
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. O conflito platino e a organização da defesa 
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4.1. Panorama defensivo brasileiro 
 
 Os conflitos europeus tinham os seus reflexos nos espaços coloniais ibéricos, e 

como tal, a Guerra dos Sete Anos veio agravar esses conflitos, não entre as cortes 

portuguesa e espanhola, que no final das campanhas haviam ratificado o Tratado de Paris, 

mas entre brasileiros e platinos, os quais vendo os seus interesses postos em causa, não 

aceitavam as partilhas feitas pelas respectivas metrópoles. Nesta conformidade, as 

hostilidades entre ambas as partes da América foram-se progressivamente agravando, tanto 

mais que a Espanha, ao considerar que o Tratado do Pardo anulara o tratado de Madrid, 

não devolvera a Portugal o Rio Grande de São Pedro que, devido à cláusula de uti 

possidetis mas não só, vinha sendo colonizado pelos portugueses. 

 Para fazer face a este problema, não bastava a mudança da capital se a metrópole 

não a dotasse dos meios necessários que complementassem a sua maior centralidade e 

proximidade da área em disputa, isto é, soldados, armas e chefias competentes. 

 Ora o que sucedera em Portugal, quando no âmbito da Guerra dos Sete Anos o 

reino fora invadido pelos exércitos do Pacto de Família, fora que Carvalho e Melo, face ao 

deplorável estado do exército nacional, vira-se na necessidade de recrutar no estrangeiro as 

tropas e as chefias necessárias à formação de um exército moderno, uma vez que os 

anteriores quarenta e oito anos de paz e o mau estar crónico do erário fizeram com que o 

seu espírito reformador tivesse descurado essa área. 

 De acordo com João Lúcio de Azevedo, os ordenados andavam sempre em atraso 

pelo que os soldados para sobreviver tinham que roubar. Quanto à instrução e disciplina, 

requeridas por qualquer corpo de intervenção organizado, eram coisas também inexistentes 

e o mesmo sucedia em relação à marinha. Segundo ainda nos diz o mesmo autor: “ Em tudo 

attinente á guerra, penuria, incapacidade, descuido” 1. Também no que dizia respeito às 

chefias, o seu papel era meramente decorativo2 pois muitos dos oficiais superiores, apesar 

das suas prosápias, nunca tinham prestado qualquer serviço militar. 

 Nesta contingência, e uma vez que a Europa evoluíra nos campos político e 

económico mas também militar com a introdução de características comuns nos seus 

exércitos, Carvalho e Melo, por indicação do rei Jorge II de Inglaterra, chamou a Portugal 

                                                 
1 Cf. João Lúcio de Azevedo, O Marquez de Pombal e a sua época, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1909, 
p. 286. 
2 Cf. Pe. Ernesto Augusto Pereira Sales, O Conde de Lippe em Portugal, Vila Nova de Famalicão, 
Publicações da Comissão de História Militar, 1937, p. 52. 



 59 

o Conde Schaumbourg-Lippe, discípulo dilecto de Frederico II da Prússia, a quem 

encarregou do comando do exército para que lhe imprimisse os progressos que, sob a égide 

do referido monarca, se tinham operado nas ciências militares e disseminado pela Europa. 

A acompanhar o Conde de Lippe como voluntário chegou também a Portugal o coronel 

João Henrique Böhm, que durante toda a campanha de 1762 lhe serviu de ajudante 

general.. 

 Após o estabelecimento da paz, e para que na sua ausência não fossem descuradas 

as bases que lançara na reorganização do exército nacional, o Conde de Lippe deixou 

instruções dirigidas a Carvalho e Melo, Observações militares, 1764, onde, para além dos 

procedimentos, se recomendavam as pessoas capazes de os fazer cumprir. Finda a sua 

missão, ambos estes homens regressaram aos seus Estados alemães. 

 Ora se a situação do exército nacional era a que acabamos de descrever e se para 

fazer face a um problema militar na metrópole fora necessário recrutar militares e chefias 

no estrangeiro, o panorama colonial brasileiro não lhe era inferior, pelo que, decorrente da 

mudança da capital e dos conflitos no Sul, se tornou necessário organizar militarmente a 

colónia. E assim, para promover a defesa e a organização do exército e da esquadra do 

Brasil, adoptou-se um procedimento semelhante ao anterior, isto é, enviaram-se para lá 

vários regimentos e contrataram-se alguns oficiais estrangeiros, entre eles e por 

recomendação do Conde de Lippe, João Henrique Böhm. 

 Temos pois que em 1765 o coronel Böhm já estava novamente em Portugal e em 

1767 era nomeado tenente general e governador de todas as tropas existentes no Brasil, 

aonde chegou ainda no tempo do Conde da Cunha, 1.º Vice-rei a residir no Rio de Janeiro. 

A acompanhá-lo como ajudante general o também participante nas campanhas de 1762, 

brigadeiro sueco Jacques Funck, foi contratado para proceder à operacionalização das 

fortificações da colónia, funções idênticas portanto às que já desempenhara na metrópole. 

 Face ao contínuo agravamento da situação no Sul e às constantes reclamações de 

ambas as partes, Portugal e a Espanha vão nomear dois altos personagens muito bem 

cotados nas respectivas monarquias para reger os seus espaços coloniais: D. João Vertiz y 

Salcedo, marechal de campo dos Reais Exércitos Espanhóis, foi nomeado governador de 

Buenos Aires, e D. Luís de Almeida Portugal, 2.º Marquês do Lavradio, em 1769, foi 

nomeado Vice-rei do Brasil, nada mais nada menos do que um outro dos personagens que 

participara nas campanhas de 1762 sob as ordens do Conde de Lippe. 

 O Marquês do Lavradio tinha formação militar, condição essencial ao desempenho 

do cargo como já referimos, era militar de carreira: “ Eu que a tropa me deve tanto amor, 
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como meus próprios filhos…”3, “… puxando-me o gênio e a criação para os trabalhos 

militares…”4, durante a sua formação deslocara-se a França5 para se instruir nas ciências 

militares quase desconhecidas em Portugal por essa época e o pai também já fora militar. 

Para além destes antecedentes, quando em 1762 o Conde de Lippe viera para Portugal, o 

Marquês do Lavradio, talvez devido à sua formação, fora dos que nunca o hostilizara, bem 

pelo contrário. De acordo com Ernesto Sales, o Marquês do Lavradio não só não 

hostilizara, como colaborara com o Conde de Lippe6, opinião que nos é inteiramente 

corroborada por um seu contemporâneo, general Charles Dumouriez, que, referindo-se-lhe, 

expressa-se da seguinte forma: …il y a quelques Seigneurs Portugais de grande espèrance, et 

qui ont du zele et des talens, tels que le Marquis de Lavradio, les Comtes de Prado, et 

d’Aponte…”7. 

 De referir que de um exército de 40 000 homens postos ao seu dispor, Lippe apenas 

aproveitou 8 000, o que diz bem do carácter selectivo com que formou o exército que havia 

de comandar. 

 Logo após a sua chegada, iniciou estes homens em manobras militares tipo 

prussiano, exercícios nos quais tomaria parte o regimento de Cascais, comandado pelo 

Marquês do Lavradio, e no fim das campanhas, para que se consolidassem as práticas 

adquiridas, novas manobras das quais o regimento de Cascais também tomou parte8. 

 De referir ainda e finalmente que o Marquês do Lavradio foi um dos militares 

recomendados por Lippe a Pombal como capazes de prosseguir a sua obra: “As inspecções 

extraordinarias podem ser desempenhadas em relação á infanteria pelos senhores 

marechaes de campo Mack Lean e de Bohm, pelos senhores brigadeiros Antonio Furtado, 

e marquez de Lavradio, pelos coroneis…9. 

 Temos pois no Estado do Brasil, a partir de finais de 1769, três dos mais altos 

participantes nas guerras do Pacto de Família, ficando o Marquês do Lavradio com a 

incumbência de coordenar a defesa do Sul, defender a capital de possíveis ataques inimigos 

e corrigir um certo número de anomalias que tiravam eficácia ao exército brasileiro, ou 

seja, organizar o exército brasileiro segundo o corpo de doutrina militar elaborado pelo 

                                                 
3 Cartas do Rio de Janeiro, 1769 – 1776, Carta n.º 389, de 5 de outubro de 1772. 
4 Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776, Carta 209 de 9 de abril (maio) de 1770.     
5 Enquanto a Prússia se destacava pelos progressos na táctica e arte de manobrar exércitos. A França 
destacava-se pela evolução na arte de fortificar. 
6 Cf. Pe. Ernesto Augusto Pereira Sales, O Conde de Lippe em Portugal, p. 80. 
7 Cf. Charles Dumouriez, État Présent du Royaumme de Portugal, pp. 124,125. 
8 Cf. Pe. Ernesto Augusto Pereira Sales, O Conde de Lippe em Portugal, p. 100. 
9 Cf. General A. X. Palmeirim, «Observações militares dirigidas ao Marquez de Pombal pelo marechal 
general conde de Lippe, em 5 de Setembro de 1764», 2.º parágrafo in Alguns Factos militares Portugueses 
no Século XVIII, Lisboa, Typographia Universal, 1873, p. 116. 
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Conde de Lippe, e que naturalmente era extensivo ao Brasil10. Todavia, apesar da 

reconhecida experiência destes homens, existiam um certo número de factores a 

condicionar-lhes o desempenho, nomeadamente a quem competia coordenar superiormente 

as operações, isto é, o seu Vice-rei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Cf. Cláudio Moreira Bento, Estrangeiros e Descendentes na História Militar do Rio Grande do Sul – 1635 
a 1870, Porto Alegre, Editora A Nação, Sa., Instituto Estadual do Livro, 1976, p. 24, a doutrina militar do 
Conde de Lippe foi muito importante para a reconquista do Rio Grande do Sul, no entanto ficou injustamente 
célebre pelo rigor dos seus 29 Artigos de Guerra. 
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4.2. Dificuldades de gestão 

 
       4.2.1. A distância: Os últimos anos da governação no Brasil do 2.º Marquês do 

Lavradio coincidiram com o culminar das hostilidades no Sul e com a assinatura do 

Tratado de Santo Ildefonso em 1 de Outubro de 1777, após a morte de D. José e o 

afastamento de Pombal, e, por conseguinte, após a alteração da política colonial brasileira 

por D. Maria I. 

 Assim, face ao constante agravamento da situação, em 1774 o marechal Böhm, o 

brigadeiro Jacques Funck e um outro estrangeiro, capitão de mar e guerra Roberto Mac-

Douall, passaram para aquela zona, onde o primeiro assumiu o comando do exército, por lá 

se mantendo até 177811, enquanto o comando da esquadra era entregue a Mac-Douall12. 

Mas, o óbice ao bom desenvolvimento das operações militares residia na distância a que o 

Rio de Janeiro ficava do Sul, cerca de uma semana de viagem no caso de não haver 

temporais, o que sucedia frequentemente na região: “... Chegão muitas vezes estas noticias 

em tempo de munção contraria, em que ou não pode hir Embarcação, ou primeiro que ella se 

prepare, e la chegue, desde que sahio a noticia  athe que tenhão o socorro, passão-se dous, ou trez 

mezez…13,  e da metrópole, para onde eram necessários mais cerca de sessenta dias de 

viagem na melhor das hipóteses, ou mais de cem na pior14.  

 Nesta conformidade, e sendo que as directrizes da política ultramarina partiam de 

Lisboa, gizadas de acordo com a conjuntura europeia, após o que o Marquês de Pombal ou 

Martinho de Mello e Castro as transmitiam ao Vice-rei a quem cabia o papel de simples 

executor das mesmas, em virtude da distância a que aquela colónia se encontrava da capital 

do reino, e o Rio de Janeiro do Sul, tal facto dava origem a um contínuo envio de 

orientações e reorientações que, alterando-se umas às outras, provocavam situações de 

grande constrangimento a D. Luís de Almeida, como podemos constatar: “Em conformidade 

estas ultimas Ordenz principiei logo a expedir as que vou repetir a V.Exc.ª revogando algumas das 

que ja tinha dado, segundo se me tinha ordenado no Officio de nove de Mayo”15. 

                                                 
11 Idem, ibidem, p. 30, findas as campanhas Böhm continuou no Brasil até falecer, o que aconteceu a 22 de 
Dezembro de 1783 na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o mesmo, deu um valioso contributo para o 
desenvolvimento do exército brasileiro. 
12 Idem, ibidem, p. 202, posteriormente este oficial foi substituído pelo capitão de Mar e Guerra Jorge Hard-
Castle. 
13Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-rei do Brasil Marquês do 
Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP,  Cod. 10624, fl. 196v, Anexos, Doc. 50. 
14 De referir que um navio moderno ao tempo e em boas condições, poderia fazer a viagem em menos tempo. 
15 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 99v, Anexos, Doc. 40. 
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 Outra questão ainda era a do Vice-rei depender de duas chefias metropolitanas, 

ambas com poderes suficientes para lhe determinarem novos procedimentos. Deste modo, 

acontecia por vezes D. Luís de Almeida receber ordens que se contradiziam; umas do 

Marquês de Pombal ordenando algo que de seguida era anulado por uma outra ordem 

expedida por Martinho de Mello e Castro: 

 

“Depois de tudo isto estar detreminado como V. Ex.ª me ordenava, 

recebi no dia 26 do mes passado o Officio do Senhor Martinho de Mello, 

que parece de alguma forma ordena a suspenção destas acçoens. Logo 

que o tempo deo lugar, participei o mesmo Officio ao General do 

Exercito, e ao Chefe da Esquadra; porem creyo que não chegando este a 

tempo, executarão as minhas primeiras ordens que tinhão recebido, que 

herão em execução das Ordenz que tive a honra de receber de V. Ex.ª.”16 

 

 Para além da distância, e complicando ainda mais as comunicações, havia a questão 

dos ataques que os navios portugueses sofriam durante as viagens, com o consequente 

lançamento ao mar dos ofícios da corte devido ao seu secretismo. Para contornar este 

problema o governo central elaborava instruções em duplicado e por vezes mesmo em 

triplicado, seguindo cada uma em seu navio, para que em caso de abordagens, alguma 

desta correspondência se salvar e chegar ao seu destino. Acontecia no entanto que às vezes 

todas elas se extraviavam: 

 

“…soube ser a Curveta denominada Nossa Senhora da Ajuda, e Santo 

António, que tinha partido do porto de Lisboa, na mesma occazião, que a 

Curveta Santa Anna, e S. Josê, que tinha sido apriendida, e examinada 

igualmente pelos Castelhanos, e que trazendo Vias para mim as deitara 

ao mar”17. 

 

 Como facilmente se poderá depreender, este tipo de situações criava grandes 

embaraços ao Vice-rei que, desabafando com o primo, Conde de Valadares, lhe contava 

em grande segredo a terrível consternação em que se encontrava, pois mal recebia uma 

ordem para fazer algo, quase de seguida recebia outra em sentido contrário18. E a angústia 

                                                 
16 Idem, ibidem, fl. 122v, Anexos, Doc. 42. 
17 Idem, ibidem, fl. 187v,  Anexos, Doc 47.  
18 Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776, Carta 541 de 4 de novembro de 1775.  
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do Vice-rei era tanta que, na continuação da mesma carta, contava ainda ao primo quanto 

lhe era necessário dissimular para que a população não lhe lesse no rosto a angústia que lhe 

ia na alma19. 

 Esta catadupa de ordens e contra-ordens anulando-se umas às outras, com o 

consequente incumprimento ou cumprimento fora de tempo de algumas, originou até que o 

Vice-rei sugerisse para a metrópole que em caso de atritos com a Espanha, como de facto 

aconteceu, lhe atribuíssem a ele as culpas pelo não cumprimento das instruções que lhe 

enviavam de Lisboa. Ficariam assim salvaguardados os interesses nacionais: “Desta forma 

sendo precizo, ficará a culpa recahindo toda sobre mim, e como a minha Pessoa, poderá ficar 

resalvado o Estado, se assim for conveniente;…”20. 

  

 4.2.2. A desfasada visão metropolitana: Em consequência da distância a que o 

Estado do Brasil se encontrava da metrópole, aos responsáveis pela política ultramarina em 

Lisboa era difícil avaliar as situações no terreno e, como consequência dessa deficiente 

percepção, as instruções bem como os planos que eram enviados ao Vice-rei para a defesa 

do Sul estavam completamente desfasados da realidade: “Vi a Carta Thopografica que V. Ex.ª 

me faz a honra de remeter, a qual examinada pelos que tem conhecimento daquele porto, e vendo 

que hão-de ser responsaveiz pelas informaçoenz menoz verdadeiraz que me derem assentão não 

estar ella exacta21. 

 Ora esta carta topográfica, a que o Marquês do Lavradio faz referência, e que 

também já em 1767 tinha sido enviada ao Conde da Cunha: “H ũa Copia semelhante deste 

Papel  já no anno de 1767 foy remettido ao Conde da Cunha,…22, era da autoria do marechal de 

campo D. Miguel Ângelo Blasco, e tinha sido feita durante os trabalhos das demarcações 

no Sul efectuadas entre finais de 1752 e 1760. O então coronel Miguel Ângelo Blasco fora 

um dos homens que acompanhara o alto comissário português Gomes Freire de Andrade 

nessas partidas, a ele se devendo a elaboração de algumas cartas geográficas. Esta 

informação é-nos corroborada por Cláudio Moreira Bento que acredita dever-se a este 

personagem o primeiro mapa geográfico do Rio Grande do Sul: “Acredito que Blasco tenha 

                                                 
19 Idem, ibidem.                                                                                                
20 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 138, Anexos, Doc.43. 
21 Idem, ibidem, fl. 191v, Anexos, Doc. 49. 
22 Idem, ibidem, fl. 13, Anexos, Doc. 32. 
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produzido o primeiro mapa do Rio Grande do Sul contendo importantes informações 

geográficas…”23, mas isso fora já há mais de dezasseis anos!  

 A agravar o problema estava a forma como se processara o povoamento nesta área. 

É que no Sul e centro Oeste, como já explicámos pormenorizadamente, a colonização 

diferira da nordestina no século XVI, uma vez que este território, no âmbito do Tratado de 

Tordesilhas não pertencia a Portugal. Assim, só após a fundação da Colónia do Sacramento 

em 1680, e em função da sua defesa, se acentuou a penetração e ocupação do Rio Grande 

de São Pedro cujas terras, muito férteis e propícias à criação de gado, começaram a atrair 

cada vez mais povoadores. Para a fixação de colonos, o Estado português distribuía 

sesmarias a quem para lá quisesse ir, nomeadamente a açoreanos24. 

 Com a descoberta do ouro numa zona desértica e a deslocação de numerosos 

contingentes de emigrantes para Minas Gerais, estas áreas valorizaram-se e, sobre as 

primitivas doações, nomeadamente a militares por acções em combate, criaram-se 

territórios imensos que ultrapassavam largamente os limites estipulados, estâncias, onde se 

desenvolveram as culturas alimentares e a criação de gado, destinadas a suprir as 

necessidades quotidianas de toda uma população em crescimento. Esta economia privada e 

orientada para o interior, contrariamente ao que acontecera no litoral, deu origem à 

abertura de novos espaços de povoamento e exploração e aos respectivos eixos por onde 

circulavam pessoas e bens. 

 Havia portanto um património a defender nesta zona, cujos possuidores, muitos 

deles ex-militares, os tornava mais aptos para a luta: “Se por essas circunstâncias a estância 

prepara gente apta para a guerra, a escola a melhorava ainda mais porque o patrão, o 

estancieiro, era por sua vez, frequentemente um soldado”25 . Isto é, face à incipiência do 

exército brasileiro, cujas forças eram diminutas por todo o território, o homem do Sul, pela 

força das circunstâncias, desde cedo fora obrigado a defender pelas armas o que era 

seu:”Essa conjuntura crea uma entidade nova, uma instituição que concilia a actividade livre do 

homem da estância com a exigência da defesa armada”26. 

                                                 
23 Cf. Cláudio Moreira Bento, Estrangeiros e Descendentes na História Militar do Rio Grande do Sul – 1635 
a 1870, p. 206. 
24 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, São Paulo, Livraria Martins Editora, 1942 
VER SE A EDIÇÃO É DE 1942 OU 1948. p. 46, com este fim, o Estado português a partir dos primeiros 
anos da década de 1740, patrocinou a deslocação de numerosas famílias açoreanas para Santa Catarina e Rio 
Grande de São Pedro, cuja influência naquela área foi assinalável. 
25 Cf. General João Borges Fortes, Rio Grande de São Pedro (Povoamento e conquista), Rio de Janeiro, 
Gráficos Bloch, 1940, p. 101. 
26 Idem, ibidem, p. 102. 
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 Queremos com isto dizer que, durante a sua existência, esta zona sofreu constantes 

mutações27 e que os espanhóis, ao esbulharem esta gente do seu património, encontraram 

pela frente a encarniçada resistência dos estancieiros, concretizada através de uma guerra 

pouco convencional, guerra de guerrilhas28, mas apoiada sub-repticiamente pela 

metrópole29. Neste período de treze anos, 1763-1776, que no Sul se designou por «Período 

heróico», os luso-brasileiros desalojados do Rio Grande ocuparam outras zonas, não 

desistindo no entanto de, aos poucos irem reconquistando as suas antigas posições: 2 de 

Janeiro 1774, Santa Bárbara, 27 de Outubro 1775, São Martinho, 26 de Março 1776, Santa 

Tecla, contribuindo decisivamente para a expulsão do invasor. 

 Todas estas circunstâncias deram à história do Rio Grande de São Pedro um 

carácter predominantemente militar e introduziram-lhe numerosas alterações cuja 

percepção se tornava difícil de avaliar, não só pelo Vice-rei, cujo regimento lhe proibia 

deslocar-se ao Sul, apesar dos seus insistente pedidos: “Torno a repetir a V. Ex.ª, que eu estou 

prompto para hir ao Rio Grande…”30, como pela corte, situada do outro lado do Atlântico. 

 É toda esta nova problemática, que D. Luís de Almeida com a sua característica 

postura respeitosa e o protocolo que a situação exige, mas também com firmeza, tenta fazer 

compreender, quer a Carvalho e Melo quando este lhe envia os ditos Reparos elaborados 

por D. Miguel Ângelo Blasco, os quais nesta altura já não eram exequíveis31, quer a 

Martinho de Mello e Castro que, alheando-se da nova realidade, comparava situações 

passadas com a presente. Ou seja, comparava Gomes Freire e a Guerra Guaranítica32 com a 

situação de D. Luís de Almeida e com a nova geografia sulina que este tinha que 

defender33. 

 Estas as causas que nos parece terem sido as que mais se opuseram à boa gestão dos 

conflitos no Sul, havendo ainda que dar relevo ao mau entendimento entre os comandantes 
                                                 
27 Cf. Helga Iracema Landgraf Piccolo, «Capitania de Rio Grande de São Pedro» in Dicionário da História 
da Colonização Portuguesa no Brasil, coord. Maria Beatriz Nizza da Silva, o presídio de São Pedro do Rio 
Grande foi estabelecido em 1737, destinado a apoiar a Colónia do Sacramento, em 1747 foi elevado à 
categoria de Vila do Rio Grande, e em 1760 desliga-se de Santa Catarina, a mais meridional das capitanias 
portuguesas e passa a depender directamente do Rio de Janeiro. 
28 Cf. General João Borges Fortes, Rio Grande de São Pedro (Povoamento e conquista), p. 95. 
29 Idem, ibidem, p. 96. 
30 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 5v, Anexos, Doc. 26. 
31 Idem, ibidem, fl. 13. 
32 A chamada Guerra Guaranítica fora um confronto desigual travado entre as forças luso-espanholas 
comandadas respectivamente por Gomes Freire de Andrade e D. José de Andonaegui contra os índios das 
missões jesuíticas. 
33  Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624,  fls. 103 a 107, Anexos, Doc. 41. 



 67 

do exército e da esquadra, general Böhm e almirante MacDouall respectivamente: “…por 

que ainda que cada hum deles seja muito capaz de satisfazer as suas obrigações, nunca os tenho 

visto concordar a um na ideia do outro”34, e em carta particular para o seu parente e 

antecessor Conde de Azambuja com o qual tem uma maior liberdade de linguagem: …para 

isto me é necessário um cuidado indizível, porque estes dois estranjas que aqui estão cada um 

toma o freio nos dentes para a sua parte com muita desconfiança um do outro…”35. 

 

 4.2.3. Conflitos de autoridade: À medida que o processo colonizador se 

desenvolvia, a metrópole ia procedendo a certos reajustamentos administrativos em 

determinadas áreas, mormente em toda aquela região cujo desenvolvimento fora 

subsidiário da descoberta do ouro em Minas Gerais. É que, com a descoberta do ouro, o 

desenvolvimento não se confinara apenas à capitania de Minas Gerais, mas estendera-se a 

toda a zona adjacente à mineira, cuja economia, contrariamente ao que sucedia no litoral, 

se desenvolvera à margem do sistema colonial. Perante o súbito desenvolvimento desta 

área, em 1709 foi criada a capitania de São Paulo e Minas Gerais36, reunindo deste modo 

um dos primeiros núcleos do interior a ser povoado, São Paulo, fundada pelos jesuítas em 

1554, com as diversas capitanias que no seu processo centralizador a Coroa ia adquirindo 

aos particulares. 

 Decorrente da progressiva importância dos achados de ouro em Minas Gerais, em 

1720 este território torna-se por sua vez autónomo de São Paulo, constituindo-se na 

capitania de Minas Gerais. Enquanto isto, São Paulo a cujos habitantes, paulistas, se ficara 

devendo a descoberta do ouro e dos diamantes, bem como o estabelecimento desde meados 

do século XVIII no interland que Portugal reivindicava à revelia de Tordesilhas, ia 

progressivamente sendo desmembrado de vastas áreas. Primeiro da Ilha de Santa Catarina 

e do Rio Grande de São Pedro que passaram a depender do Rio de Janeiro, «o sul sob um 

só mando», como reivindicava Gomes Freire, e, posteriormente, também das capitanias de 

Goiás e Mato Grosso37, onde fora descoberto ouro embora não com a abundância de Minas 

Gerais. 

 Após este processo de reestruturação, a capitania de São Paulo foi extinta, restando 

apenas como comarca, e dependente do Rio de Janeiro38. 

                                                 
34 Idem, Ibidem, fl. 5. 
35 Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776, Carta n.º 215 de 23 de maio de 1770. 
36 Cf. Cecília M. Wesphalen, Maria Beatriz Nizza da Silva, «Capitania de São Paulo» in Dicionário da 
História da Colonização Portuguesa no Brasil, coord. Maria Beatriz Nizza da Silva. 
37 Idem, ibidem. 
38 O municipalismo em São Paulo era muito forte, e foi-lhe difícil conformar-se com esta subalternidade. 
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 Todavia, a partir de meados do século XVIII, as prioridades políticas relativas ao 

Brasil sofreram uma alteração, cujas causas foram amplamente abordadas na primeira parte 

do nosso trabalho, pelo que, dependendo da sua situação e de certas características dos 

paulistas39, que os tornavam mais aptos para o tipo de guerra que se travava no Sul, em 

1765 São Paulo foi restabelecida como capitania. No âmbito da reestruturação de todo o 

aparelho estatal que temos vindo a descrever, para seu governador foi nomeado D. Luís 

António de Souza Botelho Mourão, ou mais simplesmente, o Morgado de Mateus, 

restaurador de São Paulo, assim chamado porque São Paulo voltava a ser capitania, cujo 

mandato (1765-1775) foi bastante polémico. 

 A respeito deste personagem, diremos que foi outro dos participantes nas 

campanhas da Guerra dos Sete Anos e, de todos os capitães generais que serviram no 

Brasil durante o Vice-reinado do Marquês do Lavradio, o Morgado de Mateus terá sido 

porventura, o mais enérgico40. 

 Não nos cabendo aqui debruçarmo-nos sobre a sua personalidade, tanto mais que já 

foi amplamente estudada, diremos no entanto que, relativamente ao conflito militar do Sul, 

o governador de São Paulo estava obrigado a dar apoio militar ao Vice-rei Lavradio41. 

Sucedia porém que, desde a sua chegada ao Brasil, o Morgado de Mateus tinha outras 

prioridades expansionistas «diversão» do Iguatemi e, sendo pessoa bastante obstinada, este 

conflito foi transversal a toda a sua governação, como podemos constatar: “De tudo o que 

fica referido, verá V. Sa. que no Plano que tem formado, para estender os domínios de Sua 

Majestade, e de que deu parte a esta Corte em diferentes Ofícios que correm desde o ano de 1767 

até o de 1770…” 42. Daqui a sua relutância no envio de tropas para o Sul e atritos com o 

Vice-rei, uma vez que este era um fiel executor das ordens régias. Exemplo do exposto é a 

longa carta que Martinho de Mello e Castro escreve ao Morgado de Mateus, através de 

cuja leitura fica patente a reprovação das altas instâncias portuguesas ao seu plano. 

                                                 
39 Cf. Jaime Cortesão, Introdução à História das Bandeiras, Vol. I, p. 66, na sua quase totalidade, a 
população masculina de São Paulo era bandeirante. 
40 Cf. Dauril Alden, Royal Government in Colonial Brazil, p. 459. 
41 Cf. Marcos Carneiro de Mendonça, «Carta de Martinho de Mello e Castro a Luís António de Souza 
Botelho Mourão», in Século XVIII – Século Pombalino no Brasil, Rio de Janeiro, Xerox do Brasil, S.A., 
1989,  (Compilação de 392 documentos relativos à ocupação territorial do Brasil bem como ao delineamento 
das suas fronteiras, entre os quais figura vária correspondência das mais altas instâncias nacionais 
portuguesas dirigida aos governadores e Vice-reis do Brasil, recolhidos no Arquivo do Cosme Velho e 
seleccionados por Marcos Carneiro de Mendonça e uma equipe de pesquisadores portugueses), p. 554. 
42Idem, «Carta de Martinho de Mello e Castro a Luís Antônio de Souza Botelho Mourão» in Século XVIII –
Século Pombalino no Brasil, p. 558.     
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 Terá mesmo sido esta sua obstinação, relativamente à prioridade que o plano do 

Iguatemi deveria merecer, embora outras houvesse ainda que de menor monta43, oposição 

popular devido ao forte municipalismo em São Paulo e querelas com o bispo e com o 

ouvidor, que levaram à sua substituição, mas não sem que os conflitos daí derivados 

interferissem nas relações deste fidalgo com o Vice-rei Lavradio. 

 Mas, a resistência ao poder do Vice-rei não se ficou por este personagem pois, face 

a todos os condicionalismos atrás expostos, bem como à interferência dos diversos órgãos 

na nomeação das autoridades coloniais, também a capitania do Espírito Santo fugia ao seu 

controle. É que esta capitania, sendo mista, dependendo politicamente do Rio de Janeiro e 

militarmente da Baía, o seu governador furtava-se a dar-lhe conhecimento de certos factos 

e nem sequer o seu Ouvidor reconhecia o Marquês do Lavradio como Vice-rei do Estado 

do Brasil. Tal situação, como é óbvio, interferia especialmente na defesa militar do Sul, 

cuja coordenação competia ao Vice-rei, sendo-lhe necessário mais uma vez, entre as 

muitas que teve que recorrer a este expediente, expor o assunto ao Secretário de Estado da 

Marinha e do Ultramar, Martinho de Mello e Castro44. 

 

 4.2.4. A armada no tempo do Vice-rei Lavradio: Tão ou mais importante que a 

defesa terrestre era a defesa marítima de toda a costa brasileira, muito especialmente do 

Sul, onde se desenvolvia a guerra entre portugueses e espanhóis. Deste modo, face ao 

recrudescimento do conflito, não só se destacaram forças terrestres para aquela área, como 

também passou a haver a necessidade da manutenção de uma armada que patrulhasse e 

protegesse a zona dos ataques inimigos. E neste campo, à semelhança do que sucedera no 

exército, também se faziam sentir carências de vária ordem. 

 Entre as condições que possibilitaram aos povos ibéricos serem os pioneiros das 

grandes navegações transatlânticas, figuram o seu avanço técnico no domínio dos 

instrumentos marítimos e da construção naval, bem como a sua experiência na arte de 

navegar, derivada da situação geográfica da península. 

 Destas circunstâncias, e do posterior estabelecimento da política de mare clausum, 

resultou o desenvolvimento das armadas de ambas as nações, desenvolvimento que fez 

                                                 
43 Cf. Heloísa Liberalli Bellotto, « O Morgado de Mateus, Governador de S. Paulo»  in Separata do Boletim 
da Universidade de Coimbra, 2.ª parte, Coimbra, Coimbra Editora, Lda., 1979,  p.60. 
44 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fls. 202 a 204. 
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com que a Espanha fosse considerada a primeira potência marítima durante grande parte 

do século XVI. 

 No que diz respeito a Portugal, há ainda a referir que, até meados do século XVI, o 

império português, não sendo de conquista e ocupação, mas sim assente no domínio de 

certos pontos estratégicos, muito especialmente na Ásia, bastou a Portugal ter uma 

esquadra capaz de dominar esses pontos para manter o seu domínio. 

 Todavia, face ao florescimento do comércio a longa distância, bem como aos 

grandes lucros auferidos com o mesmo, as características náuticas e militares dos antigos 

navios, que haviam possibilitado aos ibéricos serem os primeiros a cruzar os vários 

oceanos, foram sacrificadas a favor de uma maior tonelagem, a qual, alterando-lhes a 

configuração, os tornou mais vulneráveis perante várias circunstâncias. Mais pesados e 

menos manobráveis, menos velozes portanto, os navios tornaram-se presas fáceis da 

pirataria, especialmente no torna viagem quando carregados de mercadorias. Para além 

ainda desta circunstância, havia os poucos escrúpulos das tripulações, que frequentemente 

autorizavam carregamentos superiores à tonelagem dos navios, os quais, devido à sua má 

distribuição, concorriam igualmente para que os naufrágios fossem numerosos, causando 

enormes perdas materiais e em vidas humanas. 

 Daí que, enquanto a política de mare clausum não foi contestada pelas outras 

nações europeias, muito especialmente pelo Holanda e Inglaterra, Portugal e a Espanha 

conseguiram manter o seu domínio marítimo, mas, quando esse princípio começou a ser 

contestado, o poder das suas marinhas decaiu, pois à semelhança do que já acontecera no 

capítulo militar, enquanto povos do norte se iam apetrechando melhor, e introduzindo 

aperfeiçoamentos técnicos nos seus navios de modo a poderem competir e até mesmo 

superar os ibéricos no domínio dos mares, essas alterações não foram acompanhadas pelos 

peninsulares. 

 Com isso decaiu o poder naval português, tanto mais que, também devido à União 

Dinástica, Portugal se viu envolvido em todos os conflitos que a Espanha travou com as 

várias potências europeias na sua luta pela supremacia. 

 Ao suceder à Espanha na hegemonia marítima, as Províncias Unidas, para além da 

Companhia das Índias Orientais fundada para a exploração do comércio na zona oriental e 

cuja existência remontava a 1602, em 1621 criaram uma nova companhia, Companhia das 

Índias Ocidentais, à qual foi concedido o monopólio do comércio em várias zonas, 

incluindo aquelas onde se situavam as restantes possessões portuguesas. 



 71 

 Como sabemos de capítulo anterior, após a Restauração, os ataques holandeses às 

possessões portuguesas continuaram, pois, embora os Estados Gerais da Holanda 

reconhecessem a independência nacional, o mesmo não sucedia em relação às poderosas 

Companhias das Índias (Orientais e Ocidentais), devido aos importantes interesses em 

jogo. Deste modo, apesar do estabelecimento de uma trégua de dez anos, estas continuaram 

os seus ataques aos domínios coloniais portugueses, infligindo constantes danos ao poder 

naval português. 

 Após a Restauração houve um longo período de lutas quer externas, defendendo a 

Restauração, quer internas, derivadas da governação de Afonso VI, e a Coroa portuguesa, 

sempre a braços com a crise financeira, não promoveu a renovação da armada, de modo a 

equipará-la à de outras potências europeias. 

 Segundo Charles Boxer, para os desaires portugueses no oriente pela mesma época, 

1636 – 1645, concorriam a qualidade das chefias, pois enquanto na Companhia das Índias 

Orientais os critérios de promoção dos seus oficiais eram baseados na competência e na 

experiência, independentemente do nascimento, em Portugal isso não acontecia. As chefias 

nacionais eram entregues consoante a genealogia ou o estatuto social de cada um, factor 

que, aliado a uma menor disciplina e treino dos seus marinheiros em relação aos 

holandeses, concorreram para as sucessivas derrotas portuguesas no oriente45. 

 Esta situação não era nova, tal já acontecera como vimos em relação ao exército, 

pelo que, acreditamos, a situação da armada na parte atlântica do império seria idêntica, 

Aliás, é o próprio Marquês do Lavradio que no-lo confirma em ofício dirigido ao Marquês 

de Pombal46. 

 Ora como também já descrevemos pormenorizadamente, a guerra no Sul 

desenvolvia-se em sintonia com os acontecimentos na Europa, submetendo-se sempre aos 

interesses político militares das quatro nações envolvidas. Daí que, como mesmo após a 

assinatura do Tratado de Paris as escaramuças se mantivessem constantes nos cerca de 

doze anos seguintes, a Espanha apesar de se encontrar a braços com uma terrível crise 

financeira, aprontou sigilosamente uma grande expedição militar destinada a fazer valer as 

suas pretensões na fronteira do Rio Pardo, mas fazendo crer que esses preparativos se 

destinavam a outro fim. Quando via espionagem o assunto chegou ao conhecimento da 

corte portuguesa, esta pediu auxílio ao tradicional aliado inglês, mas este, encontrando-se 

                                                 
45 Cf.Charles R. Boxer, O Império Colonial Português, Lisboa, edições 70, 1977,  p. 138. 
46 Cartas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro acerca de assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fls. 191, 192. 
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também ele envolvido na guerra contra os insurrectos americanos, não lhe convinha ver-se 

envolvido noutra frente de combate. 

 Perante a grandeza desta esquadra, houve que preparar as defesas e, uma vez que o 

apoio marítimo era indispensável, houve que recorrer aos navios mercantes e fortificar 

todas as embarcações, de modo a reforçar o poder da esquadra portuguesa. Todavia, face 

aos condicionalismos já expostos, o Marquês do Lavradio debateu-se com vários 

problemas, pois quando conseguia transformar navios mercantes em navios de guerra, não 

encontrava quem os comandasse47. De facto, simultaneamente à contratação do general 

Bhöm para assumir o comando do exército do Sul, fora também contratado um estrangeiro 

para chefiar a armada portuguesa, Robert MacDouall. Para além deste oficial de alta 

patente, foram vários os estrangeiros a assumirem o comando dos navios portugueses: 

Thomas Stevens, Arthur Philipp, George Hardcastle, etc. 

 Face à grandeza da esquadra espanhola, em relação à portuguesa e, também ao 

xadrez político em que todo este conflito se desenvolvia, o Marquês do Lavradio teve que 

recorrer a todos os meios possíveis para aumentar o poderio naval português, objectivo que 

não era muito viável, pois já perto do final do conflito, o Vice-rei escreve para a metrópole 

dizendo que não tem navios mercantes para armar em guerra, e mesmo que os tivesse não 

só não tinha artilharia para os aparelhar48, como também o pessoal da armada era escasso.  

 Perante a situação descrita, a armada espanhola tomou facilmente a Ilha de Santa 

Catarina, e a Colónia do Sacramento também se rendeu, devido às carências com que vivia 

há cerca de um ano, pelas dificuldades de acessibilidade ao seu porto, devido às frequentes 

intempéries, mas também pelo cerco que os espanhóis lhe montavam e a esquadra 

portuguesa comandada por MacDouall se encontrar em Santa Catarina. 

 Quando os espanhóis se preparavam para atacar o Rio Grande, deu-se o armísticio, 

cuja notícia chegou ao Rio de Janeiro a 11 de Junho de 1777. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Idem, ibidem, fls. 32,32v. . 
48 Idem, ibidem, fl. 205v. 
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4.3. Organização do exército 
 
 De acordo com o relato de um reputado oficial estrangeiro, esta era a situação 

militar do Rio de Janeiro em finais de 1764: 

 

“Como hum verdadeiro Vassallo do meu Paiz, não posso deixar de vos 

reprezentar o deploravel estado em que se acha esta capital; … que 

certamente Eu me Concideraria digno de infâmia; se com hum só 

Batalhão de Infanteria, me não fizese senhor do Rio de Janeyro em 24 

horas. Aqui não há nada que mereça o nome de Forteficação porque 

tudo se acha arruinado; … e as suas Tropas não excedem a 500 

Homens”49. 

 

 Para solucionar esta situação, é que já em 1767 o marechal Böhm fora enviado para 

o Brasil, bem como três regimentos metropolitanos: de Moura, de Bragança e de Estremoz, 

de forma a aumentar a capacidade militar da colónia, o que de facto aconteceu. Todavia, 

quando, em finais de 1769, o Marquês do Lavradio chegou ao Rio de Janeiro esta ainda era 

muito reduzida face aos problemas que tinha para enfrentar, pelo que o novo Vice-rei, 

perante o contínuo agravamento das hostilidades no Sul, teve que manobrar em várias 

frentes, de modo a reforçar militarmente a colónia.  

 Todavia, se no capítulo anterior porque, completamente dependente da metrópole, 

pouco podia interferir, na constituição e reforma do exército, sendo questões mais 

autónomas, D. Luís de Almeida pôde actuar com maior liberdade, daí resultando a tomada 

de um certo número de medidas modernizadoras, nas quais reconhecemos o património do 

Conde de Lippe. 

 Para a deficiente capacidade militar brasileira contribuíam essencialmente a falta de 

soldados, de oficiais e de chefias militares competentes, a ruína em que se encontravam as 

fortalezas que defendiam a capital, bem como a carência do mais elementar material de 

guerra. Sendo que a defesa da colónia era feita por tropas de 1.ª linha ou regulares, na sua 

maioria constituídas por regimentos enviados da Europa e que normalmente tomavam o 

nome da localidade de onde procediam; de 2.ª linha ou auxiliares (milícias), constituídas 

                                                 
49 Cartas de Martinho de Mello e Castro, ministro de Portugal em Londres, dirigidas a Sebastião José de 
Carvalho, Conde de Oeiras, 1764-1765, Lisboa, BNP, Colecção Pombalina, Cod. 612, fl. 60, Anexos, Doc. 
1. 
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pelos residentes50; e de 3.ª linha ou ordenanças, formadas por toda a restante população 

entre os 18 e 60 anos de idade51, quando o Marquês do Lavradio chegou ao Rio de Janeiro 

confrontou-se com um panorama desolador. 

 Tal como na metrópole, aos regimentos das tropas regulares faltavam chefias. Para 

além da falta de chefias em certos postos, as que havia ou tinham tanta idade que já de 

pouco serviam, ou se não isso, as doenças de que sofriam eram tantas que estavam aos seis 

e oito meses sem aparecerem nos respectivos regimentos52. 

 Quanto às tropas auxiliares, a situação era em tudo idêntica à anterior, com a 

agravante de que os terços ainda nem tinham sido formados para receberem instrução e 

também não estavam armados53. 

 Como vemos portanto, embora formalmente o número de tropas Regulares no 

terreno já fosse considerável54, na prática a sua operacionalidade era reduzida, quer pelo 

grande número de baixas motivadas pela idade avançada de alguns dos seus elementos, 

quer pelas doenças de que outros padeciam. 

 Quanto às tropas auxiliares, em grande parte devido à forma como se faziam os 

recrutamentos: “Violento e curioso o sistema de recrutamento. A certa hora, prendiam-se todos 

os homens que se encontravam na cidade. Depois, entre êles as autoridades escolhiam os que 

deviam assentar praça,”55 ou invocavam os mais variados pretextos para se furtarem ao 

serviço militar, ou mal podiam desertavam. 

 Enfim, a situação era em tudo idêntica à da metrópole quando se vira obrigada a 

entrar na Guerra dos Sete Anos. Para inverter esta situação, tornava-se portanto necessária 

a introdução de medidas que modernizassem e tornassem operacional toda a estrutura 

defensiva brasileira. 

 Foi portanto neste contexto, e resultante de toda a situação anteriormente descrita, 

que o Marquês do Lavradio introduziu um certo número de reformas, das quais passamos a 

salientar as que nos parecem ter contribuído mais significativamente para a 

operacionalidade do exército. 

 
                                                 
50 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, São Paulo, Livraria Martins  Editora, 1942, 
pp. 309, 310, as tropas auxiliares ou milícias, organizavam-se em terços, a cujo serviço militar os naturais 
não se podiam eximir. Era uma tropa não remunerada. 
51 Idem, ibidem, p.310. 
52 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-Rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca sos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. fls. 1, 2. 
53 Idem, ibidem, fl. 30. 
54 Idem, ibidem, fl. 106. 
55 Cf. Gustavo Barroso, História Militar do Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1935, p. 25. 
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 4.3.1. Recrutamentos: Sendo que até esta época, o exército brasileiro era 

composto na sua maioria por degredados da metrópole, o Vice-rei passou a fazer uma 

selecção criteriosa dos homens que o haviam de compor, recusando integrar nas suas 

fileiras fujões, ladrões, delinquentes, etc., como se pode depreender do excerto que 

transcrevemos e no qual D. Luís de Almeida, com um comentário irónico, devolve à 

procedência um soldado nas condições mencionadas: Torno a remetter a vm.ce o prezo 

Antonio Thomas, que vm.ce. enviou para esta cidade, por não Servir hum homem com as 

circunstancias, que vm.ce me refere, para as Tropas, de que sou General … e Só Sim poder Servir 

nas Tropas que vm. e comanda nas quaes lhe poderá mandar Sentar praça”56. 

 Paralelamente a situações desta natureza, pedia para a metrópole que lhe enviassem 

bons soldados, nomeadamente das ilhas57, pensamos que dos Açores58, pois além de serem 

excelentes, iam para o Brasil com agrado. Para além disso ainda, eram agricultores e, como 

tal, mediante certas concessões que a Coroa lhes fizesse, poderiam desenvolver a 

agricultura local, isentando a colónia de certas importações de comestíveis mas não só, tão 

essenciais em tempo de guerra. 

 Quanto à formação dos terços auxiliares59, a colónia tinha poucos homens capazes 

de cumprirem o serviço militar sem que fosse posta em causa a produção agrícola, pelo que 

ao menor sinal de que ia haver um recrutamento, que era feito da forma indiscriminada que 

já referimos, a população fugia para os matos abandonando as lavouras e, 

consequentemente, provocando o encarecimento dos géneros de primeira necessidade. Para 

solucionar este problema, o Marquês do Lavradio, à semelhança do que o Conde de Lippe 

fizera em Portugal, também procurou que os recrutamentos se fizessem de modo a 

conciliar as exigências do serviço militar com as necessidades económicas brasileiras. E 

para o Vice-rei, o binómio desenvolvimento económico e bem estar das populações era tão 

                                                 
56 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. 227, Anexos, Doc. 28. 
57  Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 176. 
58 A política de uti possidetis posta em prática no reinado de D. João V, determinou o envio de numerosos 
açoreanos para o Sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a quem foram distribuídas numerosas 
sesmarias para ali se fixarem. A colonização dos «casais» açoreanos nesta área é muito conhecida e muito 
tratada pela historiografia brasileira sendo muitas as personalidades ilustres que entroncam as suas origens 
nestes emigrantes. 
59 Cf. Visconde de Carnaxide, «Relatório do Marquês do Lavradio, Vice-Rei do Brasil de 1769 a 1779, 
apresentado ao Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa seu sucessor» in O Brasil na Administração 
Pombalina (Economia e Política Externa), Prefácio de Afrânio Peixoto, São Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1940, p. 279, o Rio de Janeiro estava dividido em dez distritos, e em cada um deles foi criado um 
terço de auxiliares, sob o comando de um  mestre de campo. 
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importante, como teremos oportunidade de constatar na continuação deste trabalho, que 

preferia prescindir de 150 ou até mesmo 200 homens do que pôr em causa as actividades 

agrícolas, e com isso a subsistência de numerosas famílias60.  

 Deste modo, cessou a forma desordenada como os recrutamentos eram feitos, 

passando a ter-se em conta a situação civil e social dos mancebos destinados a cumprir o 

serviço militar, sendo inúmeros os casos em que o Vice-rei após averiguação, isenta do 

serviço militar determinadas categorias de indivíduos, tais como filhos de mães viúvas e 

sem rendimentos, ou quaisquer outros casos em que, reconhecidamente, fossem amparos 

de família61.  

 Todavia, D. Luís de Almeida, paralelamente às grandes preocupações de cariz 

social que evidencia em toda a documentação a que tivemos acesso, mostra-se de uma 

grande inflexibilidade para com aqueles que, ao abrigo de falsas declarações, ou até de 

situações provocadas, pretendem escusar-se à prestação do serviço militar. 

 Para além destas alterações, e de modo a moralizar toda o exército, o Marquês do 

Lavradio recorreu ainda a outros métodos utilizados pelo Conde de Lippe em Portugal, e 

dos quais ele bem conhecia a eficácia. 

 

 4.3.2. Promoções por mérito: Uma vez que sem oficiais competentes nas chefias 

os exércitos perdiam operacionalidade, se se pretendia uma nova política, para que isso 

acontecesse era necessário que as reformas começassem pelo topo da hierarquia militar, 

invertendo-se tudo o que até aí acontecera e a cultura do passado, normalmente dominada 

pela cunha, teria que dar lugar à cultura da competência. 

 Embora não diga directamente respeito ao ponto que de momento abordamos, 

referiremos que foi diversa a documentação consultada na qual D. Luís de Almeida expõe 

a inconveniência de certas nomeações, quer respeitantes a militares quer a civis, para 

cargos que reputava de importantes e que, dos diversos órgãos metropolitanos, se faziam 

sem se olhar às aptidões dos nomeados62. 

                                                 
60 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-Rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa. BNP. Cod. 10624, fl. 84, Anexos, Doc. 38. 
61 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. 110614, fl. 63, Anexos, Doc. 13.  
62 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-Rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 163, Anexos, Doc. 45. 
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 Deste modo, e dentro do que lhe era permitido fazer, determinou que as nomeações 

passassem daí para o futuro a ser feitas noutros moldes, isto é, tendo em vista um 

determinado número de competências que no seu conjunto fossem susceptíveis de sugerir 

um bom desempenho: 

 

“Os mais Offes. Anda elle ainda escolhendo. Eu lhe tenho dito, que se 

naõ deve agora regular por graduaçoens, e antiguidadez, que deve 

escolher os que forem mais aplicados, e instruídos, e que tiverem mayor 

propenção, para com prudência pôr em pratica a nova doutrina, que se 

vay estabelecer naquelle corpo, que nunca foi formado que de huns 

desordenados Payzanos vestidos de Soldados”63.  

 

 Neste capítulo porém, o Marquês do Lavradio deparou-se com um obstáculo de peso a 

entravar-lhe a renovação a que queria proceder; é que se substituísse as numerosas chefias 

idosas ou doentes ainda no activo, estas ficariam sem qualquer fonte de rendimento. Ora 

isso, além de não ser indiferente à sua sensibilidade, iria causar uma má impressão nos 

naturais, funcionando como factor de dissuasão junto dos eventuais interessados em seguir 

a carreira militar. Deste modo, e porque subjacente a toda a sua actuação estavam 

fundamentalmente os interesses da Coroa, o Vice-rei escreve para a metrópole no sentido 

de obter algo equivalente a uma reforma para os mais incapazes, de forma a que pudessem 

viver com uma certa dignidade e assim poder proceder à pretendida renovação de 

quadros64 pretendida, de acordo com a nova cultura que tinha em mente. 

 Quanto à escolha das chefias para os terços auxiliares, que até aí fora feita de entre 

os oficiais mais velhos ou fora do activo, passou a ser feita com um maior grau de 

exigência do que para a própria tropa regular, uma vez que sendo os únicos oficiais de 

carreira numa tropa de milicianos, qualquer erro seu seria duplamente prejudicial65.  

 

 4.3.3. Pagamento de soldos: De acordo com os mais conhecidos estudiosos da 

História Militar do período pombalino, havia um longo atraso no pagamento dos soldos às 

tropas metropolitanas, o que as levava frequentemente a mendigarem. Cobertas de andrajos 

e mal pagas, logo que podiam desertavam. O problema foi em grande parte resolvido pelo 

                                                 
63 Idem, ibidem, fl. 55, Anexos, Doc. 37. 
64 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-Rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Códice 10624, fl. 2. 
65 Idem, ibidem, fl. 57, Anexos, Doc. 53. 
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Conde de Lippe que, assim que assumiu o comando do exército português, procurou desde 

logo ver estabelecido o princípio dos pagamentos em dia. Situação idêntica foi encontrar o 

Marquês do Lavradio no Brasil, onde havia militares que há anos não recebiam os seus 

soldos66. Pagamentos em atraso era sinónimo de falta de empenho ou deserção, pelo que o 

Marquês do Lavradio, para que não houvesse descontentamento, recorreu à fórmula de 

Lippe, ou seja, soldos em dia, muito especialmente às tropas que eram enviadas a defender 

as fronteiras no Sul, as quais passaram a ser tão bem pagas como as da capital, coisa que 

nunca sucedera antes67. 

 E de tal modo para si era importante ter os pagamentos em dia que, já quase no 

final do mandato, 1776, no auge dos conflitos no Sul e com grandes dificuldades 

financeiras, estava disposto a contrair um empréstimo na praça para ter com que pagar às 

tropas68. Mais ainda, estava disposto a fazer o impensável, isto é, servir-se dos intocáveis 

quintos, os quais iria repondo, de modo a que quando tivesse que os mandar para Lisboa já 

viessem certos69.  

 

 4.3.4. Disciplina, exercícios práticos, inspecções periódicas: Para além das 

alterações que temos vindo a expor, há ainda que referir a introdução de certas normas 

trazidas para Portugal pelo Conde de Lippe e que, transpostas para o Brasil pelo Vice-rei 

Lavradio mas não só, também pelo general Böhm, deram mais operacionalidade ao 

exército colonial. 

 Uma dessas práticas era a disciplina, indispensável a qualquer exército e que como 

já referimos fora apanágio do regimento de Cascais de que D. Luís de Almeida fora 

coronel; a necessidade de exercícios práticos: “… se não tiverem hum Official particular que 

vegie sobre ellez, para que nos tempos competentez fação os seus Exercícios, para que conservem 

em bom estado as Suas Fardas, e armamentos;…” 70, e daí a nova política nas nomeações, 

prevalecendo a competência em detrimento da antiguidade; a nomeação de um inspector 

que, perante Vice-rei, fosse o responsável pela preparação de todas as tropas da sua 

capitania e, à semelhança de Lippe, indicando quem, no seu entender, seria a pessoa mais 

indicada para fazer esse serviço: “Para esta Inspecção, nomeyo ao Tenente Coronel de 

                                                 
66 Idem, ibidem, fl. 14, Anexos, Doc. 32. 
67 Idem, ibidem, fl. 4, Anexos, Doc. 26. 
68 Idem, ibidem, fl. 88, Anexos, Doc. 39. 
69 Idem, ibidem, fl. 189, Anexos, Doc. 48.  
70 Idem, ibidem, fl. 57v, Anexos, Doc. 53. 



 79 

Dragoens Gaspar José de Mattos…71, e finalmente, reflectindo a nova doutrina e a sua 

constante preocupação acerca da competência e da honestidade dos que exerciam cargos de 

maior relevância: “… pella honra e limpeza de maons, com que se tem conduzido, e conservado 

pobre em hum Lugar aonde todos tem henriquecido”72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
71 Idem, ibidem, fl. 58. 
72 Idem, ibidem, fl. 58. 
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4.4. Formação de corpos de ordenança 
  
 Embora a intervenção destes corpos militares em situações de guerra fosse quase 

nula, a sua importância derivou do facto de se terem estendido a todo o território brasileiro 

e, pela fora como foram utilizados, terem contribuído decisivamente para o 

estabelecimento de ordem legal e administrativa em toda a colónia. Assim sendo, 

referiremos não só alguns dados sobre a sua composição, como também os fins mais subtis 

com que o Marquês do Lavradio os utilizou e que nos foram patentes pela leitura do 

Relatório que deixou ao sucessor, D. Luís de Vasconcelos e Sousa. 

 Os corpos de ordenança ou tropas de 3.ª linha eram forças locais para onde eram 

arrolados todos os indivíduos entre os dezoito e os sessenta anos73, que residissem dentro 

de determinados limites territoriais e que, por mais impossibilitados74, não faziam parte das 

tropas auxiliares. Sendo forças que não se podiam afastar do local em que residiam os seus 

efectivos75 naturalmente que tinham uma actividade militar muito limitada, reduzindo-se a 

exercícios periódicos ou a prestar ajuda em certos serviços locais como adiante veremos. 

Em situações de conflito eminente, ao toque a rebate, deveriam acorrer, juntamente com os 

escravos, a sítios previamente estabelecidos, armados de tudo quanto fosse susceptível de 

causar estragos ao inimigo76. Isto é, em caso de absoluta necessidade, formariam a 

retaguarda da defesa. Cada um destes corpos tinha os seus oficiais superiores77 

responsáveis pela comparência das respectivas companhias78 nos locais indicados, 

devidamente munidas de equipamento agressivo. 

 Mas, para além destes fins, outra das razões da grande utilidade dos corpos de 

ordenança era a de que gradualmente se fosse inculcando na população certos hábitos, tais 

como a obediência e o respeito pelos superiores. Sem ordem, dizia D. Luís de Almeida ao 

                                                 
73 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, p. 310. 
74 Cf. Visconde de Carnaxide, «Relatório do Marquês de Lavradio, Vice-Rei do Brasil de 1769 a 1779, 
apresentado ao Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa seu sucessor» in O Brasil na Administração 
Pombalina, p. 283. 
75 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, p. 310. 
76 Cf. Visconde de Carnaxide, «Relatório do Marquês de Lavradio, Vice-Rei do Brasil de 1769 a 1779, 
apresentado ao Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa seu sucessor» in O Brasil na Administração 
Pombalina, p. 295. 
77 Idem, ibidem, p. 294. 
78 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, p. 311, os terços eram comandados por um 
capitão-mor e eram constituídos por companhias. As companhias eram formadas por 250 homens cada, e 
eram comandadas por um capitão, um tenente e um sargento ou alferes. 



 81 

sucessor, uma sociedade tão heterogénea e de gentes tão mal educadas como era a 

brasileira naquela época, a colónia seria ingovernável79. 

 Logo, com essa finalidade, os capitães das ordenanças deveriam ser escolhidos 

entre os mais notáveis e ricos da cidade80, isto é, entre aqueles que pelo seu estatuto melhor 

se pudessem impor. Mas para que a escolha não dependesse totalmente da sua vontade, 

numa primeira fase os candidatos eram seleccionados por um órgão externo, câmaras, que 

propunham ao Vice-rei três candidatos81. Só depois disso, e após investigação ao passado 

dos mesmos, é que o Marquês do Lavradio escolhia o que lhe parecesse apresentar as 

melhores condições para o desempenho do cargo. O óbice a esta questão era que algumas 

câmaras, pelas contingências já abordadas, frequentemente resolviam mais em função dos 

seus próprios interesses do que de acordo com as ordens do Vice-rei82 e com os interesses 

que este defendia. É o que podemos constatar pela resposta enviada por D. Luís de 

Almeida a uma dessas câmaras, a qual, em vez de lhe propor as pessoas nas condições 

requeridas, lhe propusera das mais pobres do sítio83. 

 Por outro lado também, num território tão imenso e tão escasso de funcionários 

como era o brasileiro84, o Marquês do Lavradio utilizou frequentemente estas chefias na 

administração colonial as quais, adicionando ao seu estatuto social as patentes que lhes 

eram concedidas e que lhes conferiam uma certa autoridade pública, se transformaram elas 

próprias em zeladoras das leis e da ordem no território85. 

 O aproveitamento dos corpos de ordenança para este efeito, bem como o reflexo 

que esta política teve em todo o território, de acordo com Caio Prado Júnior, deveu-se à 

clarividência do Marquês do Lavradio, que considera ter sido um dos maiores 

administradores que o Brasil teve enquanto colónia, consubstanciando o assunto da seguinte forma: 

  

“…a administração, amputando-se talvez com esta delegação mais ou 

menos forçada de poderes, ganhava no entanto uma arma de grande 

alcance: punha a seu serviço uma força que não podia contrabalançar… 

                                                 
79 Cf. Visconde de Carnaxide, «Relatório do Marquês do Lavradio, Vice-Rei do Brasil de 1769 a 1779, 
apresentado ao Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa seu sucessor» in O Brasil na Administração 
Pombalina, p. 283. 
80 Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luiz de Almeida, Vice Rei e 
Capitão General de Mar e Terra do Estado do Brasil, Lisboa, Cod. 10614, fls. 31, 32. 
81 Idem, ibidem, Anexos, Doc. 8.  
82 Idem, ibidem, fl. 192. 
83 Idem, ibidem, fl. 274, Anexos, Doc. 34. 
84 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, p. 322. 
85 Idem, ibidem, p. 325. 
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E com ela penetraria a fundo na massa da população, e teria 

efectivamente a direcção da colónia”86. 

 

 Ligado ainda à formação dos corpos de ordenança, havia um outro objectivo que o 

Marquês do Lavradio tinha em mente, que reputamos de muita importância, e que 

passamos a expor: pela necessidade que o Vice-rei tinha em saber de que pessoal disporia 

em caso de ataque, ou até mesmo para penalizar quem não comparecesse à chamada, as 

povoações eram obrigadas a fornecer-lhe mapas mensais, descriminando qual o número de 

escravos que possuíam87. 

 Tal prática equivalia na realidade ao recenseamento de toda a população e, deste 

modo, estes mapas não só eram utilizados com fins militares, mas também na política de 

atribuição de sesmarias. 

 Uma vez que o desenvolvimento da política agro-pecuária brasileira era um dos 

objectivos do Marquês do Lavradio, nomeadamente a plantação de produtos até então 

inexplorados, estes mapas permitiam-lhe conhecer em cada momento a população 

existente em determinada área, bem como o número de escravos que cada proprietário 

possuía. Deste modo, quando lhe requisitavam sesmarias, o Vice-rei ficava de imediato a 

saber quem tinha ou não tinha os meios necessários para proceder ao cultivo das terras 

requeridas88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Idem, ibidem, pp.325. 
87 Cf. Visconde de Carnaxide, «Relatório do Marquês de Lavradio, Vice-Rei do Brasil de 1769 a 1779, 
apresentado ao Vice-Rei Luís de Vasconcelos e Sousa seu sucessor» in O Brasil na Administração 
Pombalina, p. 295. 
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4.5. Postura do Vice-rei perante a população 
 

 A juntar a estas alterações, que sem dúvida deram mais operacionalidade ao 

exército, houve da parte deste Vice-rei uma permanente atitude de reconhecimento dos 

esforços que eram pedidos à população, muito especialmente às tropas auxiliares, como se 

verifica através dos seus constantes pedidos para a metrópole, no sentido de conseguir-lhes 

alguma recompensa. A lutar com dificuldades financeiras, e sabendo que a corte era parca 

em relação às verbas destinadas à colónia, e não chegando a sua autoridade para deliberar 

nesse sentido, sugeria até que essa recompensa se efectuasse através de pequenas 

distinções que simultaneamente satisfizessem a vaidade dos luso-brasileiros e 

demonstrassem que o Estado representado na sua pessoa, estava atento. Mas essa 

recompensa, na sua opinião, para ser eficaz teria que ser breve, em tempo útil, logo após a 

acção e não quando esta já tivesse caído no esquecimento. 

 A sua percepção do 2.º Marquês do Lavradio de que o tempo entre a prática do acto 

e o seu reconhecimento teria que ser curto, foi uma constante em todos os domínios onde 

se fez sentir a sua influência, nomeadamente na Justiça, onde defendia que para ser eficaz 

teria que ser célere. 

 

“Se El Rey  Meo Senhor fosse servido dar algus abitos, com a liberdade 

de se poderem dar, não só aos Officiaes, mais ainda aos soldadoz, que 

fizesem hũa acção destinta, Logo que  estes  a tivessem praticado, de 

forma que elles diante do mesmo Exército aparecessem entre os outros 

com hum signal da sua distinção … Estas gentes são mui vaidozas, e por 

estas piquenas destinções, são capazes de dar tudo o que possuem, e 

arriscar mil vidas se as tivesem89. 

 

 Em 1776, já quase no final do conflito no Sul, e esperando-se a todo o momento um 

ataque espanhol, não se sabia a que parte do Estado do Brasil, se ao Rio de Janeiro se ao 

Sul, e com um grande número de tropas deslocadas para aquela área, incluindo os cem 

homens da sua guarda, houve que proceder à reparação das diversas fortalezas que 

formavam a defesa da capital. Nesta contingência, o Vice-rei recorreu à mão-de-obra das 

                                                 
89 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-Rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 14, Anexos, Doc. 32.  
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tropas auxiliares e dos corpos de ordenança90 do Rio de Janeiro, conseguindo em pouco 

tempo fazer todas as reparações necessárias sem despesas para o Erário. Face a isso, em 

carta para o Secretário de Estado da Repartição da Marinha, Martinho de Mello e Castro, 

relata pormenorizadamente como procedeu para obter os préstimos destes homens, bem 

como a maneira como estes corresponderam ao seu pedido e toda a carta, como se pode 

depreender do excerto que adiante apresentamos, é um enaltecimento à população. 

 Pela sua parte, diz que não lhes embaraçou o comércio, que permitiu que quem 

tivesse que trabalhar na sua loja pudesse mandar um escravo em seu lugar, que não deixou 

que trabalhassem durante as horas de maior calor, o que não foi cumprido, pois apesar 

destas ordens mesmo no tempo da “mais ardente caloração” infinitos auxiliares 

apareceram, e que também os comerciantes de escravos enquanto os não vendiam, os 

mandavam trabalhar nas obras. Reportava ainda que, deste modo, alturas houve em que 

chegou a reunir 3 000 homens e, assim sendo, mais uma vez solicitava o reconhecimento 

deste esforço: “Eu dezejaria merecer a EL REY Meu Sñr alguma remuneração para estas gentes. 

Todo este serviço tem feito sem soldo, e sem nenhuma outra despesa da Fazenda Real…”91. 

 No domínio das atitudes para com os luso-brasileiros, há ainda que referir a forma 

extremamente reconhecida como o Vice-rei agradeceu as distinções concedidas a alguns 

militares por acções distintas em combate no Rio Grande do Sul, referindo-se-lhes como 

«meus camaradas» na carta de agradecimento que enviou para a corte, e ainda um outro 

episódio digno de nota. 

  As tropas auxiliares armavam-se e fardavam-se por sua conta. No entanto, as armas 

enviadas da metrópole para lhes serem vendidas a 400 cruzados cada, eram armas velhas, 

já utilizadas noutros conflitos europeus92, e assim sendo, para evitar protestos, o Marquês 

do Lavradio recorreu ao seguinte expediente, conforme carta de ofício dirigida a Carvalho 

e Melo, da qual citamos o excerto que se segue: 

 

“… porem para que isto se podesse conseguir, sem fazer horror a esta 

gente, nem mostrarem a sua repugnancia, mandei fazer carga de todo o 

                                                 
90 As ordenanças não sendo normalmente utilizadas nos conflitos militares, eram-no em serviços destas 
natureza. 
91 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-Rei do Brasil M arquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 215, Anexos, Doc. 51. 
92 Cod. 612, PBA, BNP, Cartas de Martinho de Melo e Castro, ministro de Portugal em Londres, Lisboa, 
Coleccção Pombalina, Cod. 612, fl. 139, “… porque Artilharia fabricada em Inglaterra he hum roubo, e hum 
engano, ainda em tempo de Paz, e mil vezes peor em tempo de guerra…”. Uma vez que Portugal comprava 
todo o material de guerra no estrangeiro desde a artilharia e armamento para as tropas até às mochilas, não 
nos causa admiração que o Vice-rei dissesse que as armas que lhe mandavam eram já velhas.  
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Armamento aos Capitaenz, que a mayor parte dellez são negociantes, e 

todos homens abonadoz: ordenando-lhe, que elles fossem recebendo dos 

seus soldados, o que cada hum delles devia pagar pella sua Arma, os 

quaes os pagarião pello modo que lhe fosse mais comodo; hindo 

recebendo em cada mes de cada hum, hũa porção competente a sua 

possebelidade, cujas quantias, virião elles entregando com as suas 

competentes declarações…”93. 

 

 Ou seja, não apenas mandou vender as armas a prestações, como permitiu que cada 

um as fosse pagando de acordo com as suas disponibilidades financeiras. 

 Este conjunto de episódios que acabamos de descrever, pensamos ser 

suficientemente elucidativo da dupla vertente de actuação deste Vice-rei, e que foi uma 

constante ao longo de todas as pesquisas que efectuámos acerca da governação do Vice-rei 

Lavradio. Interesses da Coroa por um lado e acima de tudo, mas não descurando nunca o 

devido reconhecimento às populações pelo seu empenho e esforço na execução de certas 

tarefas e defesa também dos seus interesses, desde que estes não colidissem com os do 

Estado. 

 Todos os pormenores postos na descrição deste episódio, bem como outros a cuja 

leitura tivemos acesso e que não descrevemos para não cairmos em repetições, se por um 

lado nos sugerem o interesse das autoridades metropolitanas por tudo o que se passava na 

colónia, por outro revelam-nos mais uma vez a reduzida autoridade de que dispunham os 

Vice-reis. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                                                 
93 Cartas ao Marquez de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro: Cartas do Vice-Rei do Brasil Marquês 
do Lavradio, dirigidas ao Marquês de Pombal e a D. Martinho de Melo e Castro, acerca dos assuntos do 
governo e marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 31, Anexos, Doc. 33. 


