
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Áreas e novas perspectivas de intervenção 
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5.1. A Fazenda real: debilidades do sistema 

 
 Na época aqui abordada, a nação atravessava uma grave crise económico-financeira 

e na tentativa de solucionar o problema aumentando as receitas do Estado, o aparelho 

governativo do reino dirigiu as suas atenções para a área da arrecadação e administração 

dos rendimentos públicos, a qual por se encontrar completamente descentralizada e com 

estruturas que já não correspondiam às necessidades da época, dava origem a que os 

réditos do Estado se esvaíssem nos meandros da sua complicada engrenagem.  

 Um dos mais importantes passos dados nesse sentido foi a extinção da Casa dos 

Contos que em 1761 foi substituída pelo Erário Régio cuja organização, feita em moldes 

mais modernos, permitia ao Estado exercer uma fiscalização mais eficaz sobre os 

rendimentos da fazenda pública. 

 Até à época a que nos reportamos, competia à Casa dos Contos1 a fiscalização das 

receitas e despesas do Estado. Todavia, este órgão que tudo indica remontar a sua origem 

ao reinado de D. Dinis2, apesar das sucessivas alterações que fora sofrendo ao longo dos 

tempos, mostrava-se incapaz de acompanhar as transformações requeridas por um sistema 

financeiro cada vez mais exigente e complexo. Para a falta de operacionalidade da máquina 

tributária e contabilística do reino contribuíam vários factores, entre os quais destacaremos: 

 

 5.1.1. Corrupção – A arrecadação das rendas e tributos públicos, sendo feita por 

um grande número de repartições, era complicada e sujeita a fraudes, propiciando a que 

muitas das verbas recebidas fossem gastas em proveito próprio por alguns oficiais do fisco 

que à sua custa acumulavam grandes fortunas3. Outros havia também que, tendo em seu 

poder avultadas verbas, não resistiam à tentação de delas se utilizarem e, não sendo ricos, 

não podiam repor essas importâncias. Para além dos casos apontados, também os 

contribuintes se aproveitavam da situação para retardarem tanto quanto possível, ou até a 

eximirem-se ao pagamento dos impostos. 

                                                 
1 Cf. Maria Antonieta Soares de Azevedo, «Contos» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, 
Vol. II, embora a Casa dos Contos remonte ao reinado de D. Dinis, o seu mais antigo regimento conhecido 
data do reinado de D. João I (5 de Julho de 1389). 
2 Cf. Virgínia Rau, A Casa dos Contos, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, MCMLI,  
p. 7. 
3 Cf. Alzira Teixeira Leite Moreira, Inventário do Fundo Geral do Erário Régio, Lisboa, Tipografia Minerva 
do Comércio, 1977, Introdução, p. IX. 



 88 

 Este conjunto de situações como facilmente se depreenderá, causava estragos 

irreparáveis à Fazenda Real. 

 

 5.1.2. Venalidade dos cargos -  Certos cargos eram por vezes arrendados ou dados 

como mercês, ficando hereditariamente na mesma família. Desta situação, resultava 

algumas funções serem desempenhadas por indivíduos com pouca ou nenhuma apetência 

para o que faziam, com os consequentes reflexos na qualidade dos serviços públicos. 

 

 5.1.3. Falta de formação – Numa época em que a burocracia4 era cada vez mais 

especializada e apoiada por um funcionalismo conhecedor das técnicas necessárias ao bom 

desempenho dos cargos, o mesmo não acontecia em Portugal. No reino ainda não se 

praticavam certos métodos para melhor arrecadação dos dinheiros públicos e também 

certas normas de escrituração utilizadas de há muito noutras paragens eram desconhecidas 

dos portugueses mesmo dos próprios comerciantes. 

 

5.1.4. Abusos e falta de zelo – A falta de assiduidade de muitos oficiais bem como 

o não cumprimento dos horários, aliados à lentidão com que se davam e tomavam contas5e 

ainda à prioridade que dentro das repartições certos funcionários davam aos trabalhos mais 

rendosos, eram outros tantos factores a contribuir para o estado caótico das finanças 

nacionais. 

 Perante estes condicionalismos, era impossível ao Estado saber com rigor quais as 

suas verdadeiras receitas e despesas, bem como fazer os cálculos exactos dos produtos e 

dos lucros que eles proporcionavam. Esta situação já não era nova e, como a situação 

financeira no reinado de D. José era a que se descreveu, para lhe fazer face, desde o início 

da governação deste monarca que se vinha fazendo sair uma vasta legislação no sentido de 

terminar com as situações lesivas dos interesses do Estado. 

 Mas o terramoto seguido de incêndio em 1755 facilitaram a tarefa de Carvalho e 

Melo, pois, acabando com a Casa dos Contos e com todo o seu recheio, deram-lhe 

oportunidade para também nesta área entrar num capítulo renovador, fundando em seu 

lugar um órgão único, Erário, de onde e para onde deveriam ser canalizadas todas as 

despesas e receitas do reino. Deste modo, não só aumentariam os rendimentos, esperava-

                                                 
4 A burocracia era uma prática que pela força das circunstâncias os comerciantes tiveram que desenvolver 
devido aos seus negócios.  
5 Cf. Virgínia Rau, A Casa dos Contos, pp. 33, 34. 
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se, como se poriam em ordem as finanças públicas, permitindo ao Estado conhecer em 

cada momento a situação do Tesouro. A sua centralização permitiria também um controle 

mais eficaz, de modo a restringir os abusos anteriormente descritos. 

 E assim, em 1761 foi criado o Erário Régio, composto por quatro contadorias gerais 

com competências territoriais distintas ao qual presidiu como seu primeiro inspector-geral 

o próprio Carvalho e Melo6, Segundo a nova legislação, este órgão não só utilizaria normas 

mais eficazes de modo a apertar as malhas do fisco em torno dos faltosos, como também 

toda a metodologia da escrituração contabilística seria feita noutros moldes, isto é, seriam 

utilizados conjuntos específicos de livros para as várias despesas, onde todas as entradas e 

saídas de verbas seriam anotadas, bem como as respectivas proveniências e destinos. Era a 

aplicação do chamado método contabilístico por partidas dobradas7, ou italiano, até aí 

apenas utilizado pelas casas de negócio estrangeiras com representação em Lisboa. 

 No essencial, para além da nova forma de escrituração, os responsáveis pelas várias 

repartições do Erário passariam a ter que prestar contas frequentemente aos seus superiores 

directos, deixando portanto de ter grandes somas em seu poder por muito tempo, e estes 

aos contadores-gerais. Por sua vez, os contadores-gerais tinham obrigatoriamente que 

apresentar balanços semestrais a Carvalho e Melo, o primeiro dos quais até 10 de Janeiro e 

o segundo até 10 de Julho8, que, após conferidos seriam apresentados por ele próprio ao 

rei. 

 Com este sistema de controlo, detectar-se-iam muito mais facilmente as rendas ou 

tributos em atraso, quer fossem relativos a anos, semestres ou quartéis, e os faltosos seriam 

penalizados caso não cumprissem as suas obrigações dentro dos prazos estipulados. 

 A montagem desta nova máquina fiscal e administrativa do reino não era fácil, pelo 

que se tornava necessário dotá-la do pessoal conhecedor da matéria e, nesse sentido, o 

mesmo diploma que criava este órgão estabelecia à partida que os seus funcionários, além 

de terem que ser pessoas idóneas9, deveriam ser formados pela «Aula do Comércio»10, 

para assim terem os conhecimentos adequados à aplicação dos novos métodos11. 

                                                 
6 Idem, ibidem, duas destas Contadorias Gerais ou repartições, tinham por função arrecadar as rendas de 
certas partes do território brasileiro, sendo que à terceira competia a arrecadação das receitas provenientes da 
África Ocidental, do Maranhão e das comarcas do território da Relação da Baía e governos que nele se 
englobavam, e à quarta as receitas do território e governos do Rio de Janeiro, Ásia e África Oriental. 
7 Cf. Jâcome Ratton, Recordaçoens de Jacome Ratton Londres, Londres, H. Bryer, 1813, p. 185, o Marquês 
de Pombal utilizava o método das partidas dobradas na escrita da sua casa. 
8 Cf. Ruy d’Abreu Torres, «Erário Régio» in Dicionário de História de Portugal, dir. Joel Serrão, Vol. II. 
9 Cf. Alzira Teixeira Leite Moreira, Inventário do Fundo Geral do Erário Régio, Introdução, p. XII. 
10 A «Aula do Comércio» foi uma instituição criada por Pombal, para dotar o reino de pessoal especializado 
nos assuntos relativos ao comércio. Os seus estatutos datam de 1759. 
11 Cf. Alzira Teixeira Leite Moreira, Inventário Geral do Erário Régio, Introdução, p. XII. 
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 E porque as mudanças eram extensivas ao Brasil, aquando da mudança da capital 

para o Rio de Janeiro e da nomeação do seu primeiro Vice-rei com residência nesta cidade, 

Conde da Cunha, as leis do Erário estenderam-se ao Rio de Janeiro. 

 A acompanhar estas mudanças, uma outra de não menor impacto: a jurisdição desta 

nova estrutura colonial, que até aí pertencera ao provedor mor, o qual dependendo 

directamente de Lisboa não tinha que prestar contas dos seus actos a nenhuma autoridade 

da colónia, passou daí em diante a pertencer ao Vice-rei. 

 Mas, à semelhança de quaisquer outras alterações de fundo, o seu impacto na 

colónia foi grande, evidenciado através de uma enorme resistência à mudança. É que às 

novas leis opunham-se as antigas, bem como os muitos interesses subjacentes a toda a 

panóplia de situações já descritas, fazendo com que nem as leis antigas nem as modernas 

fossem cumpridas12.  

 Em 1767, o Conde da Cunha foi substituído pelo Conde de Azambuja que, sempre 

doente, também nada pôde fazer para estabelecer os novos métodos e, nesse mesmo ano de 

1767, foi o Marquês do Lavradio nomeado para governador da Baía com igual 

incumbência, isto é, implementar as reformas administrativas e fiscais nesta cidade. Por 

tudo o que lemos, ter-se-à devido à sua notável desempenho que, logo em 1769 foi 

nomeado Vice-rei do Brasil e transferido para o Rio de Janeiro, com igual incumbência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Cf.Cartas do Rio de Janeiro, 1769 - 1776, Carta n.º 182 de 20 de fevereiro de 1770.  
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5.2. As reformas na Junta da Fazenda  

 
 Mal chegou ao Rio de Janeiro, o novo Vice-rei apercebeu-se de imediato que os 

cofres da Fazenda estavam quase vazios13, e que o governo, sendo o maior devedor da 

praça, criava grandes dificuldades aos comerciantes14, os quais, devido a essa monumental 

dívida mas não só como mais adiante veremos, atravessavam grandes dificuldades. Como 

tal, grassava entre eles um grande ressentimento contra a Coroa. 

 Para sanar o assunto, havia então que intervir prioritariamente nas áreas que à 

Fazenda Real diziam respeito, nomeadamente nas práticas de todo o aparelho 

administrativo e fiscal da colónia, de modo a torná-lo operacional e credível. Com isso, 

pensava, além de ganharem as finanças públicas, salvaria da falência muitos comerciantes. 

É que para além do Estado ser mau pagador, devido à anarquia que reinava na 

contabilidade pública, certas casas comerciais eram objecto de execuções e sequestros 

quando na realidade eram credoras e não devedoras do Estado15. 

 Deste modo, a sua intervenção fez-se sentir prioritariamente na Junta da Fazenda16, 

o novo órgão colonial criado pelas leis régias do Erário, e a quem cabia a administração 

dos rendimentos públicos. Sem resolver este problema, pensava, tudo o mais seria 

duvidoso de conseguir. 

 E assim, o 2.º Marquês do Lavradio tratou de cumprir a reforma relativa aos 

métodos contabilísticos, pois, apesar do governo metropolitano, logo em 1767 ter enviado 

para o Rio de Janeiro três funcionários bem habilitados na escrita dos livros de 

contabilidade pelos novos métodos17, quando D. Luís de Almeida lá chegou, este 

organismo, segundo ele, encontrava-se em tal desordem que cada vez que lá entrava ficava 

com a cabeça tonta18. 

 Mas, o problema não derivava apenas da resistência à aplicação das novas leis cuja 

escrituração se feita nos novos moldes e conferida periodicamente, de acordo com a nossa 

explicação anterior, permitia ou não avalizar a existência das verbas em caixa. É que, para 

além do facto desta auditagem não convir aos muitos que viviam à custa dos dinheiros 

                                                 
13 Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776, Carta n.º 145 de 8 de dezembro de 1769. 
14 Idem, Carta n.º 184 de 20 de fevereiro de 1770. 
15 Idem, Carta n.º 311 de17 de junho de 1771. 
16 A Junta da Fazenda tinha por função centralizar a arrecadação e dispêndio de receitas públicas. Deveria 
proceder aos balanços das suas contas duas vezes por ano, e enviá-los posteriormente para Lisboa, para serem 
submetidos à apreciação do inspector-geral do Tesouro, Marquês de Pombal. 
17 Idem, Carta n.º 182 de 20 de fevereiro de 1770 
18 Idem, Carta n.º 145 de 8 de dezembro de 1769. 
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públicos, também a maioria do pessoal desconhecia as novas regras de escrituração19. 

Assim sendo, os funcionários metropolitanos enviados para o Rio de Janeiro para porem as 

contas em ordem não tinham conseguido que os seus vários departamentos funcionassem, 

perdendo o tempo em querelas com o provedor da Fazenda, e este com eles, descurando 

completamente o trabalho que lhes competia20. Estabelecida a confusão entre as novas e as 

antigas regras, os funcionários largavam as suas tarefas para correrem a emendar os erros 

das várias repartições21, deixando assim de efectuar o trabalho de que vinham incumbidos. 

 Deste embróglio resultara que, quando da chegada do Marquês do Lavradio ao Rio 

de Janeiro, nem o novo método nem o antigo estivessem a ser seguidos, nem feitos os 

balanços dos dois últimos anos, de acordo já com as novas leis. Por fazer estava também a 

relação das dívidas antigas, bem como a tomada de contas aos tesoureiros e almoxarifes, os 

quais segundo as novas leis, tinham que prestar contas periodicamente. Ao tesoureiro das 

despesas, há dois anos que se lhe não ajustavam as contas, quando isso deveria ser feito 

mensalmente, e, quanto a todos os tesoureiros e almoxarifes das várias repartições, tinham 

acabado os seus tempos de serviço sem que fosse possível ver-se-lhes as contas e passar-

se-lhes os respectivos recibos de quitação22. 

 De acordo com um relato particular do Marquês do Lavradio ao seu antecessor 

Conde da Cunha, homem portanto também conhecedor dos meandros da engrenagem, os 

funcionários da Fazenda gastavam todo o tempo em degladearem-se uns aos outros ou, 

como o Vice-rei humoristicamente dizia, “ degolavam-se uns aos outros” , descurando 

completamente o trabalho. Também as parcialidades e as intrigas eram tantas que até se 

tornava difícil de imaginar. 

 Ora D. Luís de Almeida era homem de grandes recursos e segundo ele, faltando-lhe 

a paciência para presidir aquelas desordens, foi em pessoa à Casa da Fazenda munido das 

novas leis, determinando que rapidamente fossem postas em prática sem interpretações, 

sob pena de que o primeiro que pusesse entraves à sua aplicação, além de perder o 

emprego ficaria em rigorosíssima prisão durante todo o tempo que durasse o seu governo. 

 A aspereza com que o Vice-rei falou aos funcionários da Junta da Fazenda surtiu 

um tal efeito, como continua a relatar ao Conde da Cunha, que ele próprio se admirou dos 

resultados obtidos: no pouco tempo em que estava no Rio de Janeiro já conseguira que se 

                                                 
19 Carvalho e Melo criou a «Aula do Comércio» precisamente para ter no reino pessoal habilitado ao  
exercício de funções nas áreas que pretendia reformar.  Neste caso encontram-se as repartições do Erário 
Régio na metrópole e as Juntas  no ultramar. 
20 Cartas do Rio de Janeiro, 1769-1776, Carta n.º 164 de 22 de janeiro de 1770. 
21 Idem, Carta n.º 182 de 20 de fevereiro de 1770. 
22 Idem, Carta n.º 164 de 22 de janeiro de 1770. 
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ajustassem as contas dos dois anos ao tesoureiro geral, que se fizessem os balanços de 

todos os rendimentos cuja administração competia à Junta, já o tesoureiro das despesas 

apresentara as contas mensais, etc. E é na sua costumada forma irónica que continua a 

descrever o episódio ao antecessor: “… este agradável cumprimento produziu tão admirável 

efeito que neste tempo que aqui me acho se ajustaram as contas de dois anos assim do Tesoureiro-

Geral como dos das despesas segundo o novo método…” 23. E mais adiante: “…confesso a V.Ex.ª 

que nunca imaginei que este meu remédio-tópico pudesse produzir um tão admirável efeito;”24. 

 Posto isto, nomeou o número de funcionários que lhe disseram serem necessários 

para a execução dos novos métodos, estabeleceu a cada um o trabalho de que ficaria 

encarregue, proibindo-lhes determinantemente que abandonassem as respectivas tarefas 

sem sua autorização prévia25. E, como não era homem para se limitar a dar ordens sem que 

ao mesmo tempo zelasse pelo seu cumprimento, numa das repartições cujo serviço lhe 

pareceu mais embrulhado, como era seu hábito dizer, ”… e como não tenho génio para me 

contentar com dar ordens, para que as coisas se façam… sou quem pessoalmente as vou ver 

executar, para com a minha assistência poder vencer a preguiça dos executores …26, passou a 

ficar lá das 8 horas da manhã até às 15 da tarde, para vigiar o andamento dos trabalhos. 

 Cumprindo a sua promessa de prender quem obstasse ao bom andamento dos 

trabalhos, em 20 de Fevereiro de 1770 contava ao Conde da Cunha que mandara preso para 

Lisboa o provedor da Fazenda por lhe constatar ter sido ele um dos causadores da grande 

desordem em que aquele organismo se encontrava27. Para além deste personagem, durante 

as nossas pesquisas tivemos ocasião de constatar que foram vários os funcionários destas 

repartições, nomeadamente da alfândega, que o Vice-rei mandou em prisão para Lisboa.  

 Para conseguir estes resultados, o Marquês do Lavradio, para além da aspereza com 

que tratava certo tipo de situações e da vigilância pessoal que passou a exercer sobre tudo 

quanto era tomada de contas, isto é, sobre o controle da apresentação de contas pelos 

responsáveis, que passaram a ter que fazê-lo obrigatoriamente todos os sábados28, criou 

ainda outros mecanismos susceptíveis de estreitarem o cerco aos eventuais fautores. 

 Este tipo de atitudes de frequentemente ultrapassar em zelo o que lhe era pedido 

com vista a obter melhores resultados, foram como teremos oportunidade de constatar na 

                                                 
23 Idem, Carta n.º 182 de 20 de fevereiro de 1770. 
24 Idem, ibidem. 
25 Idem, Carta n.º 223 de 23 de junho de 1770. 
26 Idem, Carta n.º 164 de 22 de janeiro de 1770. 
27 Idem, Carta n.º182. Esta carta é notável pelas intrigas e ilegalidades que relata, tanto mais que é escrita a 
um seu antecessor. 
28 Idem, Carta n.º 278 de 23 de dezembro de 1770. 
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continuação do nosso trabalho, uma constante durante toda a sua governação. E neste 

capítulo, porque já trazia experiência da Baía, embora manifestando sempre uma grande 

preocupação acerca de como as suas inovações seriam aceites na metrópole, não fugiu à 

regra. 

 Concluindo que o péssimo estado das finanças públicas provinha do mau 

funcionamento da Provedoria e do comportamento dos almoxarifes, criou ele próprio 

outros métodos para adicionar aos já estabelecidos, no intuito de melhorar ainda mais o seu 

funcionamento. Pedir autorização para Lisboa não resultava, pois, tendo que passar pelo 

crivo metropolitano já descrito, a que havia que juntar-se o tempo da viagem de ida e volta, 

também longo como se sabe, quando a resposta viesse já teria passado o tempo suficiente 

para deitar por terra tudo quanto fizera. Para que isso não acontecesse, resolvia-se então a 

acrescentar às leis, neste caso do Erário, outras da sua autoria: “… tomei esta resolução sem 

ainda ter recebido ordem, porém como vi que dando eu conta e demorando-se-me a resposta a 

administração da Fazenda de Sua Majestade, tornaria a ficar nos mesmos embaraços, com os 

gravíssimos prejuízos como V.Ex.a foi testemunha…”29. Impostas estas, expunha então 

pormenorizadamente à corte todas as alterações que introduzira, bem como os seus 

porquês, ficando a aguardar resposta, na maioria dos casos bastante demorada. Para 

exemplificarmos, diremos que recebeu já no Rio de Janeiro a aprovação dos métodos que 

estabelecera na Baía30!  

 Para ficarmos com uma ideia da celeridade com que o Marquês do Lavradio deu 

início ao estabelecimento dos novos métodos na Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, 

diremos que a carta em que relata a sua actuação neste organismo foi escrita a um colega 

de ofício em 22 de Janeiro de 177031, a pouco mais portanto de dois meses de ter assumido 

funções. 

 No respeitante ao estabelecimento dos novos métodos contabilísticos nas várias 

repartições dependentes da Junta da Fazenda, estas foram as práticas invariavelmente 

utilizadas por D. Luís de Almeida para fazer cumprir as ordens reais na colónia: 

deslocação aos locais de trabalho, estabelecimento de tarefas, controle de entradas e saídas 

e supervisão por ele próprio do que se fazia nas várias repartições que lhe estavam sujeitas, 

mediante o envio de relatórios frequentes para ele mesmo poder verificar os progressos dos 

trabalhos. Dúvidas que houvesse, ele as esclareceria. 

                                                 
29 Idem, Carta n.º 281 de 23 de dezembro de 1770. 
30 Idem, Carta n.º 218 de 25 de maio de 1770. 
31 Idem, Carta n.º 164 de 22 de janeiro de 1770. 
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 Com estes procedimentos, conseguia que se fizesse agora em pouco tempo o que 

anteriormente demorava anos a fazer: “ … se lhe ajusta a sua conta, a uns todas as semanas, a 

outros todos os meses, e ao tesoureiro-geral todos os seis meses, e com tal facilidade se executa 

esse trabalho que dentro em uma hora se conclui o que em algum tempo se não podia conseguir 

em muitos anos”32. 

 Para além deste controlo pessoal, há que referir que, quando da sua ida para o 

Brasil, o Marquês do Lavradio levou consigo vários oficiais às ordens da sua inteira 

confiança, a quem encarregava do cumprimento das missões mais delicadas e de 

verificarem se as suas ordens estavam ou não a ser cumpridas33. E é ele próprio quem 

repetidamente afirma que, sem os oficiais que tivera o cuidado de levar da Europa, não 

conseguiria dar conta do trabalho que lhe era exigido. 

 Todavia, era sua convicção que, para maior eficiência dos serviços, as reformas 

deveriam abranger a venalidade dos cargos cuja extinção vinha propondo desde os tempos 

da Baía pelos elevados prejuízos que tal prática acarretava34; a escolha do funcionalismo 

público, que deveria ser feita de acordo com as competências e a idoneidade de cada um, e 

não por serem «afilhados» de fulano ou de cicrano. Neste ponto chega mesmo a citar o 

caso de um individuo de setenta e dois anos de idade que por ordens do rei fora promovido 

a Secretário do Estado do Rio de Janeiro sem que para tal tivesse habilitações, com a 

agravante de há catorze anos esse mesmo posto ser ocupado por um bom funcionário e que 

pouco ganhava35.  

 Também a questão dos ordenados da função pública, que sendo baixos davam 

origem a uma grande corrupção e entravavam a adopção de métodos mais facilitadores, 

não escapou à análise do Marquês do Lavradio, que à semelhança de Ratton36, considerava 

que para serem independentes teriam que ser pagos devidamente: “… e isto é sumamente 

perigoso naqueles empregos ainda em Oficiais tão honrados, porque a fome e a 

necessidade obriga muitas vezes aos maiores desatinos…”37.  

 

 

                                                 
32 Idem, Carta n.º 311 de 17 de junho de 1771. 
33 Idem, Carta n.º 246 de 11 de setembro de 1770. 
34 D. José D’ Almeida, Vice-Reinado de D. Luiz D’Almeida Portugal, 2.º Marquez de Lavradio – 3.º Vice-Rei 
do Brasil, p. 10. 
35 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. 162. 
36 Cf. Jacome Ratton, Recordaçoens de Jacome Ratton, p. 160. 
37 Cartas do Rio de Janeiro, 1769 a 1776, Carta n.º 344, de 9 de dezembro de 1771. 
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5.3. Combate à corrupção e aos gastos supérfluos 

 
 5.3.1. Luta contra o contrabando – Aquando da chegada do Marquês do Lavradio 

ao Rio de Janeiro, o contrabando era outra pecha do sistema, pois era tanto e fazia-se tão 

descaradamente, que os próprios contrabandistas tinham lojas montadas para venda das 

mercadorias passadas aos direitos. Para além do negócio ilícito, havia ainda as grandes 

perturbações causadas pelos marinheiros e passageiros dos navios, sendo deste modo e 

com a sua habitual ironia que o Vice-rei comentava a situação: “…neste belíssimo e 

agradável estado se achava este negócio…”38. 

 Ora por ordem de grandeza, uma das mais importantes receitas a entrar nos cofres 

do Estado era proveniente da cobrança das taxas alfandegárias39, a cujo pagamento todas as 

mercadorias estavam sujeitas à entrada e à saída do Rio de Janeiro. Mas, a existência desde 

sempre de um numeroso contrabando privava o Estado da arrecadação de importantes 

verbas. Para além do Estado, também os comerciantes ficavam lesados e, assim sendo, 

uma outra prioridade do Marquês do Lavradio foi o combate ao comércio ilegal, tido desde 

sempre como causador de grande rombo nas finanças públicas. 

 Para esse efeito havia que tomar várias medidas, no sentido de combater o 

contrabando feito desde sempre por navios portugueses mas também por estrangeiros, os 

quais devido ao «monopólio colonial», estavam impedidos de entrar nos portos 

ultramarinos das nações concorrentes. 

 Também a política de recrutamento do pessoal da alfândega teria que ser feita 

noutros moldes, de maneira a apertar a vigilância sobre os faltosos. Deste modo, pensava o 

Vice-rei, beneficiaria o Estado e simultaneamente protegeria o comércio local cuja 

decadência era notória40.  

 Pensamos dever frisar neste momento que a protecção ao comércio foi uma 

constante durante todo este Vice-reinado, pois, ao proteger os comerciantes, pensava D. 

Luís de Almeida, estava indirectamente a proteger os interesses régios, como 

amiudadamente ele próprio o dizia. 

 Sucedia porém, que em relação a este assunto havia já uma longa legislação sobre 

os fretes e a navegação em frotas, as épocas em que deviam sair e voltar ao reino, o 

regulamento de chegada e de partida das mesmas, os períodos de estacionamento, o 

carregamento, etc., sem que tal tivesse impedido a continuação das infracções à lei. 

                                                 
38 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 251, de 11 de setembro de 1770. 
39 Cf. Dauril Alden, Royal Government in Colonial Brazil, p. 318. 
40 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 222 de 23 de junho de 1770. 
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 Também as pesadas penas impostas aos infractores não os dissuadia das suas 

práticas, lesando assim duplamente o Estado, quer pela fuga ao fisco mediante a entrada 

sub-reptícia de mercadorias, quer impedindo a entrada de impostos nos cofres da Fazenda, 

provenientes das importações feitas pelos comerciantes locais que, não vendo sair os seus 

produtos, também não tinham necessidade de importar outros. Deste modo, perdia o 

Estado e perdiam os comerciantes locais. 

 Formas como se processava o contrabando: antes de fundearem no Rio de Janeiro, 

os navios utilizavam pequenas embarcações para transportarem para as praias os produtos 

de que não queriam pagar impostos, só entrando no porto após esta primeira descarga. Já 

no ancoradouro, a bagagem pessoal quer dos passageiros quer dos tripulantes só raramente 

era inspeccionada e, sendo que muitos deles eram «comissários volantes», também traziam 

para terra mercadorias fugidas ao fisco. 

 A adicionar a estes procedimentos, havia ainda o deficiente funcionamento da 

alfândega, onde grassavam os habituais conflitos de jurisdição ente o juiz e o administrador 

da mesma, com os consequentes prejuízos, bem como a lentidão com que se faziam os 

despachos e as descargas dos navios41. 

 Para obstar a esta situação, o 2.º Marquês do Lavradio reforçou as medidas de 

vigilância, passando à prática as leis contra o contrabando, as quais até então, segundo lhe 

pareceu pelo espanto que causou na população, nunca tinham saído do papel42. 

 Com a aplicação das leis contra o contrabando, toda a movimentação das 

tripulações dos navios estrangeiros passou a estar de tal modo controlada que se esperava 

que tal funcionasse como factor dissuasório de futuras arribadas, sem ser necessário 

recorrer a medidas extremas: “Estes negócios são bastantemente melindrosos, e necessitam ser 

tratados com bastante reflexão, em forma que só se chegue ao último extremo, quando sejam 

extintos todos os meios, da política mais prudente…43. 

 Tentando evitar situações extremas que levassem a rupturas e que interferissem nas 

relações de Portugal com as nações que no contexto da delicada situação internacional o 

poderiam ajudar, sendo que os motivos justificáveis para as arribadas eram a  “… falta de 

aprestos, mantimentos ou aguada, ou de alguma outra urgente necessidade”44, os procedimentos 

                                                 
41 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.31. 
42 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 387, de 2 de setembro de 1772. 
43 Idem, ibidem.  
44 Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luíz 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. 38. 
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passaram a ser os seguintes: antes mesmo da entrada no porto, um oficial do navio em 

causa passou a ter que justificar perante o Vice-rei o motivo da arribada. Se este figurasse 

entre os motivos permitidos, o oficial comprometia-se por ele e em nome de toda a 

tripulação, a respeitar todas as leis do país acolhedor e naturalmente as relativas ao 

contrabando. Posto isto, era-lhe permitida a entrada no porto, mas com o navio sempre 

colocado debaixo da artilharia dos fortes que envolviam a cidade45. 

 Após o cumprimento destas primeiras formalidades, as autoridades portuguesas iam 

a bordo verificar a autenticidade do motivo invocado para a arribada e inquirir acerca de 

qual o ponto de partida e destino do navio, bem como para proceder à inspecção do 

mesmo. De referir que, sendo a aguada um dos principais motivos invocados para estas 

paragens, normalmente não era muito credível, pois os navios sempre podiam lançar ao 

mar a água que traziam, e assim terem uma justificação plausível para a arribada46. 

 Simultaneamente à deslocação ao navio das autoridades portuguesas, eram 

mandados vir ao palácio do Vice-rei dois dos seus principais oficiais, ficando retidos até à 

volta das autoridades portuguesas. Era feita, por assim dizer, como que uma troca, 

funcionando os oficiais estrangeiros em jeito de reféns. Aquando do regresso das 

autoridades portuguesas, as perguntas que haviam sido feitas no navio eram novamente 

feitas aos oficiais que tinham ficado retidos em terra, para se verificar se as informações 

coincidiam umas com as outras. 

 Após a conclusão de todos estes preliminares, e caso se concluísse que a arribada 

tinha motivo justificável, o Marquês do Lavradio marcava então para o dia seguinte uma 

audiência com o comandante, a qual se processava em hora marcada e na presença de 

todos os oficiais da cidade, sendo-lhe estipulado o prazo que poderia permanecer no Rio de 

Janeiro47. 

 Autorizada a estadia, durante toda a sua permanência no porto havia sempre dois 

escaleres a guardá-la, um com seis ou oito soldados comandados por um oficial, de modo a 

impedir que qualquer embarcação se lhe chegasse, a não ser com ordem do Vice-rei, e uma 

outra, mais pequena, com um oficial encarregue de acompanhar as embarcações que 

transportavam a terra os oficiais do navio. Neste caso, era-lhes determinado um local de 

desembarque onde se encontravam vários oficiais e pessoal da alfândega. Os primeiros 

destinando-se a acompanharem os oficiais nas suas andanças por terra, os quais teriam que 

                                                 
45 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 387 de 2 de setembro de 1772. 
46 Idem, Carta n.º 246, de 11 de setembro de 1770. 
47 Idem, Carta n.º 387, de 2 de setembro de 1772. 
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respeitar as declarações feitas à chegada, e os segundos para procederem à revista dos 

marinheiros e das embarcações. 

 Toda a tripulação deveria recolher a bordo antes do toque das Ave Marias e a 

nenhum tripulante era consentido que alugasse casa na cidade ou nos arredores48. 

 Também a partida dos navios passou a ser acompanhada de vigilância até ao último 

ponto onde pudesse ser descarregada mercadoria, pois estando impedidos de o fazer à 

chegada face a todos estes embaraços, poderiam tentar ludibriar as autoridades à saída49.  

 Relativamente ao pessoal da alfândega “ …que por uma notável relaxação entravam na 

repartição às 9 1/2 e saíam às 11, entrassem dali por deante ás 7 horas de manhã.”50, pois assim 

também os despachos se processariam com maior celeridade. Uma vez que os empregos na 

alfândega eram dados por arrematação e donativo a quem mais desse, do que no seu 

entender resultavam grandes prejuízos para a Fazenda, D. Luís de Almeida desfez-se dos 

funcionários que lhe mereciam menos confiança e determinou que passasse a ser a Fazenda 

a nomear as pessoas mais idóneas e capazes para o desempenho desses cargos51. 

 Como era seu costume, para que tudo se processasse conforme determinara, passou 

a ir lá frequentemente para vigiar o seu funcionamento, com a certeza porém de que nunca 

acabaria com os descaminhos52. 

 Relativamente ainda a este organismo, há que referir que devido ao cuidado que o 

Vice-rei punha na escolha das chefias ou das pessoas que queria a controlar os postos 

chave, devamos mencionar um facto relacionado com o preenchimento de um destes 

lugares, para o qual dispensara o seu próprio secretário. Sendo que o cargo de porteiro da 

alfândega era muito importante porque dele dependia o bom funcionamento desta, a pedido 

da Junta cedera o seu próprio secretário, vindo a saber que por empenhos do Conde da 

Cunha, se pretendia agora atribuí-lo “ … em remuneração de serviços…”53, a um coronel já 

sem préstimo e ligado a uma família pouco recomendável, descurando os prejuízos que daí 

pudessem advir. Assim sendo, expôs pormenorizadamente o assunto nada mais, nada 

                                                 
48 Idem, ibidem. 
49 Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luiz de Almeida Soares 
Portugal Alarcão Mascarenhas, Marquez do Lavradio, Vice Rei e Capitão General de Mar e Terra do 
Estado do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10614, fls. 141, 142, Anexos, Doc. 20. 
50 Cf. D. Luiz D’Almeida, Vice-Reinado de D. Luiz D’Almeida Portugal – 2.º Marquez de Lavradio – 3.º 
Vice-Rei do Brasil, , p. 33. 
51 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 424, de 27 de março de 1773. 
52 Idem, Carta n.º 222, de 23 de junho de 1770. 
53 Idem, Carta n.º 424, de 27 de março de 1773. 
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menos do que ao tesoureiro geral do Erário em Lisboa, ou seja, à segunda pessoa mais 

importante na cadeia hierárquica deste organismo, Joaquim Inácio da Cruz54. 

 Relativamente ao contrabando praticado pelas nações estrangeiras, como se expôs 

em capítulos anteriores, havia uma vinculação política com a Inglaterra que não era 

conveniente quebrar, quer pelos acordos comerciais entre as duas nações, quer pela guerra 

no Sul do Brasil, que se agravara perigosamente neste período. Além de tudo o mais, a 

Inglaterra era a potência dominante da época, com cujo apoio se contava para uma 

resolução favorável deste conflito. 

 Ora pelo Tratado de Paris, esta nação, como vencedora, ficara com alguns 

territórios na América do Sul, e, conhecendo a grande corrupção das autoridades 

portuguesas, desde que bem pagas pelos contrabandistas55, os seus navios quer na ida quer 

na volta aos territórios americanos, ilhas Faulkland, arribavam frequentemente ao Brasil, 

não pelas razões aduzidas, mas para comercializarem produtos. A revolução industrial 

permitira àquela potência um aumento considerável de produção, necessitando por 

conseguinte de mercados para a colocar, e como a produção em série lhe permitia 

embaratecer a mercadoria que era duplamente mais barata devido à fuga ao pagamento dos 

impostos aduaneiros, o contrabando inglês provocava uma terrível sangria nos cofres da 

Fazenda pública e no comércio local, uma vez que os produtos que punha no mercado 

brasileiro eram melhores, mais variados, e mais baratos. 

 Mas como fazer frente aos ingleses cuja aliança era indispensável à segurança 

nacional? O assunto era melindroso, como melindrosa era igualmente a conjuntura 

internacional, pelo que o Marquês do Lavradio para fazer cumprir a legislação sem 

hostilizar o governo inglês e ao mesmo tempo não comprometer o governo 

metropolitano56, como já fizera na questão militar, teve que recorrer a toda a sua argúcia 

para dar cumprimento à lei sem ferir susceptibilidades: “... procurei por em prática toda 

quanta prudência pude;…”57. 

 E assim, apesar da delicadeza da situação e dos contratempos que daí lhe pudessem 

advir, mandou que também se aplicassem aos navios ingleses as leis contra o contrabando. 

 Mas, apreender um navio inglês era muito arriscado e, como as manobras destes 

visando ludibriar a vigilância das autoridades portuguesas eram muitas, também o Vice-rei, 

                                                 
54 Idem, Ibidem. 
55 Marcos Carneiro de Mendonça, retirado do excerto de uma carta de instruções do Marquês de Pombal para 
o Vice-rei Lavradio, com data de 14 de Abril de 1769, publ. por Marcos Carneiro de Mendonça in O 
Marquês de Pombal e o Brasil, p. 35.  
56 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 251 de 11de setembro de 1770. 
57 Idem, Carta n.º 246, de 11 de setembro de 1770. 
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para além da vigilância muito mais apertada, optou por estratagemas que, não os 

hostilizando directamente, eram contudo dissuasórias das arribadas dos seus navios ao Rio 

de Janeiro. 

 O esquema do contrabando funcionava do seguinte modo: desembarcadas as 

mercadorias da forma que se descreveu, nas praias em volta do Rio de Janeiro ou trazidas 

para terra pelas respectivas tripulações, as mesmas eram recebidas e pagas por alguns 

comerciantes da terra, com cujo pagamento os contrabandistas contavam para se 

abastecerem para a volta. Apertando-se-lhes o cerco quando a isso ainda não estavam 

acostumados, nem as mercadorias saíam nem as verbas entravam e, em vez de lucros, 

acabavam tendo grandes prejuízos.  

 Também durante o estacionamento no porto, no caso deste ser autorizado, o Vice-

rei apenas autorizava a descarga das mercadorias correspondentes ao preço das aquisições 

a fazer, as quais de seguida eram expedidas para Lisboa às ordens da Junta do Comércio. 

 O Marquês do Lavradio, à semelhança do seu mentor Marquês de Pombal, também 

não nutria grande simpatia pelos ingleses e daí passou a usar dos seguintes expedientes 

para os dissuadir das suas visitas ao Rio de Janeiro. 

 Aconteceu que logo nos primeiros meses do seu Vice-reinado, chegaram ao Rio de 

Janeiro três navios da Companhia das Índias Orientais cujo destino, segundo diziam, era o 

Oriente, mas que devido à necessidade urgente de aguada, pretendiam autorização para ali 

fazerem escala. Cumpridos que foram todos os trâmites atrás referidos, os navios foram 

autorizados a entrar no porto. 

 Acompanhando estes três navios, vinha contudo um outro carregado de 

mercadorias que, embora também fosse inglês, era particular. Ora durante a audiência a 

que o capitão foi sujeito informou ter sido contratado em Londres por um dos comandantes 

dos navios já fundeados para fazer um carregamento de mercadorias por sua conta, de 

Londres para Cabo Verde. Chegado a uma das ilhas deste arquipélago, Santiago, o mesmo 

capitão contratara-o novamente para prolongar a viagem até ao Rio de Janeiro. Assim 

sendo, para além de necessitar de fazer a baldeação da carga, precisava ainda de se 

abastecer, pois devido ao prolongamento da viagem, estava com falta de água e de 

mantimentos. 

 De acordo com as leis em vigor contra as arribadas de navios estrangeiros, se o 

Vice-rei tomasse à letra o que lhe dizia o capitão do navio mercante, teria que apreender 

ambos os navios, o particular e o da Companhia das Índias que o contratara, pois ambos 

tinham infringido a lei. E isto, não por serem portadores de contrabando mas por 
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premeditadamente se dirigirem ao porto do Rio de Janeiro para aí fazerem escala, quando 

tal era proibido: “… não por esta razão, mas pela declaração que o mestre me fez 

voluntariamente, de vir buscar este porto por escala …”58. Todavia, como apreender um navio à 

poderosa companhia britânica poderia trazer alguns dissabores, e para que tal não 

sucedesse, o Vice-rei optou por fazer-se desentendido de todo o assunto, não deixando 

porém de os punir embora de forma mais engenhosa: 

 

“… não me querendo dar por achado de que ele também poderia ser réu 

daquele delito por não me por na precisão de proceder contra ele; e o 

seu Navio, porque como este era pertencente à Companhia das Índias 

poderia fazer maior estrondo e eu comprometer de alguma forma a nossa 

Corte…59. 

 

 Pretendemos com isto dizer que apesar de existirem leis, para além destas existiam 

um grande número de contingências que era preciso ter em conta, e daí o Marquês do 

Lavradio responder aos ingleses “… não como eles mereciam mas ao menos em forma de os 

fazer entender razão a respeitarem as Leis e domínios de S. Majestade…”60. Isto é, não como 

devia, mas como podia, e para isso necessitava de ser possuidor de um grande bom senso e 

de uma boa dose de diplomacia para conseguir contornar estas e outras situações 

semelhantes sem causar problemas de maior à Coroa portuguesa e também a si próprio. 

 E assim sendo, as medidas que tomou contra os três navios da Companhia das 

Índias foram de outra natureza, pois nunca descurando a cortesia para com a tripulação, 

ocasionalmente, ia-lhe juntando “umas gotas de limão azedo”61. 

 Uma dessas «gotas de limão azedo» poderá ter sido a prisão de um criado de muita 

estima de um dos comandantes ingleses. Deslocando-se o mesmo a terra, ao ser-lhe 

detectado um par de meias, logo as mesmas lhe foram confiscadas e o homem remetido 

para a prisão. Isto apesar do negro ter explicado que as meias se destinavam a dar de 

presente a um amigo, e dos encarecidos protestos do seu comandante, o qual jurava a pés 

juntos que, se soubesse que uma coisa tão insignificante era tida por contrabando, jamais 

permitiria que tal acontecesse. Apesar dos protestos de ambos, o Vice-rei não libertou o 

infractor se não quando bem entendeu. 

                                                 
58 Idem, Carta n.º 247, de 11 de setembro de 1770. 
59 Idem, Carta n.º 246, de 11 de setembro de  1770.. 
60 Idem, Carta n.º 251, de 11 de setembro de 1770. 
61 Idem, Carta n.º 238, de 24 de julho de 1770. 
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 Para além deste incidente, devido ao rigor com que toda a vigilância era feita, toda 

ela executada por oficiais da maior confiança do Vice-rei, conseguiu que durante a arribada 

não se atrevessem a transportar para terra nem o mais pequeno objecto, pensando que se 

prevaricassem, as penas correspondentes não deixariam também de ser rigorosas.

 Impedindo-lhes desta forma o desembarque de mercadorias, ficaram os ingleses 

privados das suas habituais fontes de receita, vendo-se na necessidade de recorrer aos 

comerciantes da praça com pedidos de dinheiro emprestado para conseguirem pagar o que 

deviam e irem-se embora. Nesta contingência, o Marquês do Lavradio juntou mais «umas 

gotas de limão azedo» às habituais cortesias, pois manobrou de forma a que os 

empréstimos lhes fossem negados apesar dos altos juros que ofereciam. 

 Com o recurso a estas manobras, os ingleses tiveram que recorrer ao brigadeiro 

Funck, já nosso conhecido do capítulo militar, que lhes emprestou “ … seiscentos mil reis 

que juntos com o dinheiro que tinham do que levavam os passageiros …”62, para conseguirem 

satisfazer as dívidas e prosseguir viagem. 

 Mas tudo isto, como o Vice-rei relata ao Principal de Almeida, rodeando sempre os 

ingleses e as suas companhias femininas, de grandes atenções: 

 

“… tudo isto tenho praticado com infinitos cumprimentos com muitas 

festas fazendo-lhe tratar a todas as suas madames de que os navios vêm 

cheios com muita atenção, convidando-os para a Opera, e todos os mais 

obséquios que não sejam alterar um só ponto as Ordens de Sua 

Majestade, com que se tem visto tontos …”63. 

 

 Esta foi a forma como o Marquês do Lavradio descreveu os acontecimentos ao tio, 

mas a um primo com quem tinha mais intimidade, foi da forma humorística que 

transcrevemos que lhos transmitiu: 

 

“Confesso-te que esta negociação me tem dado grandíssimo trabalho 

para fazer executar as Reais Ordens de Sua Majestade sem comprometer 

o mesmo Senhor não sei se em tudo terei conseguido porém é certo que 

eu os tenho feito mijar pelas pernas abaixo, fazendo-lhes ao mesmo 

tempo mil cumprimentos e atenções…”64. 

                                                 
62 Idem, Carta n.º 255 de 27 de setembro de 1770. 
63 Idem, Carta n.º 246, de 11 de setembro de 1770. 
64 Idem, Carta n.º 251, de 11 de setembro de 1770, Anexos, Doc. 3. 
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 Quanto ao navio particular, pelo seu capitão ter declaradamente admitido que vinha 

com destino ao Rio de Janeiro, foi-lhe recusada a entrada no porto e, como se passassem 

vários dias sem ver acatadas as suas ordens, D. Luís de Almeida deu a arribada como 

dolosa, mandando confiscar o navio e as mercadorias, e prender o seu capitão65. No 

entanto a sua preocupação de como este acontecimento seria encarado em Lisboa era tanta 

que, após relatar pormenorizadamente o caso ao tio, Principal de Almeida, que como se 

referiu em capítulo anterior era pessoa influente na corte, pediu-lhe para no caso de vir a 

saber alguma notícia sobre a aceitação do assunto na corte o informar: “… se Vx.ª puder 

saber primeiro do que eu o como isto por lá se tomou me fará grandíssimo favor de avisar-me 

porque enquanto o não sei, fico em bastante cuidado, …”66. 

 Com estas e outras actuações semelhantes, das quais no entanto os modos afáveis e 

a cortesia nunca eram descurados, passado que foi cerca de ano e meio após a sua chegada 

ao Rio de Janeiro, o procedimento do último dos doze navios estrangeiros a entrar naquele 

porto já era outro: “… já com as notícias do como eu fazia observar as Ordens de Sua Majestade 

vem tão manso e humilde que não parece ser daquela Nação”67. Também os navios ingleses, 

apesar de todos os interesses que ligavam ambas as nações, continuaram a ser apreendidos 

pelo Vice-rei conforme tivemos ocasião de constatar durante as nossas pesquisas.  

 

 5.3.2. Arrendamento de contratos – O governo cedia a particulares o desempenho 

de certos cargos ou a exploração de serviços, mediante o pagamento de determinadas 

quantias. A adjudicação destes contratos, era feita em hasta pública e concedida a quem 

mais oferecesse por eles. Ou seja, o governo cedia a alguém os eventuais lucros de um 

determinado ramo de comércio, serviço ou obra, durante um certo período de tempo, a 

troco do pagamento de uma quantia substancial. 

 Neste regime de arrendamento ou contratação funcionou todo o sistema de 

arrecadação de impostos da Fazenda real, nomeadamente a cobrança dos dízimos, uma das 

principais fontes de rendimento da colónia, mas também os monopólios do pau-brasil e do 

sal, a pesca da baleia, a exploração de diamantes, o comércio do tabaco, a extracção de 

                                                 
65 Idem, Carta n.º 246, de 11 de setembro de 1770. 
66 Idem, ibidem. 
67 Idem, Carta n.º 308, de 1 de maio de 1771. 
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couros, os direitos de passagem e de entradas em diversos pontos, etc.68. Com este modelo 

de gestão, o Estado conseguia arrecadar lucros imediatos e avultados sem encargos. 

 Naturalmente que o preço da arrematação de cada um destes contratos variava de 

acordo com a previsibilidade dos lucros que gerariam, e como de facto eram um dos mais 

lucrativos negócios da época69, os seus arrematadores ou contratadores, na ânsia de os 

arrematarem propunham quantias que excediam frequentemente os lucros que deles 

podiam retirar. A este respeito citaremos um caso que exemplifica plenamente a situação 

descrita: 

 Com a queda dos preços do açúcar, diminuíram as receitas relativas aos mesmos 

sem que isso à partida tivesse sido previsível, tanto mais que os contratos eram 

normalmente arrematados por três anos. Desta forma, não só se arruinaram os 

contratadores como também a Fazenda deixou de receber os seus créditos. 

 Para além da situação descrita, havia ainda que contar com “ … o favoritismo e as 

vistas gordas dos agentes do poder em relação a contratadores amigos ou comparsas que nunca 

satisfaziam suas dívidas para com a fazenda pública” 70. 

 Ambas as situações tinham grande impacto na arrecadação de rendas pela Fazenda 

real, contribuindo fortemente para o seu deficit. Ora quando o Marquês do Lavradio 

chegou ao Rio de Janeiro, encontrou os cofres quase vazios e, no seu entender, isso devia-

se a três ordens de razões: primeiro ao Estado, pelo mau funcionamento das diversas 

repartições da Junta da Fazenda, a que dedicou desde logo a sua atenção; de seguida à 

decadência em que o comércio se encontrava, devido ao Estado ser mau pagador: “… se 

V.M.cê ouvisse os contínuos clamores desta Praça, e a decadência em que ela se acha por conta 

das grossíssimas somas que lhe é devedora a Fazenda Real …”71, mas também devido à 

existência de numeroso contrabando, assunto que já abordámos, bem como a forma como 

o Marquês do Lavradio tentou combatê-lo, e finalmente, aos mascates72, que nos contratos 

de arrendamento que lhes eram concedidos, deixavam sempre dívidas à Fazenda real: “… 

                                                 
68 Cf. Cecília Maria Wesphalen, «Contratador» in Dicionário da História da Colonização Portuguesa no 
Brasil, coord. Maria Beatriz Nizza da Silva. 
69 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, p. 320. 
70 Idem, ibidem, p.319. 
71 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 184, de 20 de fevereiro de 1770. 
72 Cf. Catherine Lugar, «Mascates» in Dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil, os 
mascates eram comerciantes mais humildes que eram suspeitos de fazer contrabando. Como a sua venda era 
ambulante, os mascates podiam facilmente fugir ao fisco fazendo assim concorrência aos comerciantes 
estabelecidos. E, como percorriam os locais mais longínquos do território, onde as carências eram maiores, 
conseguiam grandes lucros. 
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os cofres da Fazenda Real acham-se quase exauridos, os rendeiros são mascates que a maior parte 

das vezes acabam o seu arrendamento ficando em uma grande dívida”73. 

 Assim sendo, uma outra prioridade de D. Luís de Almeida visando o aumento das 

receitas, foi a de interferir na forma como os contratos eram feitos, ou melhor dizendo, 

com quem eram feitos. 

 O Vice-rei já trazia experiência na resolução de assuntos semelhantes, de modo 

que, quando foi à praça a arrematação do contrato dos dízimos, cuja receita era das mais 

importantes da colónia, para solucionar o assunto de modo favorável à Coroa, convocou 

todos os comerciantes da cidade a irem à Junta da Fazenda. Aí recebeu-os com as suas 

melhores maneiras, conseguindo convencer os mais ricos a arrematá-los74. Deste modo 

afastou os mascates das arrematações dos contratos, ficando daí por diante mais precavidos 

os pagamentos à Fazenda real. 

 Mas porque era convicção do Vice-rei, que o bem estar das finanças públicas estava 

estreitamente associado ao desenvolvimento do comércio: “… porque quantas mais forças 

tiverem estes negociantes, mais ânimo terão para se entregarem nos contratos e no aumento das 

suas negociações, mais avultados direitos nas diferentes repartições, virão a pagar ao mesmo 

Senhor…75, adoptou ainda uma outra política, de modo a reforçar esta reciprocidade de 

interesses.  

 Num território tão extenso e tão escassamente povoado como era o brasileiro, o 

Marquês do Lavradio ligou frequentemente ao poder a nata da população colonial, 

constituída pelos mais importantes comerciantes e fazendeiros, utilizando-a no provimento 

de lugares da administração pública, uma vez que devido aos seus negócios, eram eles que 

estavam mais aptos ao desempenho de certas tarefas: “ … de não perder Sua Majestade a 

muitos dos seus vassalos, e daqueles que a sua perda faria grande prejuízo ao Estado como são os 

comerciantes que eram empregados em tesoureiros, e almoxarifes, …”76. 

 Aqui, mais uma vez a política de ligação dos mais notáveis ao poder, através da 

qual, como já referimos no capítulo anterior, mais fácil se tornava o estabelecimento da 

ordem e a cooperação das populações. 

 Mais ainda, como o Marquês do Lavradio alerta o sucessor no Relatório que lhe 

deixou. Anteriormente ao seu Vice-reinado, os deputados às câmaras eram escolhidos entre 

os de melhor nascimento, que geralmente eram os mais pobres. Com ele esse hábito 

                                                 
73Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 145 de 8 de dezembro de 1769. 
74 Idem, Carta n.º 164, de 22 de janeiro de 1770. 
75 Idem, Carta n.º 184, de 20 de fevereiro de 1770. 
76 Idem, Carta n.º 311, de 17 de junho de 1771. 
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acabara77, passando a ser escolhidos os comerciantes mais opulentos, os quais, 

considerando ponto de honra deixarem alguma obra pública ligada ao seu mandato, 

administravam os dinheiros públicos de forma a sobrar-lhes sempre alguma verba para esse 

efeito. Deste modo se tinham feito dois chafarizes, concertado ruas, construído pontos, etc., 

enfim, alindado e tornada mais habitável a cidade. 

 

 5.3.3. Reformas na Junta das Fragatas – A Junta das Fragatas era um organismo 

que tinha como funções ajustar e supervisionar todas as despesas necessárias à manutenção 

e abastecimento das naus de guerra durante o seu estacionamento no Rio de Janeiro e era 

formada pelo provedor da Fazenda, pelo capitão de mar e guerra e pelo intendente78. 

Sucedia porém que, quando da sua criação não ficara estabelecido quem lhe presidiria, 

pelo que os seus membros nas poucas vezes que se reuniam, na ausência de uma cadeia 

hierárquica de mando, perdiam-se em querelas, esquecendo completamente os assuntos 

que lhes competia tratar79. 

 As discussões eram pelos motivos mais fúteis e variados, que iam desde as 

jurisdições de cada um dos seus membros até qual deles devia tocar a campainha para 

chamar o porteiro, ou pela disputa do lugar em que cada um se devia sentar. Pelo meio 

ficavam ainda as disputas sobre a quem se havia de comprar esta ou aquela mercadoria. Se 

ao afilhado de um, se ao familiar de outro, etc., enfim, segundo o Vice-rei, “… nesta guerra 

suja se conservavam, desde que o navio entrava, até que saía resultando daqui, não só não se 

pagarem as partes, mas o comprar-se tudo em grandíssima desordem e por altos preços;” 80. As 

discussões atingiam o auge quando, com as naus já prestes a partir, apareciam para assinar 

as contas relativas aos abastecimentos. Aqui, cada um dos membros da Junta dizia que as 

compras tinham sido ajustadas sem sua autorização, empurrando uns para os outros a 

responsabilidade das mesmas81. 

 Neste clima de discórdia, os preços não eram regateados convenientemente, 

compravam-se os abastecimentos por quantias exorbitantes, não se pagavam às partes, 

sendo frequentemente ultrapassados os setenta dias estipulados para o trânsito das naus82. 

                                                 
77 De frisar a forma de escolha, não pelo nascimento mas em função da fortuna de cada um, o que é uma 
postura nitidamente inovadora e ligada à nova mentalidade do século XVIII. 
78 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 281, de 23 de dezembro de 1770. 
79 Idem, Carta n.º 262, de 17 de novembro de 1770. 
80 Idem, Carta n.º 281, de 23 de dezembro de 1770.. 
81 Idem, ibidem. 
82  Idem, Carta n.º 262, de 23 de dezembro de 1770. 
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 A situação exposta arrastava-se já dos Vice-reinados anteriores, mas como os 

poderes dos Vice-reis não eram, como temos vindo a referir, o que deveriam ser e como 

formalmente a Junta das Fragatas não estivesse sob a sua jurisdição83, os antecessores do 

Marquês do Lavradio não tinham interferido no seu funcionamento. Todavia, a política 

deste Vice-rei em questões desta natureza era diferente e, segundo ele próprio dizia, desde 

que tivesse conhecimento que dentro da sua área de jurisdição, existiam organismos cujo 

mau funcionamento fosse pernicioso quer para a Coroa quer para as partes envolvidas, 

intervinha fosse ou não da sua competência84. Deste modo, a sua intervenção neste 

organismo também se fez sentir, e é outro dos casos paradigmáticos da eficácia dos seus 

métodos de gestão. 

 Confrontado quase à chegada com uma das situações descritas, qual foi então o 

procedimento de D. Luís de Almeida para acabar com este estado de coisas? 

 Foi pessoalmente a esta Junta, não como Vice-rei, e desse modo ocupou um lugar 

idêntico ao dos restantes elementos. Ele próprio Vice-rei ensinou aos membros da Junta 

como deveriam ajustar os preços das mercadorias com os particulares85, sendo desta forma 

que o Marquês do Lavradio descreve o assunto ao seu antecessor Conde de Azambuja: 

 

“… fiz juntar este tal Tribunal, e fui também a ele sem ir em lugar de 

Vice-Rei determinei-lhe que na quinta-feira de cada semana se haviam 

de sempre juntar para aquelas conferências que eles todos três tinham 

igual jurisdição; mandei-lhe fazer uma mesa redonda para que um lugar 

não fosse mais graduado do outro; ordenei que a campainha havia de 

tocar aquele que tivesse precisão de chamar, e que os papeis para 

assinatura, que se repartiriam entre todos três; indo cada um assinando 

primeiro aqueles que lhe fossem repartidos e depois fossem passando uns 

aos outros, a continuarem as assinaturas, assim o fiz praticar logo 

naqueles dias, e ficaram estas questões acabadas.”86. 

 

 Mas, para além das directrizes relativas aos procedimentos inter-pessoais dos 

membros da Junta, estabeleceu também as regras pelas quais queria que todas as despesas 

passassem a ser registadas daí para o futuro: “Mandei fazer um livro de receita e despesa para 

as naus de guerra que viessem a este porto, outro para a conta do dinheiro que se recebesse para 

                                                 
83 Idem, Carta n.º 281, de 23 de dezembro de 1770. 
84 Idem, Carta n.º 262, de 17 de novembro de 1770. 
85 Idem, Carta n.º 269, de 18 de novembro de 1770 
86 Idem, Carta n.º 262, de 17 de setembro de 1770, Anexos, Doc. 4. 
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aquelas despesas; …”87, onde deveriam constar obrigatoriamente as assinaturas de quem 

vendera as mercadorias, a quem as mesmas tinham sido entregues e por ordem de quem. E 

tudo isto ratificado quer pelos funcionários envolvidos nas transacções quer pelos 

vendedores, os quais declarariam também terem recebido os respectivos pagamentos. Para 

controlo de todas as entradas e saídas, estes livros teriam que ser apresentados na 

Contadoria da Fazenda, todas as quintas feiras da parte da manhã, que avalizaria ou não o 

rigor das contas, e da parte da tarde na Junta. Aqui compareceria também o almoxarife, 

munido de todos os documentos que justificavam as despesas, para se apurar se a 

documentação em seu poder correspondia ou não aos registos dos livros.  

 O Marquês do Lavradio criou para a Junta das Naus um novo método de registo de 

despesas, inspirado no que o governo central tentava impor na administração pública, o 

que é revelador de que o novo Vice-rei, apesar de não ser comerciante e pertencer à mais 

alta nobreza nacional, também dominava os novos métodos contabilísticos: 

 

“Levei-lhe o método porque queria que fosse feita toda aquela despesa, 

como da sua escrituração, para carga e descarga dela, e ainda que isto 

lhes fizesse alguma confusão na primeira conferência, voltei lá na 

segunda, levando comigo o Escrivão da Junta da Fazenda Real, e como 

já havia mais entradas e saídas de géneros, e por consequência havia 

mais em que se visse a prática daquele método, ficaram todos mais 

persuadidos e satisfeitos …”88. 

 

 Com esta determinação, conseguiu economizar nos preços, enviar toda a despesa 

feita para o reino pela mesma nau89, o que nunca tinha acontecido, e fazer com que pela 

primeira vez o navio saísse do Rio de Janeiro dentro do prazo estipulado90. 

 E é deste modo que o Marquês do Lavradio comenta o assunto com o tio, Principal 

de Almeida: “… e ainda que desci do meu lugar para ir fazer todas estas diligências, quando 

voltei para a minha casa achei-me o mesmo Marquês do Lavradio, Vice-rei do Estado, …”91. 

 Mas, como as ordens que a metrópole estabelecera em relação a este assunto eram 

diferentes, o Vice-rei teve o cuidado de mandar para Lisboa ambos os métodos: o prescrito 

pela Coroa e o seu, para que, confrontando-os, se pudesse constatar da maior clareza deste 

                                                 
87 Idem, Carta n.º 281, de 23 de dezembro de 1770. 
88 Idem, Carta n.º 262, de 17 de novembro de 1770. 
89 Idem, ibidem. 
90 Idem, Carta n.º 269, de 18 de novembro de 1770. 
91 Idem, Carta n.º 262, de 17 de novembro de 1770. 
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último e adoptá-lo daí em diante92 e, como era seu hábito, sempre com muitas desculpas 

por se ter intrometido em algo que não era da sua competência93.  

 Este o tipo de situações a que nos referíamos quando num capítulo anterior 

considerávamos que o Marquês do Lavradio ultrapassava frequentemente o que lhe era 

pedido, e revelador também de quanto limitado era o seu poder apesar do pomposo título 

de Vice-rei. 

 

 5.3.4. Construção da Casa de Armas – Ao coincidir com o incremento das 

actividades militares do Sul, houve uma outra área a merecer a atenção do Vice-rei e que 

foi a respeitante ao suprimento e manutenção do material de guerra. 

 Com a formação dos novos regimentos e o desgaste causado pelas operações 

militares, as necessidades de material eram contínuas. Também muitas das armas enviadas 

da metrópole iam bastante deterioradas, pelo que havia que resolver o problema da sua 

reparação e manutenção dentro mesmo da própria colónia. Uma vez que a ordem do dia 

era poupar por todos os meios que fosse possível, também o Marquês do Lavradio mais 

uma vez demonstrou aqui os seus exemplares métodos de gestão, quer pela forma como 

conseguiu acabar a fábrica iniciada pelo Conde de Azambuja, quer pela maneira como 

supervisionou todos os gastos efectuados com o fabrico de material, de modo a saber 

exactamente o custo de cada peça. Assim, mais facilmente poderia avaliar do interesse na 

manutenção deste estabelecimento, bem como de outros afins. 

 O problema era que a construção na colónia de uma fábrica desta natureza ia contra 

os interesses de certos fornecedores do Estado, os quais até aí vendiam os materiais pelo 

preço que queriam. Daí resultaram uma série de embaraços com que o Vice-rei teve que se 

confrontar, pelo que para os ultrapassar e se precaver de quaisquer intrigas que, 

contrariando as suas ordens, pudessem entravar o andamento dos trabalhos, mais uma vez 

lançou mão dos ajudantes que levara da Europa. Recomendou a Pedro António da Gama, 

que duas vezes por dia se deslocasse à obra e lhe desse conta do andamento dos trabalhos, 

para verificar se as suas ordens estavam a ser cumpridas94.  

 Com estas medidas, contava D. Luís de Almeida ao antecessor, conseguira acabar 

dois armamentos iguais aos melhores que vinham da Europa, bem como fazer várias 

formas de balas, com grande economia para a Fazenda. Animado com os preços a que este 

                                                 
92 Idem, ibidem. 
93 Idem, Carta n.º 269, de 18 de novembro de 1770. 
94 Idem, Carta n.º 222, de 23 de junho de 1770. 



 111 

material ficava, aventurou-se o Marquês do Lavradio a mandar fazer outro tipo de peças, 

cujo preço se comprado na colónia era exorbitante. 

 O acompanhamento dos custos foi seguido tão atentamente pelo Vice-rei que na 

continuação da carta para o Conde de Azambuja, ao qual se devera a iniciativa da 

construção da dita fábrica, dizia o seguinte: 

 

“… combinando o custo dos géneros, os jornais dos Artífices, e 

aprendizes, com os preços que ficaram estabelecidos por cada uma das 

peças nas exatas averiguações que V.Ex.ª aqui mandou fazer excede a 

utilidade que Sua Majestade tem nesta fábrica por sua conta à de 20$ e 

22$ em cada semana, e tenho tido já duas de 27$; …95. 

 

 5.3.5. Pagamentos a pronto – Uma outra forma que o Marquês do Lavradio 

encontrou para reduzir os gastos foi a de comprar todo o material a pronto pagamento.  

 Aquando do início do seu Vice-reinado, D. Luís de Almeida deparou-se com uma 

«horrorosa dívida» pública cujo aumento anual se vinha verificando desde o tempo do 

Conde de Bobadela. Em sua opinião, esse estado calamitoso a que se chegara, e que 

derivava essencialmente de dívidas supérfluas96, afectava todo o comércio interno mas não 

só, pois a metrópole também era afectada. O Estado era mau pagador e os comerciantes, 

sabendo que só receberiam os pagamentos do material fornecido, passado muito tempo, 

todos eles facturavam por preços exorbitantes as mercadorias ou serviços que forneciam 

ao Estado. 

 Esta conclusão retirara-a o Vice-rei dos contactos estabelecidos com os numerosos 

credores da Fazenda, os quais se ofereciam para reduzir, em certos casos para metade, 

algumas dessas dívidas, caso o Vice-rei procedesse ao seu pagamento97. 

 E porque uma das grandes preocupações do Marquês do Lavradio era incentivar e 

desenvolver o comércio colonial, com os respectivos reflexos na economia metropolitana, 

mas sem descurar os justos interesses dos habitantes da colónia, escreveu particularmente 

a um amigo explicando-lhe toda a situação e solicitando os seus bons ofícios nesse 

sentido, para que interferisse junto da corte, de forma a que lhe fosse dispensada uma 

verba anual destinada à liquidação da dívida de Estado acumulada98. 

                                                 
95 Idem, ibidem. 
96 Idem, Carta n.º 298, de 11 de fevereiro de 1771. 
97 Idem, ibidem. 
98 Idem, ibidem.  
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 Neste sentido, também foi sua política pagar a pronto tudo quanto adquiria, 

supervisionando pessoalmente os preços dos materiais ou serviços, e discutindo-os 

minuciosamente, tudo, independentemente de serem artigos modestos ou dispendiosos.  

 O problema que se punha ao Marquês do Lavradio era o da guerra no Sul, pois, face 

ao recrudescimento das operações militares, os comerciantes do Rio de Janeiro tinham 

suspendido todo o comércio com aquela área, devido ao risco que isso constituía. Sendo 

que, para além da população, existiam agora também as tropas enviadas pelas várias 

capitanias, às quais era preciso fardar e alimentar, o deficit das finanças da capitania do 

Rio de Janeiro passou a estar estreitamente ligado ao desenvolvimento do conflito99, sendo 

impotentes todos os esforços do Vice-rei para equilibrar a situação financeira.  

 Para exemplificarmos o seu empenho na redução das despesas, citaremos a sua 

atitude para com os fornecedores de farinhas, perante os quais D. Luís de Almeida 

defendia que face às grandes quantidades adquiridas pelo Estado, o preço deveria ser mais 

módico100; em relação à compra de determinadas madeiras para a construção de navios, 

para as quais solicitava o mínimo preço possível, mandando informar que para além de 

serem pagas a pronto, o transporte seria por conta do Estado101; com as reparações levadas 

a efeito nuns registos em que pedia para se recorrer aos serviços dos índios da aldeia e 

para se ajustarem pelo menor preço possível102. Não nos alongaremos mais neste assunto, 

pois seriam imensas, mas mesmos imensas, e até de certo modo impensáveis para a 

cultura actual, as áreas em que o Marquês do Lavradio fez sentir a sua influência no 

sentido de reduzir ao mínimo dos mínimos as despesas da Coroa. Não resistimos todavia, 

a citar mais um caso que é exemplar do cuidado que este Vice-rei punha em qualquer 

dispêndio de verbas régias: o Sul estava em guerra e, como tal, eram necessários 

medicamentos que o boticário do exército debitava por um preço exagerado. Logo, o 

Marquês do Lavradio escreve ao sargento mor nesse sentido, pedindo-lhe que confira os 

preços pois se verificar que são exagerados não lhos pagará103. 

 Mas, para pagar a pronto era necessário poder fazê-lo e, assim, à medida que se 

intensificava o conflito, redobravam os esforços de Vice-rei para encontrar formas de 

                                                 
99 Cf. Visconde de Carnaxide, «Relatório do Marquez 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. 314. 
100 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, fls. 241, 242, Anexos, Doc. 31. 
101 Idem, ibidem. fl. 40, Anexos, Doc. 9. 
102 Idem, ibidem, fl. 77, Anexos, Doc. 15. 
103 Idem, ibidem, fls, 142,143, Anexos, Doc. 21. 
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cobrir esses gastos extraordinários. Com esse intuito, já em vésperas de guerra, 1775, e 

sem poder adquirir com dinheiro à vista tudo o que lhe era necessário para fortificar a 

capital, escreve a Pombal informando-o da necessidade de recorrer a um empréstimo para 

poder continuar a sua política de pagamentos a pronto. Nesse sentido, justificava 

pormenorizadamente a sua ideia, que mais não era que a defesa dos interesses do próprio 

Estado por um lado, e da comunidade por outro. Se não vejamos: comprando a pronto, os 

comerciantes até lhe mostravam as facturas para o Vice-rei confirmar por quanto lhes 

tinham ficado as mercadorias e para que constasse os descontos que lhe faziam. Com esta 

política, continuava, mostravam-lhe tudo o que tinham de melhor, conseguindo comprar 

artigos da melhor qualidade por um preço mais acessível que os próprios particulares. 

Dessa maneira, não só conseguiria poupar dinheiro à Fazenda, como conseguiria também 

animar o comércio interno e contribuir para a felicidade dos povos. E finalmente o fulcro 

de toda a questão: o desenvolvimento do comércio interno originaria novas entradas nas 

alfândegas104, com o consequente melhoramento dos réditos régios.  

 E para frisar o quanto este assunto era importante, bem como os benefícios que daí 

se poderiam retirar, expôs pormenorizadamente ao sucessor tudo o fizera, chegando ao 

ponto de lhe fornecer os preços a que no seu tempo adquiria certos artigos que antes eram 

adquiridos por quantias exorbitantes105. 

 E porque os exemplos de boa gestão e economia tinham que começar por cima, 

quando o irmão, Conde de São Vicente, o aconselhou a concluir as obras do palácio dos 

Vice-reis para ficar melhor instalado, D. Luís de Almeida apresentou-lhe três razões de 

peso que o impediam de concretizar a sugestão: primeira - a dívida da Fazenda real, que 

sendo para cima de três milhões não lhe permitia um tal esbanjamento; segunda - primeiro 

que as suas instalações estava a necessidade de mandar construir um novo hospital; 

terceira e última – o local onde estava tornava-se mais acessível à população, que gostava 

de ter sempre por perto o governador para mais facilmente lhe apresentar os seus 

pedidos106. 

  

 

                                                 
104 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, BNL, Cod. 10624, fl. 88, Anexos, Doc. 39. 
105 Cf. Visconde de Carnaxide , «Relatório do Marquez do Lavradio, Vice-Rei do Brasil de 1769 a 1779, 
apresentado ao Vice-Rei Luis de Vasconcelos e Sousa seu sucessor» in O Brasil na Administração 
Pombalina, p. 313. 
106 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 178, de 20 de fevereiro de 1770.  
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5.4. Fomento agro-pecuário 
 

 A colonização brasileira nos seus primórdios, teve uma maior incidência em 

determinada área litoral que pelo seu clima e situação era propícia ao cultivo de um 

produto altamente rentável nos mercados internacionais: o açúcar. Com a sua plantação e 

fabrico criou-se a primeira região geo-económica brasileira e deu-se origem ao 

denominado ciclo do açúcar, cuja prosperidade assentava na exploração da grande 

propriedade, na produção agrícola feita em regime de monocultura e no regime de trabalho 

escravocrata. E porque a produção era dirigida ao exterior, todos os grandes aglomerados 

populacionais deste período, com excepção de São Paulo, estabeleceram-se próximo dos 

portos de embarque das regiões do nordeste e do centro do Brasil. 

 Por tudo o que lemos, fora estes grandes centros produtores açucareiros, em todo o 

restante território a população era escassa e sobrevivia mediante o recurso à mão-de-obra 

familiar e índia, e também a agricultura de subsistência como elemento de comércio era 

praticamente inexistente. 

 Esta era a situação até à descoberta do ouro em Minas Gerais, assistindo-se a partir 

daí a uma alteração demográfica no povoamento da colónia, com os efeitos que abordámos 

na primeira parte deste trabalho: desenvolvimento da agricultura e especialmente da 

pecuária e dinamização de toda a zona meridional e centro Oeste do Brasil que, 

ultrapassando a linha de Tordesilhas levara à assinatura do Tratado de Madrid com a 

consagração da cláusula de uti possidetis, e sua posterior revogação pelo Tratado do Pardo.  

 A partir de meados do século XVIII a mineração decresceu, sendo precisamente 

1763, data do Tratado de Paris e da mudança da capital, que essa queda se acentuou na 

capitania de Minas Gerais. 

 Paralelamente a esta situação, novas perspectivas se abriam à colónia, muito 

especialmente no campo da agro-pecuária, suscitadas pelos acontecimentos que se davam 

no exterior e que envolviam as potências que competiam com Portugal na comercialização 

dos produtos ultramarinos: a Inglaterra estar envolvida em luta com as suas colónias 

americanas e estas contarem com o apoio da França, que tentava assim desforrar-se da 

derrota sofrida na Guerra dos Sete Anos e consequentes perdas. 

 Estimulados pela nova ideologia liberal, os revoltosos americanos declararam a sua 

independência em 1776, mas não sem que isso atingisse as economias de ambas as 

metrópoles envolvidas; a Inglaterra, para além de perder a colónia e dos custos da guerra, 

viu a sua economia afectada pois temporariamente viu-se privada dos produtos coloniais 
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necessários à revolução industrial que tinha em marcha, tendo que recorrer às colónias das 

potências rivais para se abastecer de matérias primas. Quanto à França, o seu envolvimento 

na luta teve custos monetários e ideológicos, uma vez que a associação à causa americana 

estimulou os ideais liberais do século XVIII e, para além dos efeitos catastróficos nas 

finanças, há muito periclitantes, conduziu à Revolução Francesa. 

 Pensamos ser pertinente referir neste momento que, embora nem a França nem a 

Inglaterra tivessem encontrado produtos preciosos nas suas colónias, as mesmas, na base 

da produção agrícola de produtos tropicais, tinham contribuído para o engrandecimento das 

respectivas metrópoles, enquanto as nações ibéricas que os tinham encontrado em 

abundância, na altura que abordamos, encontravam-se ambas a lutar com grandes 

dificuldades. De referir também a formação por esta altura, de um importante movimento 

cultural que defendia que a riqueza das nações residia na produção agrícola, fisiocratismo. 

 Posto isto, e por tudo o que atrás ficou exposto, o que nos propomos de seguida 

abordar é a actuação de D. Luís de Almeida Portugal, na sua constante busca de novas 

áreas de intervenção, que aumentassem os rendimentos locais, mas que simultaneamente 

beneficiassem os réditos régios. Sendo também que acompanhou todas as transformações 

já mencionadas, como é que este Vice-rei tentou integrar o país nesse movimento 

renovador, muito especialmente através da exploração de certas espécies agrícolas até aí 

desconhecidas. 

 Mal chegou ao Rio de Janeiro o Marquês do Lavradio apercebeu-se de imediato das 

potencialidades do território para a produção de vários produtos os quais, se devidamente 

explorados, poderiam resultar em bons ramos de comércio, mais lucrativos mesmo dos que 

os até aí explorados. Esta sua percepção, que é visível logo numa das primeiras cartas 

enviadas para a metrópole107, foi completamente corroborada no Relatório que deixou ao 

sucessor, no qual sistematizou todos os problemas com que a colónia se debatia, e nos 

quais, naturalmente, se incluía a estagnação do comércio do Estado do Brasil. As razões 

que o Vice-rei Lavradio aduzia para esse deficit eram mais uma vez razões de carácter 

estrutural, pois como a nação não acompanhara as várias transformações que a diversos 

níveis se vinham operando na Europa e não tendo ainda havido tempo para que as reformas 

pombalinas no capítulo da cultura comercial tivessem atingido o Brasil, a maioria dos 

                                                 
107 Idem, Carta n.º 177, de 20 de fevereiro de 1770. 
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negociantes, sendo simples comissários, tinham que se submeter às ordens que recebiam 

dos seus correspondentes europeus108. 

 Deste modo, de acordo com o Vice-rei, os produtos explorados continuavam a ser 

os mesmos de sempre, açúcar, ouro e couros, os quais pela forma desordenada como eram 

explorados, receava que também eles se viessem a esgotar109. Ou seja, o comércio 

brasileiro resumia-se a produtos que proporcionavam lucros rápidos e avultados, 

desprezando-se tudo o mais cujos ganhos não fossem copiosos e imediatos. Segundo dizia 

o próprio D. Luís de Almeida no mesmo documento, tudo quanto não se enquadrasse 

nestes parâmetros era tido como caprichos da sua imaginação. 

 Como temos vindo a verificar, o Marquês do Lavradio ultrapassava frequentemente 

o que lhe era exigido e, neste capítulo, mais uma vez não deixou de o fazer, pois, vendo 

que de algum modo podia contribuir para o aumento das rendas do Estado e 

simultaneamente para o bem estar da população, beneficiando-lhes os rendimentos, mas 

não só, como adiante veremos, passou a actuar em diversas frentes, de modo a rentabilizar 

o mais possível todos os recursos de que a colónia dispunha. 

  

 5.4.1. Agricultura de subsistência - Quando da doação do Brasil em capitanias, os 

donatários ficaram com poderes para distribuírem sesmarias a quem os acompanhara ou a 

quem quisesse para lá ir viver. Este o principal atractivo para o povoamento. Todavia, com 

a progressiva centralização administrativa e a extinção das capitanias particulares, este 

poder passou para as autoridades régias. Ora à medida que decorria o século XVIII, por 

tudo o que já expusemos, impunha-se preencher todos os espaços vazios do território e isso 

iria acontecer através da concessão de sesmarias não nos moldes anteriores, cujos efeitos 

tinham levado à formação da grande propriedade, mas de uma forma mais selectiva, tendo 

sido criadas leis específicas para esse efeito, mas as quais, à semelhança de muitas outras, 

também não eram cumpridas na colónia110. 

 O estipulado pela Lei das Sesmarias, era que as terras concedidas neste regime 

teriam que ser obrigatoriamente cultivadas, sem o que os seus detentores seriam 

expropriados, caso essa condição não se verificasse após determinado período. E é aqui 
                                                 
108 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. 306. 
109 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, BNL, Cod. 10624, fl. 44, Anexos, Doc. 35. 
110 Cf. Célia Freire A. Fonseca, «Sesmarias no Brasil» in Dicionário de História de Portugal, Vol. V, dir.Joel 
Serrão. 



 117 

que a intervenção pessoal e caso a caso do Marquês do Lavradio se vai fazer sentir, de 

modo a que o processo servisse de facto os fins com que fora criado. 

 Na vasta documentação consultada, foram inúmeros os documentos com que nos 

deparámos, em que o Vice-rei antes de serem concedidas sesmarias queria ser informado 

da condição de quem as pedia, isto é, se tinha ou não escravos para as manter111, das razões 

porque a determinadas pessoas era concedida uma menor extensão daquela que 

solicitara112, mandando demarcar as terras que se concediam113, informando-se 

pessoalmente se quem as detinha procedia ou não ao seu cultivo, para que se assim não 

fosse lhe serem retiradas e concedidas a quem as trabalhasse114. E isto ainda que os 

proprietários fossem donos de engenhos115 ou mesmo religiosos116.  

 No tempo em que foi Vice-rei, o Marquês do Lavradio, passou a haver a 

preocupação de distribuir as sesmarias proporcionalmente à capacidade de trabalho das 

famílias a quem fossem distribuídas e daí passarem a existir os pequenos proprietários, 

contrariamente ao que fora norma nos primeiros tempos, em que a produção açucareira se 

ligava aos grandes investimentos 

 E para controlar se de facto os sesmeiros estavam ou não a proceder ao cultivo das 

terras e deste modo conseguir aumentar a produção de géneros de primeira necessidade, 

todos os mestres de campo ficaram obrigados a fornecer ao Vice-rei mapas de quatro em 

quatro meses, relativos às plantações que os habitantes das suas vilas faziam. Estes mapas 

de produção de géneros deveriam ser-lhe enviados periodicamente e deles deveriam 

constar obrigatoriamente as culturas que os habitantes faziam, as quantidades que colhiam, 

o que gastavam, bem como com o que ficavam. 

 Porém, na concretização deste objectivo o Marquês do Lavradio deparou-se com 

alguma resistência por parte dos sesmeiros em lhe fornecerem correctamente os dados 

requeridos, pois, sabendo que o Estado era lesto na cobrança de impostos e pensando que 

era para o lançamento de alguma finta, negavam-se a dar as informações certas. Ora o 

Marquês do Lavradio, sendo pessoa muito determinada na concretização das directrizes 

que traçava e austera para todos os que eventualmente se quisessem furtar ao cumprimento 

                                                 
111 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. fl. 13, Anexos, Doc. 7. 
112 Idem, ibidem, fl. 8, Anexos, Doc. 5. 
113 Idem, ibidem, fl. 95, Anexos, Doc. 18.. 
114 Idem, ibidem, fl. 88, Anexos, Doc. 16. 
115 Idem, ibidem, fl. 236, Anexos, Doc. 30. 
116 Idem, ibidem, fl. 69, Anexos, Doc. 14. 
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das suas ordens, ameaçou os sesmeiros de que a finta que lhes havia de dar, caso não lhe 

fornecessem as informações correctas, era expropriá-los117. 

 Para justificação deste procedimento de D. Luís de Almeida, e do seu empenho na 

produção de culturas de subsistência como a mandioca, o milho, o feijão, o arroz, etc., há 

que ter em conta o tipo de economia em que assentara a colonização inicial. Sendo feita em 

grandes extensões e em regime de monocultura, os grandes domínios sendo autónomos, 

praticavam também alguma cultura de subsistência cujo excesso era canalizado para as 

zonas urbanas, as quais, antes da expansão para Oeste e da descoberta das minas, não eram 

muitas. Mas, com a alta de preços do açúcar em certas ocasiões, mesmo essa produção era 

descurada, dando origem a fomes periódicas e ao encarecimento generalizado dos géneros 

de primeira necessidade118. 

 Também a alteração demográfica já assinalada, bem como a proliferação dos 

centros urbanos tinham contribuído para a necessidade de que se desenvolvesse um outro 

tipo de agricultura. Daí, o empenho do Marquês do Lavradio no aumento da produção dos 

géneros de primeira necessidade, não só para que a população produzisse o necessário à 

sua auto-suficiência119, mas também para criar excedentes que pudesse comercializar nas 

áreas mais carenciadas. Deste modo, também os pequenos produtores beneficiariam, pois 

tal situação proporcionava-lhes um certo aumento de rendas. 

 Esta recomendação do Vice-rei, para que os sesmeiros criassem uma produção 

cujos excedentes pudessem ser comercializados, foi uma constante em todos os 

documentos a que tivemos acesso, merecendo-lhe críticas quem assim não procedesse. A 

este respeito, lembramo-nos do caso em que os habitantes da vila de Paraty os quais, 

pretendendo ser isentos da contribuição para o hospital dos lázaros devido à falta de meios, 

o Vice-rei reverberou asperamente dizendo-lhes que se tivessem feito as suas culturas já 

agora teriam com que pagar, mas que de qualquer modo a contribuição era tão pouca que 

não os isentava120.  

 Todavia, relativamente ao povoamento e ao desenvolvimento da agricultura no 

território, a área que era mais premente povoar era a do Sul e do Oeste, aquela área cuja 

economia se desenvolvera em função da descoberta de ouro em Minas Gerais, objecto de 

pormenorizada descrição na primeira parte deste trabalho. Era também a área onde, devido 

                                                 
117 Idem, ibidem, fl. 218, Anexos, Doc. 24. 
118 Cf. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, p. 157. 
119 Cartas de expediente do governo do Ilustrissímo 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. 88, Anexos, Doc. 16. 
120 Idem, ibidem, fl. 112, Anexos, Doc. 19. 
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à revogação do Tratado de Madrid, se desenvolvia a guerra entre Portugal e Espanha e que 

fora uma das condicionantes para a mudança da capital. 

 Ora o Marquês do Lavradio sem nunca ter estado no Sul, teve uma percepção 

premonitória das grandes potencialidades agro-pecuárias daquela zona, mediante cuja 

exploração o Brasil poderia não só ser auto-suficiente no abastecimento de farinha, couros, 

queijos e manteiga, como também, se se adoptassem certas medidas, poderia passar a 

exportar farinha para a Europa121. Aliás, foi no seu tempo, 1773, que foram enviadas para o 

Sul as primeiras pedras de moinho e que chegou um moleiro da metrópole para as montar e 

regular122. Como, ao contrário do que acontecera no nordeste, a sua exploração não exigia 

grandes investimentos de capital, o Marquês do Lavradio promoveu a ideia da utilização da 

tropa para o seu povoamento, mediante a concessão de certos benefícios. 

 Era ideia do Vice-rei que os militares deslocados da Europa para a América, ou 

tendo sido lavradores ou filhos de lavradores, devido à experiência que tinham, poderiam 

explorar mais facilmente todas as potencialidades duma região tão fértil. Com isso, para 

além dos próprios poderem ver bem recompensados os seus esforços, também o Estado 

lucraria pois poder-se-ia mais facilmente povoar o Sul. Para os incentivar então nesse 

sentido, determinou que aos militares fosse permitido casarem-se com as filhas dos 

lavradores do Sul, com a promessa de que quando a tropa se retirasse, todos quantos aí 

tivessem constituído família e estabelecido, caso quisessem, poderiam lá continuar123. A 

sua preocupação com o povoamento e o desenvolvimento agro-pecuário daquela área era 

tanta que, em carta para Martinho de Mello e Castro em 1775, à beira portanto do final do 

conflito e do mandato, alvitrava que aos casais de ociosos que tinha intenção de mandar do 

Rio de Janeiro para povoamento do Sul, no caso de não terem meios para se iniciarem na 

lavoura, o Estado pudesse fazer-lhes um empréstimo para se estabelecerem, o qual 

pagariam logo que conseguissem tirar rendimento das terras que lhes fossem 

distribuídas124.  

                                                 
121 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, pp. 326, 327. 
122  Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luiz de Almeida Soares 
Portugal Eça e Alarcão Mascarenhas, Marquez do Lavradio, Vice Rei e Capitão General de Mar e Terra do 
Estado do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10614, fls, 164, 165.  
123 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. 177, Anexos, Doc. 46.     
124 Idem, ibidem, fl.162, Anexos, Doc. 44. 
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 Também no sentido de animar o povoamento, D. Luís de Almeida adoptou uma 

outra medida para aliciar a constituição de casamentos inter raciais. A todos os casamentos 

mistos, seria dada uma verba retirada do rendimento das vilas125. 

 Mas, o Sul não se limitava à exploração agrícola; o produto mais rentável era o 

couro proveniente das peles do numeroso gado bovino que por lá havia. Todavia, a forma 

descuidada como os animais eram criados e o couro comercializado levava a que, em 

igualdade de circunstâncias com os vizinhos espanhóis, as peles portuguesas fossem menos 

valorizadas. Para essa circunstância dizia o Vice-rei, contribuía a matança indiscriminada 

de animais quando se pretendia obter determinada quantidade de couros; vacas, bois ou 

bezerros, todos eram abatidos na convicção de que duas peles pequenas equivaleriam a 

uma de um animal adulto. 

 Outro dos senãos a contribuir para a degradação da espécie, continuava o Marquês 

do Lavradio, era o gado andar todo junto, isto é, sem se apartarem os animais mais jovens 

dos que já estavam em idade de procriar, bem como a não castração de uma certa 

percentagem de animais. Assim sendo, existiam machos em número superior ao necessário 

para uma reprodução normal. Este conjunto de factos dava origem a que se reproduzissem 

sem ainda estarem na idade própria e quando adultos apresentarem debilidades, sendo as 

suas peles, por conseguinte, menos valiosas. 

 Para além destas razões, existia ainda um outro óbice ao aumento da reprodução de 

gado bovino que era o costume de se comerem os fetos das vacas, petisco muito apreciado 

no Sul. Para se apreciar o manjar, matavam-se as vacas e retiravam-se-lhes os fetos. Com 

isto decaía também a produção. 

 Conhecedor de todas estas práticas, conforme transmitiu ao sucessor, o Marquês do 

Lavradio deu instruções muito precisas ao governador do Rio Grande de São Pedro, no 

sentido de obrigar os criadores de animais a observarem certas regras, para que a qualidade 

do gado português melhorasse e se assemelhasse à dos espanhóis. 

 E como toda a tentativa de criação de excedentes se tornaria inútil caso não fosse 

acompanhada pela criação de vias de escoamento, o Vice-rei ordenou a construção de 

embarcações de modo a possibilitar a distribuição dos produtos pelas localidades costeiras, 

bem como o estabelecimento de pousos nas estalagens das estradas, onde os viajantes nas 

suas longas viagens de negócios pudessem descansar e proceder à muda dos animais. 

                                                 
125 Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luiz de Almeida Soares 
Portugal Eça e Alarcão Mascarenhas, Marquez deo Lavradio, Vice Rei e Capitão General de Mar e Terra 
do Estado do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10614, fl. 89, Anexos, Doc. 17. 
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 Estas eram as ideias e as ordens do Marquês do Lavradio, mas, por todos os 

condicionalismos já apontados, um dos óbices à concretização das suas ordens era a 

cláusula que o impedia de se deslocar para fora da capitania, como ele insistentemente 

solicitava à metrópole. Ora, conforme constatámos pela leitura do seu Relatório, tudo isto 

era entravado pelo governador do Rio Grande do Sul, José Marcelino de Figueiredo126, 

cujo mau relacionamento com o Vice-rei Lavradio era notório127 e que, segundo nós 

próprios constatámos, era extensivo ao provedor da Fazenda, conforme relato deste ao 

Vice-rei, queixando-se das grandes injúrias que recebera do dito José Marcelino128. 

 De acordo com Borges Fortes, esse antagonismo ter-se-á agravado com a 

provocadora atribuição de uma sesmaria por José Marcelino a vários casais, quando sabia 

de antemão que a mesma já fora atribuída pelo Vice-rei129. 

 De acordo com outro importante estudioso desta matéria, Dauril Alden, José 

Marcelino de Figueiredo não era de facto o nome verdadeiro do governador do Rio Grande 

de São Pedro. O seu verdadeiro nome era Jorge Gomes de Sepúlveda, capitão de cavalaria 

do exército, mas que por ter morto um oficial inglês se vira obrigado, com a protecção do 

Estado, a exilar-se no Brasil. Ora este episódio, que o Marquês do Lavradio considerava 

menos próprio de uma pessoa de bem, condicionou desde o início a relação entre ambos. 

 Para além deste facto relativo ao passado, continua Alden, durante todo o seu 

governo José Marcelino foi sempre agravando esse mau entendimento, com sucessivos 

comportamentos em relação ao Vice-rei Lavradio que geralmente eram de ultrapassá-lo em 

questões de hierarquia130. 

 Também nós constatámos pela leitura de vários episódios, que D. Luís de Almeida 

era muito sensível a questões desta natureza, exigindo um respeito absoluto pelas 

hierarquias, não só no tocante à sua pessoa mas também para com qualquer detentor de 

poder que na sua presença fosse tratado sem o devido respeito131. Pensamos todavia que 

esta sua postura austera quanto ao trato e ao respeito que se devia aos superiores era 

                                                 
126 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, pp. 327, 328. 
127 Cf. João Borges Fortes, Rio Grande de São Pedro (Povoamento e conquista),  p. 107. 
128 Carta para o Vice-Rei do Brasil sobre o conflito com José Marcelino de Figueiredo, Governador do rio 
Pardo, 21 de Setembro de 1774 e Carta para o coronel-governador José Marcelino de Figueiredo sobre os 
roubos na fronteira do Rio Pardo, 21 de Setembro de 1774, Lisboa BNP, Caixa 266, n.ºs 62, 63. 
129 Cf. General Borges Fortes, Casaes, pp. 224, 225. 
130 Cf. Dauril Alden, Royal Government in Colonial Brazil, p. 450 
131 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, Liaboa, BNP, Cod. 10614, fl. 56.  
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oriunda do seu código militar. Se não vejamos: independentemente de devolver à 

procedência uma carta por o expedidor lha enviar sem envelope132, ou de mandar prender 

um sargento por este faltar à verdade133, o Marquês do Lavradio era igualmente pessoa 

capaz de anular uma ordem, desde que lhe provassem que estava errado, ainda que essa 

atitude partisse de alguém que lhe fosse hierarquicamente inferior134. 

 Apesar de tudo isto, em 1755 D. Luís de Almeida promoveu José Marcelino de 

Figueiredo a brigadeiro, sem no entanto deixar de alertar o sucessor, D. Luís de 

Vasconcelos, para a personalidade deste governador135. E também nós notámos que, após a 

morte de D. José e o estabelecimento da paz, quando lhe quis transmitir determinadas 

ordens acerca das medições no Sul, o Vice-rei assinou com o nome completo e o novo 

título com que a rainha o distinguira136, o que não era seu hábito, pois na vasta 

correspondência consultada sempre nos deparámos apenas com a simples assinatura de 

«Marquês do Lavradio». 

 Nesta questão de conflito de poderes entre José Marcelino e o Vice-rei, há que ter 

em conta as especificidades dos primórdios da colonização no Rio Grande de São Pedro, 

meados do século XVII, quando os paulistas nas suas bandeiras de caça ao índio se 

internaram por aquelas bandas e por ali se estabeleceram, bem como os sucessivos 

conflitos que tiveram que enfrentar e ultrapassar pelos seus próprios meios, os quais já 

foram amplamente abordados na primeira parte deste trabalho. 

 Finalmente, corroborando a percepção do Marquês do Lavradio, de que o Sul, se 

explorado noutros moldes e noutras áreas, poderia dar grandes lucros à metrópole, como de 

facto aconteceu e acontece ainda hoje, no Relatório que deixou ao sucessor não se 

esqueceu de o alertar do quanto era importante virar para ali uma grande parte das suas 

atenções: “ …do quanto é importante que V.Exc. preste para ali uma grande parte dos seus 

cuidados: … poderá V.Exc. ter a glória de fazer a S.M. e a todo o Estado um dos maiores serviços 

de maior importância e utilidade”137. 

 

                                                 
132 Idem, idem, fl. 167, Anexos. Doc. 22. 
133 Idem, idem, fl.224.  Anexos, Doc.  27. 
134 Idem, idem, fls. 56, 57, Anexos, Doc. 12. 
135 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. 326. 
136 Cartas do Marquês de Lavradio, 11º. Vice-Rei do Brasil dirigidas aos Governadores de várias capitanias 
sobre assuntos respeitantes a defesa das mesmas, Lisboa, BNP, Cod. 10613, fls. 171, 172.  
137 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. 329. 
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 5.4.2. Cultura de novos produtos – Mas, não se julgue que o Marquês do 

Lavradio cuidou apenas de aumentar a produção de produtos de primeira necessidade, pois 

embora com muitas desculpas e reconhecendo que a agricultura e a pecuária não eram o 

seu forte138, não abdicou de interferir e de sugerir à metrópole certa medidas 

racionalizadoras, provenientes não da sua prática das matérias, mas da prática adquirida 

pelo contacto com a realidade brasileira e do seu interesse pelos assuntos. 

 Sendo o comércio uma actividade muito acarinhada pelo Vice-rei, no sentido de 

desenvolver a exploração de novos produtos, o Marquês do Lavradio mais uma vez teve 

que recorrer aos seus «persuasivos» métodos de convencimento para conseguir que os 

lavradores investissem nessas novas áreas de produção. Para isso adoptou as medidas que 

passamos a descrever. 

 Acostumados a verem os seus produtos pagos tardiamente pela Junta da Fazenda, 

quando não através de letras como sucedera no tempo do conde da Cunha139, o Marquês do 

Lavradio passou a pagar prontamente aos lavradores140 que se dedicassem ao cultivo das 

novas espécies, nomeadamente do arroz, do anil e da cochonilha. Para além disso, e vendo 

que o arroz tinha enorme saída quer dentro da colónia, nomeadamente para abastecer o Sul 

assolado pela guerra, quer para abastecer as naus, D. Luís de Almeida promoveu a vinda de 

sementes de arroz da Carolina141, colónia americana, e daí o nome de «arroz carolino» 

ainda hoje utilizado, que por serem de muito boa qualidade depressa aumentaram ainda 

mais a produção, conseguindo que a colónia de importadora142 passasse a exportadora143 

deste produto. 

 Para conseguir este resultado, conta o Vice-rei ao sucessor, à falta de meios para 

animar lavradores e fabricantes de arroz, procurou, com muito bons modos e concessão de 

distinções, cativar os negociantes no sentido de ajudarem os donos das fábricas para que 

estes, por sua vez, pudessem incentivar os lavradores à produção. 

                                                 
138 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. 42 a 45, Anexos. Doc. 35. 
139 Idem, ibidem, fl. 88. 
140 Idem, ibidem, fl. 44.  
141 Idem, ibidem, fl. 46.  
142 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. 317. 
143 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 do governo e 
marinha do Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10624, fl. 46.  
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 Também o anil, continua, existia em grande abundância no Brasil, sem que a sua 

fabricação fosse incentivada. Assim sendo, o Marquês do Lavradio obrigou a que o 

plantassem e fabricassem, fazendo-se as primeiras experiências com o mais agreste144. 

 Contudo, este produto era desconhecido e, face ao receio dos comerciantes em 

investirem nesta produção, uma vez que sendo simples comissários145, se se aventurassem 

por sua conta e risco a mandá-lo para a Europa, poderiam ter perdas avultadas, o Vice-rei 

expôs pormenorizadamente para a metrópole qual a sua ideia, para que esta cultura 

também se desenvolvesse. De facto, o governo central legislou sobre o assunto, dividindo o 

anil em três categorias e autorizando a Fazenda a adquirir toda a produção mediante o 

tabelamento dos preços. Mas, quem estava no terreno era o Vice-rei e, vendo que esta 

resolução poderia de algum modo provocar a diminuição das culturas, propôs um outro 

procedimento mais incentivador. 

 Se se tabelassem os preços dizia o Vice-rei, para além de se onerar 

extraordinariamente a Fazenda, criar-se-iam desconfianças aos lavradores que pensariam 

que se o vendessem por sua conta isso lhes seria mais benéfico. Havia também que contar 

com os consequentes atrasos nos pagamentos, o que também contribuiria para o declínio da 

produção. 

 Para obviar estes embaraços, D. Luís de Almeida conseguiu autorização para que os 

lavradores pudessem vender a produção a quem bem entendessem ou até mandá-la para a 

metrópole, comprometendo-se a Provedoria da Fazenda a pagar de imediato e por um 

preço previamente estabelecido a todos quantos a quisessem entregar naquele organismo. 

Com uma ressalva: caso aquela repartição não lhes pagasse a pronto por falta de verba, que 

recorressem a ele, Vice-rei, que ele de imediato providenciaria a transferência das verbas 

necessárias146 para que vissem que os seus esforços eram recompensados. Deste modo, 

conseguiu também desenvolver esta produção no território. 

 Um outro produto a merecer as atenções de D. Luís de Almeida, foi a criação de 

cochonilha147, produto destinado a tinturaria, cujos arbustos de que se alimentavam eram 

muito abundantes no Brasil.  

                                                 
144 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. 317. 
145 Idem, ibidem, p. 306, de acordo com o que era o entendimento do Marquês do Lavradio, no Rio de Janeiro 
a maioria dos que se dedicavam ao comércio não eram comerciantes mas simplesmente comissários uma vez 
que desconheciam por completo as regras da profissão, ou seja, desconheciam quer os livros adequados à 
escrita dos seus negócios quer os respectivos métodos de escrituração ministrados pela Aula do Comércio. 
146 Idem, ibidem, pp. 317,318. 
147 Insecto que se cria em determinados arbustos. 
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 Esta cultura tinha-a o Vice-rei mandado iniciar na Ilha de Santa Catarina, com a 

recomendação de que se lhe mandassem dois ou três caixotes deste arbusto por cada 

embarcação que de lá saísse. Assim teria arbustos da melhor qualidade para distribuir pelas 

outras áreas. 

 Para o desenvolvimento destas remessas, o Vice-rei criou no Rio de Janeiro um 

horto botânico, a cujo encarregado incumbiu de as distribuir pelos habitantes, informando-

o de seguida a quem, bem como a quantidade de pés que dera a cada um. Por sua vez, 

quem os recebera tinha por obrigação informar o Vice-rei de seis em seis meses, qual o 

estado da respectiva plantação. 

 Com a tomada da Ilha de Santa Catarina e todas as vicissitudes subsequentes, para 

que a cultura não abrandasse, D. Luís de Almeida passou a utilizar como viveiro a quinta 

de um boticário na Glória. Mas como não tinha arbustos na quantidade necessária para 

distribuir a toda a gente, encarregou os mestres de campo de cada distrito de que em seu 

nome intimassem toda a população possuidora de terras a cercarem-nas de arbustos 

semelhantes, chegando mesmo ao pormenor de indicar a distância a que deveriam ficar os 

pés uns dos outros, ficando ao seu cuidado o envio dos insectos, quando os arbustos já 

estivessem suficientemente crescidos para que estes não os devorassem completamente. 

 Quanto à forma de venda do produto, seria semelhante à anterior: estabelecimento 

de um preço mediante o qual a Fazenda o adquiriria, e liberdade para os produtores o 

venderem a quem bem entendessem, ou mesmo enviá-lo para a Europa por sua conta se 

quisessem148. 

 Um outro produto cujo cultivo o Marquês do Lavradio procurou desenvolver foi o 

de um arbusto chamado guaxima, o qual, depois de curtido, servia para o fabrico de 

cordoaria. Após inúmeras experiências de colaboração com um holandês chamado 

Hopman, conseguiram melhorar-lhe a qualidade e transformá-lo num outro ramo de 

comércio destinado ao fornecimento de cabos para as embarcações da colónia149.  

 Vendo também que a amoreira era uma árvore que se dava muito bem no Brasil, 

promoveu igualmente a sua cultura em grandes extensões, para dar início à criação do 

bicho-da-seda e poder assim abastecer as fábricas da metrópole. O problema era porém 

que, apesar das muitas experiências feitas, não tinham conseguido acertar com a forma de 

criar o dito bicho. Daí que, para resolver o problema, mandara vir instruções da Ásia 

                                                 
148 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, pp. 321, 322. 
149 Idem, ibidem, pp. 319, 320. 
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acerca da forma como por lá o criavam150. No momento em que chegou o substituto estava 

a aguardá-las. 

 Foi também no tempo do Marquês do Lavradio que foi introduzida no Rio de 

Janeiro a cultura do café151 que, tal como as outras, também foi estimulada pelo Vice-rei. 

 Para além destas experiências visando o aumento dos réditos do Estado, o Marquês 

do Lavradio, seguindo o movimento cultural europeu do século XVIII, fundou uma 

academia, «Academia Científica do Rio de Janeiro», destinada à investigação de produtos 

dos três reinos e que tinha como protector o próprio Marquês de Pombal. Esta academia 

que reunia homens formados quer homens formados em diversas áreas relacionadas com a 

natureza, quer alguns curiosos, destinava-se a fazer pesquisas no campo da agronomia que 

contribuíssem para o desenvolvimento da lavoura no Brasil, mas também se dedicava ao 

estudo de plantas destinadas a uso farmacêutico. Todavia, para além destes utilíssimos fins, 

havia um outro fim que o Marquês do Lavradio tinha em mente e que era, tal como 

Pombal, o de pôr a nação ao nível das mais desenvolvidas: 

 

“ … poderei conseguir fazer ao estado e à Pátria, não só um serviço 

utilíssimo mas até concorrer para que não continuemos a passar pela 

vergonha de que os estrangeiros sejam só o(s) que nos instruam, e se 

aproveitem destas preciosidades que nós temos, mas que nós  possamos 

ser os que os instruamos a eles…”152. 

 

 Neste ponto, não nos furtamos a descrever uma experiência feita pelo Marquês do 

Lavradio, reveladora da sua integração no movimento cultural europeu da época. 

 O Marquês de Angeja era um dos personagens com quem o Vice-rei se 

correspondia e, sendo também interessado por tudo o que de novo se ia descobrindo, D. 

Luís de Almeida, quando tinha conhecimento de alguma nova espécie, enviava-a ao amigo, 

acompanhada da descrição das respectivas características. Ora numa das cartas em que lhe 

anunciava o envio de uma espécie de búzios, dos quais ouvira dizer que se reduzidos a pó 

tinham excelentes efeitos curativos, ele próprio dizia, estava determinado a fazer umas 

certas experiências para ver os efeitos, e nada mais nada menos do que em dois religiosos 

                                                 
150 Idem, ibidem, pp.322, 323. 
151 Conf. José Jobson de Andrade Arruda, «A Produção Económica» in Nova História da Expansão 
Portuguesa, dir. Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Vol. VIII, 1986. 
152 Cartas do Rio de Janeiro 1769 a 1776, Carta n.º 355, de 6 de março de 1772. 
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“… que além de serem umas máquinas mui próprias para estes experimentos…”153, se o 

remédio não resultasse, era da maneira que descansava por uns tempos de ouvir lamúrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 Idem, Carta n.º 389, de 5 de outubro de 1772. 
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5.5. A administração da Justiça 
 

 Tendo já abordado os vários pontos que consideramos importantes para 

caracterização do Vice-reinado do Marquês do Lavradio, a área da Justiça será a que nos 

debruçaremos na finalização do nosso trabalho, uma vez que a sua correcta e atempada 

execução é indispensável ao bom funcionamento dos Estados. 

 Assim sendo, passaremos a expor alguns dos problemas com que o Vice-rei se 

confrontou neste campo, bem como certas medidas que tomou no sentido de impedir que 

continuasse a sofrer da morosidade até aí reinante e dos elevados custos que acarretava aos 

que a ela recorriam. 

 Considerando também que o binómio sossego e obediência dos povos era 

indispensável ao desenvolvimento sócio económico da colónia, narraremos ainda alguns 

episódios da justiça pessoal deste Vice-rei, nem sempre muito ortodoxa como ele próprio 

reconhecia, mas com os quais conseguia alcançar mais facilmente os resultados desejados.  

 Sobre o sistema judicial da colónia propriamente dito, o mesmo era muito 

deficiente, não só pela falta de magistrados154 para julgar os inúmeros processos, mas 

também devido à corrupção instalada em todo o sistema. De acordo com informações 

transmitidas a Martinho de Mello e Castro pelo próprio Marquês do Lavradio, havia três 

ordens de razões a obstarem ao seu bom funcionamento: reduzido número de funcionários 

em relação ao volume de trabalho; as doenças da maioria dos juízes os quais, padecendo 

delas há longos anos, não trabalhavam com a regularidade necessária, e finalmente, devido 

ao grande número de processos em atraso, os quais se iam acumulando de juiz para juiz 

sem serem despachados155. 

 As razões que contribuíam para este estado de coisas, conforme o Vice-rei 

explicava pormenorizadamente a Martinho de Melo e Castro e a D. Luís de Vasconcelos, 

eram as seguintes: os vencimentos dos juízes sendo baixos, quanto maior fosse o número 

de causas que tivessem para julgar maiores rendimentos aufeririam, devido às custas pagas 

pelos litigantes. Daí que, como nenhum juiz quisesse regressar à metrópole com menos 

ganhos que os antecessores, em vez de acalmarem os ânimos das partes envolvidas, de 

modo a que reinasse a calma e a harmonia entre as populações, muito pelo contrário, eram 

                                                 
154 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. 296. 
155 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. 49 a 51, Anexos, Doc. 36. 
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eles próprios os instigadores das demandas, esquecendo completamente os fins mais 

nobres da sua profissão. De acordo com a sua experiência, continuava, nos onze para doze 

anos em que se encontrava na América, nunca encontrara um único juiz que, face a 

determinado caso tivesse tentado acalmar as partes, dissuadindo-as de se envolverem em 

processos que lhes poderiam ser ruinosos156. 

 O resultado de toda esta situação era os processos irem-se acumulando, chegando a 

atingir o número de quatrocentos, seiscentos, ou mesmo oitocentos pendentes em cada 

Relação. Os novos juízes, por sua vez, conhecedores de que os emolumentos desses 

processos já tinham sido pagos aos antecessores, e por isso que não retirariam qualquer 

benefício do seu trabalho, em vez de optarem por os despachar pela ordem de prioridade de 

entrada, preteriam as causas antigas pelas modernas, cujos custos já reverteriam a seu 

favor157. 

 Deste imbróglio resultava uma grande morosidade na aplicação de toda a justiça, 

com os consequentes prejuízos que daí advinham. 

 Todavia, como também neste campo os poderes decisórios dos Vice-reis eram 

limitados, de modo a conseguir torná-la mais rápida, na mesma carta em que expunha ao 

ministro do ultramar os males de que esta padecia, alvitrava igualmente a forma de os 

resolver. Que os juízes não fossem autorizados a regressar à metrópole sem que deixassem 

despachadas todas as causas em seu poder. Deste modo, continuava, a justiça passaria a ser 

atempada, evitando-se assim os inúmeros prejuízos que acarretava às populações158. 

 Também no sentido de lhe imprimir uma maior celeridade, determinou que os 

escrivães passassem obrigatoriamente a ter que apresentar certidões mensais, nas quais 

viriam relacionados todos os autos que entravam e se despachavam nos respectivos juízos, 

obrigação que o próprio Vice-rei supervisionava159. 

 Tentou igualmente pôr fim a um hábito extremamente pernicioso para a justiça que 

era o seguinte: o ouvidor da capital, sendo já bastante idoso e cheio de achaques, delegava 

                                                 
156 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. 297. 
157 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. 50, Anexos, Doc. 36 
158 Idem, ibidem, fl 51. 
159 Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luiz de Almeida Soares Eça 
Alarcão Mascarenhas, Marquez do Lavradio, Vice Rei e Capitão General de Mar e Terra do Estado do 
Brasil, Lisboa, BNP, 10614, fls. 208, 209, Anexos, Doc. 23. 
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em certos advogados os processos que tinha que examinar. Desta situação resultava por 

vezes que uma só pessoa fosse advogado e juiz na mesma causa. Conhecido como já era o 

esquema, os advogados a quem o ouvidor habitualmente recorria para o efeito contratavam 

outros advogados para assinarem em seu lugar os papéis dos seus patrocinadores, 

provocando uma subversão total no sistema da Justiça160 

 Para impedir que situações desta natureza continuassem, intimou o desembargador 

chanceler da Relação do Rio de Janeiro a chamar os faltosos: “… os rábulas, que se achão 

advogando nesta cidade illudindo os Juízos,…”161, ameaçando-os de que, se continuassem 

a violar a lei, os castigaria exemplarmente. 

 Constando-lhe também que o juíz de fora do Rio de Janeiro não assistia por vezes 

às audiências, delegando essa incumbência em letrados, o Vice-rei proibiu-o de tal 

procedimento, intimando-o a que só em caso de se encontrar fora da capital e em serviço 

do Estado ou achando-se doente, pudesse recorrer a tais práticas162. 

 Um outro assunto que mereceu a sua atenção, sempre no intuito de acelerar a 

justiça, foram as faltas dadas pelos magistrados aos julgamentos, invocando para isso 

motivos de saúde. Para obviar estes impedimentos, determinou que, sempre que um juiz 

faltasse a duas audiências, imediatamente o avisassem para que pudesse passar o assunto a 

quem estivesse mais desocupado163, de modo a não protelar os processos. 

 Face ao panorama colonial descrito, e porque um corpo judicial se queria isento e 

com o prestígio que inerente à profissão, nas recomendações que deixou ao sucessor 

relativas à escolha de certos magistrados não se esqueceu de frisar que para cargos 

judiciais não bastavam apenas os conhecimentos da lei. Para se promover o bem estar 

social e o desenvolvimento dos negócios na colónia, antes de se fazerem certas nomeações, 

havia primeiro que se proceder a um escrupuloso exame sobre a conduta e as capacidades 

dos indigitados164. 

 Para além destas tomadas de posição relativamente ao aparelho judicial da colónia, 

o Marquês do Lavradio tal como nas outras áreas, não abdicou de interferir no sistema de 

                                                 
160 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. 296. 
161 Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luiz de Almeida Soares Eça 
Alarcão Mascarenhas, Marquez do Lavradio, Vice Rei e Capitão General de Mar e Terra do Estado do 
Brasil, Lisboa, BNP, Cod. 10614, fl. 246. 
162 Idem, idem, fls. 13 e 14, Anexos, Doc. 6. 
163 Idem, idem, fl. 233, Anexos, Doc. 29. 
164 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. 296. 
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modo a moralizá-lo, castigando exemplarmente os prevaricadores, muito especialmente se 

estes fossem autoridades. 

 Apercebendo-se logo à chegada que a capital era um sítio bastante turbulento, de 

modo a desincentivar desordens, todo aquele que as praticasse ou para isso contribuísse, o 

Marquês do Lavradio, recorrendo aos seus próprios métodos, “… e se naquela ocasião eu 

seguisse os meios ordinários, e não tomasse uma resolução extraordinária…165, passou a 

ser exemplarmente punido como constataremos de seguida. 

 O caso era o seguinte: tendo nomeado para juiz das sesmarias de determinado 

distrito do Rio de Janeiro um advogado que lhe parecera idóneo mas que com a 

continuação verificou estar equivocado, pois foram tais os desmandos que o homem 

provocou que quase dera origem a um levantamento, D. Luís de Almeida recorreu ao 

seguinte estratagemas: mandara-o prender a ele e a todos quantos com ele tinham 

colaborado. Mantivera-os presos por longos meses numa prisão “aspérrima” , onde os 

macerara até mais não poder, após o que os libertara para que, constando à restante 

população o que lhes acontecera, o caso lhes servisse de exemplo. E com um aviso: é que 

se voltasse a ter conhecimento de qualquer outro distúrbio por aquelas bandas, considerá-

los-ia a eles os responsáveis por tudo quanto sucedesse. Deste modo, contava o Marquês 

do Lavradio ao sucessor, conseguiu que daí por diante reinasse a maior ordem no dito 

distrito, e que fossem eles os primeiros, quando voltaram, a procurar que reinasse a maior 

tranquilidade na zona. 

 Um outro caso que nos parece paradigmático da moralização que o Vice-rei 

Lavradio tentou introduzir no sistema judicial brasileiro foi a pena aplicada a um escrivão 

que tinha na sua propriedade um cão de fila perigoso. 

 Sendo-lhe por diversas vezes apresentadas queixas contra o dito oficial da justiça 

por danos praticados pelo referido animal, D. Luís de Almeida deu ordem de prisão ao 

dono. Como porém a mesma não fosse executada devido a alegada doença do mesmo, e 

continuando a receber queixas pela persistência dos estragos, o Vice-rei enfatizando a 

qualidade do emprego do escrivão na carta que dirigiu ao ouvidor, ordenou que o animal 

fosse abatido e o dono remetido para a prisão às suas ordens166. 

                                                 
165 Idem, ibidem, p. 282. 
166 Cartas de expediente do governo do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor D. Luiz de Almeida Soares Eça 
Alarcão Mascarenhas, Marquez do Lavradio, Vice Rei e Capitão General de Mar e Terra do Estado do 
Brasil, Lisboa, BNP, Cod, 10614, fl. 253. 



 132 

 Foi também inúmera a correspondência consultada em que o Marquês do Lavradio 

intervinha pessoalmente, inquirindo acerca da isenção dos magistrados em relação a certos 

processos167. 

 Perante queixas sobre sentenças tidas por injustas ou certos comportamentos 

impróprios de agentes da autoridade, o Marquês do Lavradio mandava informar-se por 

terceiros, para verificar se as informações assim obtidas condiziam ou não com a 

realidade168, e caso verificasse que a queixa era pertinente, intervinha então de modo a 

repor a legalidade. 

 A este respeito citamos a queixa apresentada por um fazendeiro contra um juiz que 

o autuara por se negar a dar passagem na sua fazenda aos moradores de determinado lugar. 

O Vice-rei informando-se miudamente sobre o assunto, como era seu hábito dizer, aplicou 

a seguinte justiça: ao fazendeiro, obrigou-o a dar passagem aos moradores do distrito, uma 

vez que se assim não fosse teriam que passar por mar, o qual naquele sítio era muito 

perigoso. Quanto ao juiz, também não saiu incólume pela aceleração com que elaborara o 

processo, ouvindo testemunhas, sentenciando e autuando o fazendeiro tudo num só dia, 

quando um juiz tinha por obrigação ser recto e prudente nas decisões que tomava169. 

 Citamos também o posicionamento do Vice-rei face a um processo judicial entre 

duas pessoas poderosas, o qual, devido à condição dos envolvidos se poderia eternizar. 

Para impedir que tal acontecesse, o Marquês do Lavradio ordenou ao ouvidor que 

impedisse qualquer entrave ao julgamento e que, se assim não fizesse, seria 

responsabilizado pelo não cumprimento das suas ordens170. 

 São estes alguns exemplos dos meios utilizados pelo Marquês do Lavradio para 

impor a ordem e a disciplina a quem se julgava acima dela171. 

 Um outro caso que nos elucida até que ponto este Vice-rei intervinha na justiça do 

quotidiano da população colonial, e que nos corrobora complemente a sua versão de não 

querer mudar de casa pois a gentes sempre gostavam de ter por perto o Vice-rei, foi o que 

passaremos a descrever.  

 Sendo que um sujeito alegara a paternidade sobre uma jovem de dezasseis anos, 

criada adoptivamente por um casal, para que esta viesse viver para a sua companhia e 

                                                 
167 Idem, idem, fl. 10. 
168 Idem, idem, fl. 29. 
169 Idem, idem, fl. 48, Anexos, Doc. 10. 
170 Idem, idem, fl. 111. 
171 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. 296 
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vivendo ele sozinho, o Vice-rei por certo estranhando que só passados tantos ano se 

lembrasse do facto, mandou a jovem recolher à Santa Casa e, ao suposto pai, uma vez que 

alegara a paternidade, obrigou-o a contribuir para o seu sustento172. 

 Finalmente, para terminarmos este ponto e também o nosso trabalho, referiremos a 

actuação do Marquês do Lavradio numa outra questão que nos parece de bastante 

importância, pois nela se reflecte o interesse que o Vice-rei Lavradio punha em tudo que 

pudesse trazer o bem estar e o sossego à população que governava e que, como 

constatámos, foi sempre, mas sempre, uma constante ao longo do seu Vice-reinado. De 

modo a inviabilizar tudo o que a justiça acarretava de negativo a quem a ela recorria, o 

Marquês do Lavradio passou ele próprio a dirimir muitas das disputas, chamando à sua 

presença as partes envolvidas e conseguindo que através do diálogo ultrapassassem o que 

as opunha: “… e deste modo por um caminho mais curto procurei que todos vivessem em 

mais sossego, e deixassem de arruinar as suas casas …173. 

 Como podemos constatar mais uma vez, também aqui o Marquês do Lavradio a 

evidenciar o seu zelo pelos interesses da população, o que, juntamente com tudo o resto, 

terá certamente contribuído para a boa reputação que deixou na colónia. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

   

   
 

 

 

                                                 
172 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, fls. 202, 203. 
173 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. 297. 


