governador e capitão general de Angola, fora nomeado Vice-rei do Brasil, falecendo poucos meses após a 
chegada à colónia. 
36 D. Luís de Almeida substituiu na Baía seu tio, Conde de Azambuja, o qual passou a Vice-rei do Estado do 
Brasil, e mais tarde substituiu-o novamente neste cargo, o que é bem exemplo da rotatividade existente no 
preenchimento destes cargos. Também o seu substituto na Baía, Conde de Povolide, e o governador de Minas 
Gerais, Conde de Valadares, eram seus primos, o que nos sugere também a atribuição destes lugares a certas 
famílias. 
37 Cf. D. José D’Almeida, 6.º Marquês do Lavradio, Vice-Reinado de D. Luiz D’Almeida Portugal – 2.º 
Marquez de Lavradio – 3.º Vice-rei do Brasil, p. 5. 
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para uma área geográfica na qual pretendia introduzir reformas estruturais nos domínios 

político e económico, alguém cujo perfil à partida não só reunia as qualificações 

necessárias ao desempenho do cargo, como era da sua confiança. 

 Não tendo dados que nos corroborem na sua totalidade a versão familiar acerca dos 

desígnios de Carvalho e Melo, por tudo o que lemos, acreditamos que de facto se deveu ao 

Marquês de Pombal a sua nomeação para o cargo de Vice-rei “ … em alguns daquelles 

momentos se queira V.Ex.a Lembrar, de que o Marquez do Lavradio, se acha neste Emprego posto 

por V.Ex..ª, sustentado pello seo Patrocinio…”38, e que terá sido a contra gosto que o Marquês 

do Lavradio aceitou os altos cargos coloniais para que foi nomeado, muito especialmente o 

de Vice-rei, uma vez que na vasta correspondência consultada, nos deparámos 

constantemente com o seu desejo de regressar à metrópole e com a sua expectativa de que 

os três anos de comissão englobassem quer o tempo de serviço na Baía, quer no Rio de 

Janeiro, o que lhe permitiria um regresso breve: “Eu continuo a ir vivendo com as minhas 

mazelas, porém muito esperançado na Real piedade de El-Rei meu Senhor, para que o regresso à 

minha Casa, seja o mais breve que couber no possível…” 39. 

 Ora tal não viria a acontecer e, se nos primeiros anos a contagem do tempo para 

voltar a Lisboa fora uma constante, à medida que os anos foram passando também o Vice-

rei se foi conformando, tanto mais que a intensificação do conflito no Sul lhe deixava 

pouco tempo livre, ao mesmo tempo que se intensificava a troca de ofícios com a corte. 

Pensamos todavia que a aceitação destes cargos terá tido muito a ver com a sua delicada 

situação familiar, a qual o inibia de qualquer atitude que pudesse pôr em dúvida a sua total 

fidelidade à causa do monarca e do seu primeiro-ministro. 

 Mas, apesar de a contra gosto, a sua determinação no bom desempenho do cargo foi 

total, o que o levou a intervir activamente não só nas esferas militar, política e económica 

de que ia encarregue, mas também nas mais delicadas áreas culturais, às quais qualquer 

outro no seu lugar poderia não ter sido susceptível, quer pela secundarização a que 

normalmente se votam estes domínios, quer pela falta de formação. A D. Luís de Almeida 

Portugal, 2.º Marquês do Lavradio, se deve o saneamento e embelezamento da cidade do 

Rio de Janeiro, bem como a fundação de uma Academia Científica para reunião e troca de 

                                                 
38 Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luiz de Almeida Soares 
Portugal Eça Alarcão Mascarenhas, Marquez do Lavradio, Vice Rei e Capitão General de Mar e Terra do 
Estado do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10614, fl. 1, Anexos, Doc. 25. 
39 Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776, Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Educação e Cultura, 
Departamento de Cultura, 1978, Carta 389 de 5 de outubro de 1772. 
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impressões dos mais notáveis e esclarecidos personagens da colónia, existindo ainda hoje 

no Rio de Janeiro uma rua com o seu nome: «Rua do Lavradio». 

 D. Luís de Almeida só voltou a Portugal onze anos depois da partida, 1779, quando 

os Tratados de Santo Ildefonso e do Pardo, 1777 e 1778 respectivamente, tinham sanado os 

conflitos no Prata, após portanto a morte de D. José e o afastamento da corte do Marquês 

de Pombal, sendo considerado por Pedro Calmon, Varnhagen, Rocha Pombo e pela 

generalidade dos historiadores brasileiros, como um dos maiores governadores que o Brasil 

teve enquanto colónia. Sugestivo também do interesse que aos historiadores brasileiros, 

mas não só, merece o estudo deste Vice-reinado porque os elucida sobre uma importante 

faceta do seu passado colonial, foi a publicação da sua correspondência particular por 

órgãos governamentais brasileiros, Ministério da Justiça em 1975, complementada com a 

publicação dos restantes documentos pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura em 

1978, por ser considerada “… de tanto interesse para a história local e de toda a antiga 

colônia”40. Também o historiador norte americano Dauril Alden, na sua obra Royal 

Government in Colonial Brazil, recorreu ao estudo deste Vice-reinado, considerando que, 

pela sua longevidade, terá sido o período que melhor nos elucida sobre qual o impacto da 

governação pombalina naquela importante colónia: 

 

“I discovered that there was a good deal of source material in print and 

in manuscript concerning the administration of the Marquis of Lavradio, 

who held the post of viceroy of Brazil longer than anyone else during the 

Pombaline era. It seemed to me that by concentrating on this 

administration I could gain considerable insight into the aims and 

achievements of Pombal in Brazil”41. 

 

 D. Luís de Almeida voltou a Lisboa mais pobre do que partira, pois segundo nos 

conta o mesmo seu familiar, nem sequer terá tido dinheiro para gratificar os remadores da 

embarcação que o transportaram do navio ao cais, pedindo ao filho que o fizesse no seu 

lugar42, e também nós, por todas as leituras que fizemos, acreditamos que a honestidade foi 

uma das principais facetas do seu carácter. Mais, para se manter com a dignidade que o 

                                                 
40 Cf. Raul Lima, Director Geral do Arquivo Nacional «Apresentação» in Marquês do Lavradio, Cartas do 
Rio de Janeiro, 1769-1776. 
41 Cf. Dauril Alden, Royal Government in Colonial Brazil, Berkeley and Los Angeles, University of 
California Press, 1968, Preface, p. vii.   
42 Cf. D. José D’Almeida, Vice-Reinado de D. Luiz D’Almeida Portugal – 2.º Marquez de Lavradio – 3.º 
Vice-rei do Brasil, p. 2. 
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cargo merecia, recorreu por diversas à família, no sentido de que lhe fossem enviadas 

verbas do seu património43. 

 Após o regresso ao reino, o Marquês do Lavradio continuou no desempenho de 

altos cargos militares, tendo sido governador da Torre de São Julião da Barra, conselheiro 

de guerra, inspector-geral das tropas do Alentejo e Algarve e ainda presidente do 

Desembargo do Paço e veador da rainha D. Maria I. Pelos serviços prestados, foi 

condecorado com a grã-cruz da Ordem de Cristo. Faleceu 2 de Ma3io de 1790 quando 

contava sessenta e um anos de idade. 

                                                 
43 Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776, Carta n.º 185, de 20 de fevereiro de 1770, Anexos, Doc.2. 


