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Não ' pos ível
crev r-se uma história conómica
ou uma hi tória do pen amento eco nómico em POI tugal
em e aludir ao problema judaico. E como
t problema e acha em regra di cutido de forma parcelar, di per a e, de emo confe á-lo, muito pouco objectiva.
faremo aqui uma referência ainda que br e a vário.
a pecto de ta qu tão que, a no so ver, poderão ilustrar
melhor alguma da afirmaçõ
feita no te to. E
aspectos são o eguint : o contínuo êxodo do judeu e
cri tão -novo a partir da per eguiçõe iniciada no reinado de D. Manu I; a riqueza de qu di poriam os

(*)

Cont. do vaI.

XI.

jud u

portugue e

e a influência que e erceram no.

pai c onde c r fugiaram.
1.
emi ração do judeu' e ri tão -11010 de Porwgal. - D. Manu I d retou a ord m d e 'pul ão do'
jud U ' m 24 d D z mbro de 1496. S gundo o decreto
d .-pul ão todo o judeu e mouro que r cua 'em u
bapti mo d , riam air do r ino ant do fim de Outubr
d 1497, ob pena d onfi o morte, pod ndo no entanl
I,ar on igoo
u b n efa ultando-Ih or ina io,
cm trê porto do pai ,para aíI' m d Portugal. Em
bril d 1497, ant de t rminad aqu I prazo, D. Manuel
ord na i.Jbitam nt qu o filh
do jud u fo ' em
arran ado à ua família para
ri tão E ante d findo o m mo prazo ordena também
o monar a, qu o embarqu do j deu que d
. air do reino d v ria er fito ap na em Li boa.
io do E táu , por ond e 'e jud u pa aram, gundo
pare no numero d vinte mil, exerceu- e iolenta coacção
para que
con\' rte m e não abandona m o paí . a
provi ão d 30 de Maio d 1497 prom t ra- e ao judeu
on\'er o que durante vinte ano não e inquiriria das
, ua crença e o d creto de 13 de Março de 1507 confirmou e ta garantia, tendo o prazo de vinte ano ido prorrogado por mais deza ei ano pela lei d 21 de Abril
de 1512. Por outro lado, o alvará de 21 e 22 de Abril
de 1499 - ou ja, ano e meio apó a execução do decreto
de expul ão - e tabeleceram div r a medida d tina das
a e itar a aida do pai do judeu e dos eu bens. O primeiro diploma proibia, com ef ito, que nenhuma pe oa,
nacional ou e trangeira, fize e qualqu r operação de câmbio com cri tão -no o , sob pena de confi co total dos
eu ben, determinando que a pe oas que até então já
haviam participado em tai operaçõe o declaras em ao
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contador-mar dentro de oito dia; c proibia igualmente
qu qualquer pCS oa pud ~c omprar ao' ri ·tão -no o
quai quer bens ou fa/.endas de raiz sem e p cial licença
régia. O egundo di pI ma mencionado determinava que
nenhum ri tão-no o, onvertido depois de 1497, pod ria
air do reino
cnhorios, por mar ou por terra, em
licença e pecial, s b pena de confi co de todo o bens c
do navio que o tranporta cm, ó podendo sair por
caua de n gócio
admini tra ão do seu' ben , porém
em mulh re nem filho. Esta di po içõe indicam bem
claramen te o propósi to de cvi tar o êxodo dos cri tão -novo e aaída do seu ben, o queó por i no leva:l
crer que o volume de s
ben não era de prezível. O
judeu ', inventare muito prováveis da letra d câmbio e
conh cedore como ninguém das operaçõe bancária da
época, usavam naturalmente de todo o meios para aírem do r ino le ando con igo título repre entativo do
valor do
eu ben (I).
Ma à preocupação de proteger o interee materiai do paí, vitando a sa ída do cristão -novos com a
ua riqueza, sobrepunha- e a preocupação spiritL'al da
defe a da fé cristã. A im vemo D. Manuel ordenar, cm
Ago to de 1515, ao eu embaixador em Roma, D. Miguel
da Silva, qu ali ite ao Pontífice autorização para in tituir uma «i nqui ição » m Portugal de tina da a a riguar

(') O facto aci ma r [crido ão de crito com mai pormenor em : A. H rculano, Hi tória da origem e e tabelecimento (hI
Inqui ição em Portugal, 13." ed., tomo I, pág . 1C:7-199; Jo é ma·
dor de lo Rio, Hi tória !>ocial politica e religio a de lo judios
de E pana y Portugal, Madrid, 1960, pág. 740-50;
wton de
Macedo, Hi tória Política, cap. XI : Progres o do ab ollltismo in
lIi toria de Portugal, dirigida por Damião P re, vaI. IH,
p"tg . 221-2.

r, do

50 tendo e ta diligência produzid re ultado , \Cmo , em meado de 1-31, o
embaix,dor Dr. Braz reto, ren \ar o p dido junto ti,.
uria romana em nome d, novo rei D. João III.
po~
varia - diligên ia n go ' i, õ - qu> e arra taram por
inco an
P pa Pulo II I au triz final men te o c tab..:-

a pureza da

onvertido.

I im nto da Inqui -i -o m Portugal, pela bula /UI! ad
/li! lIla i , de _ d Maio de 1-36. O edi to de 20 de Ou t ubro de 1 36 que tornou publi a a bula em Portugal, nãu
p rmlt13, porem, qu
jud u [o em a u ado por a to
ant ri r
a 1- de Outubro d 1535, qu haviam Ido I·l
perdoado p lo diploma r gio a ima indicado, ominando a p na de "omunhão mai r para o onfe ~anl '
d nun iante que não cumpri em com a di po. i Õ~ ...
do monitorio que foi publi ado m 19 de
embro do
m mo ano.
da bula não foram, porem ,
con id rada como ati fatória por D. João III o cr i tão -no\'o , por outro lado, não tardaram m dirigir qu ixa a uria romana obr a forma orno ela ra aplicada e
obre a arbitrari dad
ometida pela Inqui i ão. Pelo
br \'e d 22 de
t mbro d 1544, Paulo III u p nd u a
execu ão da ent n a do anto Oficio o que provo ou
forte r a ão por parte d D. João III que ord nou a
expul ão do r ino do nún io apo tólic . eguiram- e laborio a
difíc i negociaçõe entr a Corte portugue a a
curia romana qu levaram , finalm nte, à bula Meditati
cordi , d 16 d Julho d 1-47, qu re tab I c u o poclres inqui itoriai
m Portugal. Por ário outro diplo ma pontifício pro urou o Papa ad ar o
fito da
bula : ab ol\'endo da p na e excumunhõe incorrida o
cri tão -no o e todo o demai indivíduo que tive em
delinquido contra a fé, oltando-o e re tituindo-Ih
o'
b en confi cado e a honra e dignidade que di fruta-
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vam (breve IIIiu!> qui l11iseri Or , de 11 de Maio de 1547);
ad ~rtindo o Inqui.,idor-mor, ardeal Infante D. Henrique,
para
do anto Ofício com brandura (breve
W1'l erel1i imum); advertindo igualmente o rei para
que recomenda c brandura ao Inqui idorc (breve
Licel , de 15 de o embro de 1547). A nova di po i' Õ' pontifíci
,>obre a Inquiição portugu a não agradai am ao Inqui idor-mor Cardeal D. Henrique que prote tou junto do rei, eu irmão, contra o perdão geral e
outra di po içõe~. Ma o perdão foi finalmente proclamado cm 10 de Junho d 1548 (2).
A acção enérgica da Inqui~ição lc ou naturalmen te a
um on tínuo êxodo do cri tão -novo de Portugal. A t ndência para a emigração mantém-~e con tante e faz- e
contra toda a dipo ições que procuravam impedir a
aída do fugiti o .
medida de proibição ou de permi ~ ão de aída v, riaram, no entanto, con oante o divero critério u ti/izado para proteger o in t re e do
paí on id rado mai importante. Quando o povo de
Li boa amotinado provocou m Abril de 1506, um3. horroroa matança d judeu, D. Manuel, além de ca tigar
c era ment o principai r pon ávei e a própria cidade,
revogou, pela lei de 1 de Março d 1507, o alvará de 1499
que proibiam a aída do ri tão -no o e da ua faz nda . Procurando, porém, r t ' -lo no r ino, onfirmou, por
diploma de 13 d Março , a i enção do inquérito obre a f.!
qu co nc d ra em 30 d Maio de 1497. D. João III, qu

(') Vide: A. Herculano, ob. cit., T. I, pág. 26+·8, t. li,
pag . 182-8 e t. llI, pág. 328-35; J. Amador d lo Rio, ob. cit.,
pág 788 e 796-804; J. Lúcio de Azevedo, Historia do C/li istão
ovos Portuglle e, Li boa, 1921 , pág . 67-111;
ntonio Baiãc,
A f/lqlli ição, in Hi toria de Portllgal cit., 01. III, pág . 305-25.
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a end 'u ao trono em 1521 , tornou a pôr em \ igor os
ah'3ra de 1499, pela I i de 14 de Junho de 1532, qu
r \'ogou a lei de 1 d Mar o de 1507 na parte favorch' 'I
ao cri tão -nov ' . o r inado de D. eba tião introduz m- c na\'3 - m dida re tritiva da aída do cristãopelo ah'ará de 30 de Junho de 1567, a pro isJo
de 1 de Março de 156 e o ah'ara d 11 d F vereiro
d 1569, na reg ' ncia do Cardeal D. H nrique, c o aI ara
de 2 de Junho de 1573 já no gO\erno p
oal de D, S ba tião. E ta medida reitera\'am a proibiçõ da aída do
reino, e tendendo-a - à lndia
ou tro territorio u ltramarino e ainda ao arquipeJago da Mad ira do Açor ('). Foram, porem, u pen a por D. Seba tião, p lo
ah'ara de 21 d Maio d 1577, aim como foi igualm nk
u pen a a p na d confi co por dez ano, pela lei de 5 de
Junho do m mo ano, m virtude do aju te por I fito
om o ri tão -00\'0 para lhe fornec rem fundo para a
ri tão -no o fizeram ao
sua jornada de frica . O
manar a, contra
ta con e õe, um empr timo de
up erior
da r ligião,
240000 cruzado. O
-00 \ ' 0

em nome do quai o no o monarca per eguiam o
ri tão -00\'0 , foram agora inteirament e quecido (').
O Cardeal-rei D. Henrique, qu fora durante longo, ano
Inqui idor-mor, quando a cend u ao trono oltou a autorizar a alda do cri tão -novo, onforme o eguinle te temunho de um membro do Con elho de Portuaal
do
I:>
,
tempo de Filipe I : « .. iI Cardea l Infante don Henrique,
Inqui idor general, tanto que u ced ió en el reyno, revocó

(') J. mador d lo Rio, ob cit., pág. 825; J . Lúcio ti Az\ edo, ob. cit., pág. 110.
(') Queiroz Velloo, D. eba!>tião, 3. ed., Li boa, 1945,
pág 140.
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luego aqllella ley (de D. S ba tião) juzgando por mejor
de ar 'alir aquella g nte conoeida por pertinaz cn su
rror y qu en el criavam a u hijo, y que los tales que,
por temor deI Santo affieio, e alian, era ma ano y
egllro para cJ mi mo reyno dexarlos ir y limpiarle de ta
mala gente, y que lo que queda em erian los buenos
y fué el Rey don Henrique tan prudente y tenia tanta
exp riencia de ta gente por los mucho ano ' que fUI!
Inqui idor general, que quien e arrimar a u parecer
no errara» (5). Ma a saída em ma sa do cri tão -novos
cau ava tai prejuízos materiais que as medida restritiva ' são novamente introduzida
ob o domínio castelhano. Com efeito, por volta de 1586, o Arquiduque
Alberto, Governador do reino e Inquisidor-mor, proíbe
no amente a saída dos cristão -novos de Portugal «vi ndo e que eran mucho lo que desta gente e s.a lian fuera
dei reyno» (6). a cristão-novo apelaram, porém, para
Filip III (que reinou entre 1598 e 1621) contra a dureza
de ta lei. a monarca ca telhano celebrou com eles um
«contrato» pelo qual, mediante o pagamento de uma soma
de 200000 ducado foi revogada a dita proibição. Mas em
breve o contrato foi po to de parte, sem que a quantia
fo
re tituída, já se v ~ : « ... pa sados alguns anos :;e

revocó con pretexto que usavan mal de la licencia,
ali ndo se rnucho »(1 ). Aproveitando-se das dificuldade financeira da admini tração de Filipe IV em Portugal, o cristão -novo obtiveram um indulto com i enção

('") RelalOrio de Pedro Alvares Pereira a Filipe IV, de 7 de
Ja nei ro d 11512, publicado por L. Bourdon in Anais do I. S . C.
E . F., vol. XXIlIl, 'Pág. 116.
(n) Loc. cit. , id o
e) Loc. cil., id o
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d penhora
eque'tro no eu ben ,em go to de;: 1627,
imp rtânci. de 1 milhão e
p 10 qu pagar3m à
r a
ano depois, em
o embro
00 000 ruz. do. D
ecretos certament' muito caro',
d 1629, «por aju
nd r a., ua.,
obtinham a Iiberdad d air do rein e d
propriedade » C). P r um p rdão papal, que Filipe IL [
obi\ ra em 1604, ja
ri tão -no\'o ha\'iam pago à coroa
1 milhã t: 700000 rulado, a .,im amo a renuncia de
\' 'rifi a pelo fa to'
um redi to de 22 000 (9). Como
qu> u intament ref rimo, o manar as a t lhano, tal
com ja fizera o no o D. eba tião, nego iaram repetidas
orna c.I dinheiro, fa uldad do ... cri rcm prot gido da
in
ân ia do ri tão -no\'o d > abandonar o paí l' PI 0teg r o
u. ben ,acha- ,por con' guint ,pcrf itamentc
comprovada, a im como a ua aJda efe ti a, e Outl a
ai a não cria d
ti\'ermo. m anta a a 50
on tant
impi do a do anto Ofl ia de d o meado
do 'culo X\'I até ao m ado do é ulo ÀVlII. É por is o
natural qu um
ritor tão pau o favorá el para com
judeu ' como João Lúcio d Az vedo , afirm : « fuga p- ra
fora do r ino, que era o r ur o do ri tão -novo contrô
o anta OfIcio tornou- e mai inten a no domínio ca t lhano» (10). E Damião Pere
lucida ainda: « politica
d ali ar afa ta a de Portugal a maior parte da pe-

°

() Qu iroz V 1I0 o, Hi tória Pol!tica, cap. XVII: A domina ção filipina in Hi taria de Portugal it., vol. \ , pág . 269.
(')
Ivara de 1 de Fevereiro de 160 , in J. da Co ta Gomw . ,
Colecção de Lei da Divida publica portl/gue a, pág. 382; J . Lúcio
de Az vedo, ob. cit., pág. 161.
( ) Organização ecol1omica, in Hi taria de Portugal cit.,
vol. \', pág. 306.
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soa' aba ta da . Em 163 1, tratando- e de levantai mais
um empr' timo para a organiza ão da defc 'a de Pernambuco, reconhecia-se oficialmente, em relação ao homen
de negóci de Li boa, o eguinte: «ão pouco o. que
tem cabedae gro o porque os que avia e sahirão deste
Reino» ... (11).
Com a Re taura ão O ' cri tão -novos tinham alguns
motivo para e perar um novo espírito de tolerância.
Para is o deveria ontribuir a ajuda financeira que deram
a D. João IV. Tal ez [o e também de con iderar o facto
do Duque de Bragança terem ido u ufrutuário eh
judiaria de Li boa, por cujo privilégio cobravam anualmente a soma de 1 milhão e 260000 reai (12). É também
significativo o facto de um podero o judeu portuguê do
éc ulo x , I aac Abranavel, pai do famo'o Leão Hl.:breu,
ter sido grande amigo do Duqu de Bragan ça, D. Fernand8
de eu parente pró imo e implicado na célebre conjura contra D. João II, que custou a cabeça ao Duque.
Por
e motivo, foi o dito judeu condenado à rorca de
que ó e capou refugiando- e em Ca tela, em Junho
de 1483 (13) . Acerca do auxílio financeiro do cristão-novos a D. João IV temos, entre outros, o te temunho de
D. Luí da Cunha que no eu Te tamento Político no diz,
ref rindoàquele monarca, que «a primeira letr as de
câ mbio que pa ou para tirar d Am terdão tudo o que
Ih ra nece ário, ninguém qui aceitar, e e apregoaram

(")

História política, cap . .

II,

in Hi tória de Portugal cit.,

vol. v, págs. 269-70.
(") Lúcio de Azevedo, Organização Económica, in História
de Portugal ci t., vol. III, p ág. 566.
(") Joaquim de Carvalho, Estlldo obre a Cultura Porfllgue 'a do éculo V I, 01. I, pág. 256.

10

na Pr. ' a, l,; criam pr te tada " e Jerónimo une da
o ta (.Ia ~ e abe jud'u) não a t ma 'e. E p r e te tão
grande ,>en i 'o lhe deu o dit
cnhor a patente de
u
gente, que o cnhor rei D. Pedr II ol1firm u depoi" a
eu lilho, lc.\.<ndr>
Alvaro
une ' da o ta» (I').
abemo leU lmcntc que quand < Infanta D. Catarina
foi para Inglaterra, em 1661, a admini tra 5. do seu conid ra\l:l dot foi entr gu a um jud u portugue , b 11qu iro d . m terdã , Duarte da ilv, qu
traiu a LOI1dr muito ' judeu portugu
(I~).
Ma a obr. d. Inqui i:o Ol1tinuaria entr no . . 0111
o m' mo \igor antigo
libertamo pollticament da E p nha, no mom nto !TI qu o
eu grande Impcrio rUla, não on guimo, por m, lib rtar-no da mentalidad fanáti a do mi ti i mo morbido
que durante a domina 5.0 ca t lhana ainda mai _e
impr gnou na o iedade portugu a.
no a fronteira
int I ctu I de de o m ado do eculo :'\\1 pa ou a er
o Pirineu.
intimidade do jud u om o Bragança
não chegaria par o prot g r da a ão inqui i torial.
im \ mo em 1 5, o famo o jud u de orig m r ortugu a Mana . h b n I rael n go iar em Inglat rra a
entrada do judeu portugue e
panhói per eguido
p lo anto OfIcio. O go erno holand0 r c o o que b n
I ra 1 e ti\' e n go iando a n trada em Inglaterra do '
judeu re idente na - Pro íncia
nida ,apelou para o . cu
Embai 'ador em Londre que, em Dez mbro de 1655, reI ta\'a: Mana eh ben I rael, que eu vi, a egurou-rn que não
tinha de que e quei ar da ort do Judeu na Holanda,

Te tamelllo Politico, Li boa, "Seara ova », 19·B, pág. 43.
(") L. olf, Tl!e l ell'ery 01 lhe Re toratiol1, 1902, pág. 11, cit,
in W. ombart, Le lllil el la vie économiqu e, 1913, pág. 74.
(H)
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ma ' que tinha ind defender a causa daquele que eram
per cguido p la Inquisição m E panha e Portugal » ('6).
Em 1660, em 1682 em 1709 ão queimados vários judeus
cm auto de fé público. Como já referimos, D. Luís da
unha c cre endo por vollas de 1740, alude ao êxodo dos
cri tão -no o cm irlude da acção do anto Ofício. Contra ' la situação e ha ia já insurgido o P.' ntónio
Vieira, cuja influência junto de D. João IV o levou a
adoptar medidas favorá eis ao ' cri tão -novos o que a
Inqui ição porlugua altamenle re ' entiu a ponto de
pràticamente excomungar o monarca ('7).
Pelos factos que ficam sucintamente relatado e
documentado e verifica que os monarca portugue es e
e panh i e, por um lado, pretendiam de embaraçar- c
do jud u , por motivo de ordem religio a, por outro,
r ceavam o prejuízo materiai da 'ua aída em ma sa
do eu domínios. Situação que a agacidade de Monte quieu definiu da eguinte forma, falando dos judeus:
«car t I prince, qui voudroit bien e défaire d'eux, ne
eroit pa pour cela d'humeur à e defaire de leur
argent» ('8) . O decreto de e pul ão de D. Manoel foi
ditado por motivo de ordem religio a e de oportunidade
política, poi autorizava o judeus que não qui e m
receber o bapti mo a air do reino com o eu ben - ;
ma tendo verificado, por con elho que certamente recebeu, os incon niente mat riai d uma tal medida, decretou nova di po içõe destinadas a evitar a aída do

Sombart, ob. cil., pág. 41.
Vid acima no ap. III o que di emo acerca do P.. ntónio Vi ira.
(") De L'E prit de Loix, Oeu\ r s. nouv. ed ., 1792, vaI. 2,
Liv. XXI, Chapo x, , pág. 249.
ce)
(Ii)
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judeu e da

ua fortuna. E ' ta p 11 ti a, juntamente com

o impera ti\'o de ordem r ligio a, qu não con cntiam a
pre n a no r ino de hereje dc I. rad
ou di far ado~,

I \'aria fatalmente à in tala 50 de um órgão fi alizad r
da pureza de fe, duma «inq ui i -o», c a a 50 de ta lC\<.Iria fatalmente, o ê\.odo. a problema d
rdem m~ tcrial
e ta\ a, poi ., tambem na ba e do dilema tragico e foi
onflito do inter
pirituai ' e materiai que en nenou, durant
ulo , toda a qu ' tão judaica, ou eja,
de de o d reto de e. 'pul 50 no final do
ulo xv, ~ te
meado do éculo \\ III, quando Pombal t rminou Lom a
ditin ão legal entre cri tão -110 o
ri lão -velho c o
anto afl io entrou em franco de línio . E t probl ma c.I '
con iliar o intere e e pirituai da religião com o intemat riai da nação foi p rf itamente definido por
D. LUI. da unha que no · deixou a eguinte lu mino a
pala\'ra obre o a unto: « i também papéi ,a az longo , em que e apontam o m io para
e tinguir cm
Portugal o judal mo , ma não vi a lgum m qu
trata
d a ordar a utilidade temporal do reino com a e piritual da religião qu ' todo o m u obj to » (19).
Qual
ria o número de jud u que aíram de Portugal a partir da ordem d expul ão? Todo o número~
até agora produzido po uem uma ba
conjectural.
Para ombart o cal ulo mai con cien ia o foi o feito Dor

J . Loeb no eu e tudo Le lzolllbre de Juifs de Casl ille e
d'E paglle ali l110yell âge, publicado na R eI/ue de Elude
JlIive , em 1887. Segundo e te autor a população judaica
de Portugal e da E panha em 1492 or a a por 235 000 indinduo . De te , 50000 rec b ram o b apt i mo, 20000 per:! -

(lt)

Testall/ellto Politico, pág. 72-3.

ram e o 165000 relanles migraram para o seguinte.
paí e :
Turquia
gipto e Tripolitânia ..
Algéria ..... .
Marro o ......... ..
França ... .
Itália ... .. ..
Holanda, Hamburgo, Inglaterra c
E. candiná i l
América
Outro paí e

90000
2000
10000
20000
3000
9CCO
25000
5 OCO
1000
165 OCO

o

no o hi toriadores falam-no em número muito
uperiore que d vem andar muito longe das realidades.
O 50000 judeu baptizado con tituem, na ua maioria,
o ri tão -novo portugue e , o que coincide com o dlculo de Bernaldez, hoje aceite, que dá orno saído de
E panha cerca de 180000 judeus (20) . Deve ob ervar-se
que do 50000 cri tão -novo a maior parte emigrou de
Portugal durante o século x I, XVII e x III . Dado que os
cristão -novo que ficaram no país e cruzaram no d correr do tempo com o cri tão -velho, o núm ro de pe oas
de angue judaico foi aumentando naturalmente. Por
e ta me ma razão o problema judaico e foi tornando
cada ez mai complexo até que as medida d Pombal
pràticament o fez morr r.
2. A riqueza dos judeu portugue es. - Que os cristão -novo portuguese detinham grande fortuna não

('0)

Crónica de los Reyes Católicos, cap.

LXIII.

I~

no ' par
duvido o. Os no., os reis impediram, pur um
lado, qu' le sal em do reino com o cus bens, o qu é
um indl ia gUIo da ua Jiqucza; por outro l<do, p o'Ulm inumero ti; temunho d que, quer o rei portugue 's, quer o
p nhoi, , re oneram amiudada' ezes
ao, jud u para obterem cmpr tim
on idcravei . J a
r'[erimo atra alguma d a in tância . Ma nãú quer mo dei\:ar de aludir a um importante docum nto,
pubJi ado por Braam am Fr ir , r lativo ao mpré timo
d' 60 milhõe , lan ado no temp d D. Ar n o : a quitaão pa ada a P 1'0 E ta o pela obrança, no período d
trê ano', do r f rido cmpr' timo de ária ou tro , tudo
na importân ia d A 600 000 réi (21). Verifica- c, pelo
e'ame d t docum nto, qu o judeu
ontribuírmn
nta obran a com c I' a d um xto do total mbora a
obrao a abrang e o' priyil giado ,fidalgo e clesiáti o , do reino (1:). I to mo tra a enorm riqueza que a
minoria Judai a r pre entava no pai. O m mo documento
d mon' tra ainda que o maior contribuint foi o célebre
judeu brana\' I, om 1 milhão e 200000 r'j .
Que o judeu portugu e ao aír m do reino levaram
coo igo grande parte do
eu b n parece-no, igualm nt , fora de duvida.
maior parte do ben de que
di punham eram de natureza mó el ele foram empre
'\tremamente hábei na tran f rência d ben d um para
outro pai, ape ar da interdiçõ . O facto de exi tirem

(") QllItaçal1l a Pero ESlaço. Recebedor moor dos Ix mi/llOees que pelo ' pouo foram outorgado a el Rei Dom Aton o,
io Archn'o Histórico Português, vol. IV, pág . 426-J8.
(=) J . Lu 10 de Az v do (Ri tória do Christão Novo,

pág. 4-) diz-no qu o jud u contribuíram com cerca de um
q~into o que no parece exag rado poi p la no a conta contl"bwram com uma orna à volta de 4 milhõ de réi .
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comunidades judai as em tod as grandes prac.as euroucessiva · leis propeias facilita a-lhes e· a tarefa.
mulgada entr nó, re tringindo a aida do bens dos
cri °tão -novo, ão um evidente te temunh não só da
importância d s °l!S ben ,mas também da fuga de capitai
que efectivamente e produzia. Dai a reitera 50 das medida proibitiva e a gravidade da pena . Ma e aminemos
pro a mai directa de ta fuga de capitais e vejamo o
te temunho do po o entre os quai o judeus portugue es tomaram r fúgio.
orno é sabido grande parte do judeu portuguese
refugiaram- e cm Antuérpia. Quando, em 1549, o Imperador lhes retirou a cartas de franquia, o magi trado da
cidade dirigiram uma súplica ao bi po de Arras, demon trando o inconvenien te da aplicação do decreto imperial ,
na qual diziam, entre outra coisas, que o «portugue e »
eram muito empre nd dor ,que tinham trazido da sua
pátria grandes riquezas e que mantinham um comércio
con i.derável ( 23 ). Quando, em 1670, um bando de tropas
mercenária cometeu inúmera violência em Bordéus,
cidade onde exi tia uma importante colónia de judeu portuguese , e te começaram a abandonar a cidade. O conelho comunal alarmou-se e declarou: «Os Portugue e ,
que possuem ruas inteiras e fazem um comércio COI1 iderável pediram o seu passaportes. O Portugues s e
e trangeiro ,que fazem os mai importante negócio, procuram retirar- e daqui: Ga par Gonzal e Alvar saíram
à pouco, e eram do mai consideráveis ntre ele. Nós
constatamos que o comércio ces a». Doi ano mais
tarde, o ubintendente afirma, referindo- e ao judeu
o

o

o

(")

Citado in Sombart, ob. cito, pág. 400
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.. « cm el todo o omér ia d Bordéus c
por t ugu
da pro\ ln ia morrerá inf li elment » e) · Quando, orno
ja atra ' ref rimo , Mana eh b n I rael foi a Londres,
m 165 , para negociar a entrada dI:: jud u portugues
panhoi em Inglaterra, o go emo da Pro mcias Unida mo trou- e ' riam nte alarmado com a eventualidade
da . alda do judeu portugu e do Paí
Baixo. Não
ra c rtamente por amor ao j udeu qu a populaçõc e
a u t o r i d a d e mo traram tão pr ocupadas
com a ' ua t:\entual partida. Todo
te t temunhl>s,
juntam nt com a m di da r tr iti a ntr nó t mud para impedir a alda do b n do jud u , indicam
laramente que a riq ueza de qu di punham ram conideru" i. Quando ntuerpia d caiu bas tante no
u
comer ia , apó a xp ul ão do j u deu portugu se , a
comi ão nomeada em 1633 para am inar o problema d
aber
deveria er autorizado ou n ão o e u regr 50,
pronunciou- e a fa"or da ntrada do j udeu portuguese,
tran f rido m grande part para Am terdã o, dizen.:fo
qu de
o re ultaria que «o our o e a prata erão
m muito maior abundância para a TI cessidade do
E tado » (25 ).
Outro ' el menta , alem de t ,no confirmam que
o judeu portugu e levaram con igo para o e trangeiro
con id ra\'ei riqueza. Sabemo, por e emplo, que entraram com grande orna para a Companhi a de comércio
holand a. Sobre este ponto temos , en tre outr o , o te temunho do P.' António Vieira que no a firma que o
judeu portuguese po uíam importan tes interesses nas

(")

Ob. CII ., pág. 39.

C') Ob. cit., pág. 40.
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referida Companhia. O famo o je uíta e teve na Holanda
onde contactou o judeu portuguese, conhecendo por
coneguinte a questão de perto. Diz-no, com efeito, na
ua célebre carta ao Conde de Ericeira, falando do eu
projecto de criar companhia de comércio em Portugal:
«A i to se ajuntava que, como as nos as companhias ficavam mai perto de uma e ou tra conquis ta (o Brasil e a
lndia), eriam menor o ga tos eus e maiores o lucros,
o quai naturalmen t chamariam e trariam a Portugal o
dinheiro mercantil de todas as nações, e muito particularmente do Portugue es, que em Holanda e tavam muito
int re ados nas companhia, e com Castela tinham todo
o as entos» (26). Ma além desta prova temos ainda outra
mai ategórica: o te tem unho dos próprios directores da
Companhia da lndia Ocidentais. Em 1655, quando
xpulsámos o holandeses do Brasil, aportou a New
Am terdam-a New York de hoje-um barco cheio
de judeu portugue e vindos do Brasil. O governador de
New Am terdam, o famoso Peter Stuyvesant, não pennitiu odes mbarque dos judeus, mas teve de ceder perante
uma carta dos directores da Companhia ordenando-lhe
que autorizasse os judeu a residir e a comerciar nas
po essõe da Companhia (entre as quai se con tava New
Amsterdam) por causa dos considerávei capitais que
tinham investidos em acções da Companhia: « ... becau e
of th large amount of capital which they have inve ted
in hare in this Company» (27). O já referido Manasseh

C' ) Carta ao Conde de Eric ira, de 23 de Maio de 1698, in
Obra

e colhidas, Colecção Sá da Co ta, Carta , vol. I, pág. -6.
Sombart, ob. cit., pág. 61. A carta é od 16 de Abril
de 16~5
figura nos Document relating to the Colonial History
01 New York, XIV, pág. 315."
(")

2-
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Ben I -ra 1 num m morial dirigido a rom\ li, em 1655,
afirma qu o jud us portugue e ram grande accionista da
ompanhia O id ntal e Oriental (~).
do pr tendeu onte tar que a palti ipa ão do jud u portug u
no apitaI da cúmpagrand , pela impl razão d que
o do um nto r lativo à me ma
ompanhia indic m
uma fra a parti ipação nela do jud u portugm:s..: ('O).
E ta afirma ão não colh ,por m, e atendermo à e peciL,l
organiza ão da ompanhia holande a . E tas eram dirigida inteiram nte por um on lho de gov. . rnador~s
(be\l'illdlz e bber ) e o ac ioni ta não e rciam qua ' ~
nenhuma influên ia dir ta na dir cção. O nomes de te'
nun a apar iam no livro da companhia , pois todas a
a çõe ram omprada atra ' do bewindhebbers (10).
O fa to d não figurarem com frequ Anda no livro d. s

(") To Hi Higlm es e Ilze Lord Proteclor of lhe Commonweall/l 01 E/lgland Scotland an Irelalld. The Intmble adresse of
Mena eh Bm I rael, a Dil'ine, al1d Doctor of Plly.sic, in behall
01 tlIe Jell'i fI ation. Cito in J . Lú io de Az ed, Hi tória dos
01'0 Portugue es, pág. 49~.
Clmstão
(_) H istória de Portu gal, dirigida por D. P re ,vol. , Organização Economica, pago 305.

( ) Eli F. H k ch r, Mercantilism, vol. I , pág. 3:'5: «Th..:
har holder had praticall no opportunity of making their
infIuenc f It, and no tatement of account w a madv by th.:
management during the ",hole of the company' exit nce. Dividends '" re paid entir I at thv arbi trary pI a ure of the go ernor and on one occaion th cv n op nl threatened to wilhhokl
paym"nt altogeth r if tJh
hare holder
ho\ .cd them elves
re'-r.lctory towards their ,dords a nd ma ter». Ri toricall thi
i" obnou Iy explaned b th fact the ordinary hareholders werv
d. :::~nded from the ub-participator of the \ 'óór-co mpaonieen
who never appeared under their own name in th bookS bu~
alwav acquired hare trough the bewil1dhebbers upon ~hom
the vhole
tem depended.»
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companhia nome' de judeus portugue es não ignifica,
poi , que eles não [o em importantes accioni tas da
me ma '. O te temunho a ima referidos, por i próprio de grande autoridade, em nada ficam afectados pela
ob ervação de J. Lú ia de Azevedo.
3.

Il1fluência dos judeus portugueses no estran-

geiro. - Sobre a influên ia no estrangeiro dos judeu de
origem portuguesa muito haveria que dizer. E a influênia foi considerável e a ua história ainda e tá por fazer
apesar do valia o trabalhos de Mende dos Remédios,
Ma imiano de L mo , João Lúcio de Azevedo e outros .
Referiremo , a título meramente ilustrativo, apenas alguns
nome de judeu de origem portugue a que se notabilizaram no e trangeiro no mai variados sectores da vida
intelectual e ocial.
Um deles foi Leão Hebreu, filho de I aac Abranavel,
o qual e refugiou em Itália, fugido à ira de D. João II
contra quem con pirara, na companhia do Duque de Bragança que por e e facto foi decapitado. Leão Hebreu foi
um notável .médico
um não meno notável escritor,
autor do célebres Diálogos do Amor. Outro médico
fama o, refugiado em Itália por motivo da perseguições
inquisitoriai , foi João Rodrigues de Castelo Branco, mai
conhecido por Amato Lu itano, que faleceu em 1568.
Em França notabilizou- e Jacob Rodrigues Per ira, o
iniciador do en ino do surdo -mudos. Os seus d cendentes, Emílio e Isaac Pereira, foram importante tinanceiro , criadore d companhia de caminhos de ferro e
de navegação. Abraão Furtado foi um famoso girondino
que em 1806 presidiu ao congr sso dos notáveis israelita,
convocado por Napoleão para resolver a questão do
direi tos do israelitas em França.
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a Holan da o ' i ra lita de orig m portugue a el:rram uma profunda influ ;n ia . Entre ele di tinguiu-~c
Mana e Ben-I rael, teologo e ritor de grand renom .
M .di o notabih ' imo f i ainda um n to do fama o a tronom
bra -o Za u t , do me ' mo nom , conhe ido pOl
Za uto Lu itano, fa l ido m 1642. Celebr t alago c
e ritor foi tambem ri 1 da o ta qu em 1640 e uic.idou. pohgrafo notá ei foram ainda Dani I L vi de B, iro
toni Henriq u Gom . E, nnalm nte, foi médico
teologo d grand fama, I aa Orobio d Ca troo
a Alemanha di tinguiram- como médico o do 1IRodrigo d
u filh o B nedito de a tro,
aphia; e como
hom n d n go ia, braão enior T ix ir a, eu filho I uac
enior T ixeira Duart
da C ta, filho de J ronimo uno da Co ta, rico com r iante d Am terdão.
a Inglaterra di tinguiu- e como armador riquí imo
Antonio F rnande Carvalhal, com o rico omercinnt e
dire tor do Banco d I nglaterra, António Moi é da
Co ta. O primeiro corretor i raeli ta da BoI a de Londres,
nomeado em 1657, foi o j udeu portuguê Salomão Dormido. o t mpo d Guilh rm II , di tinguiram- e o
grande financeiro Sir alomão Medina e no reinado d
Jorge II , outro banqu iro riq Ul imo, Samp on Gideon
ou Abudiente, amigo de Roberto Walpol . For am também
opulento banqueiro o irmão Jo é Fr anei co Salvador
que ti\' ram relaçõe com o Marquê de Pombal quando
Mini tro em Londre ,a im com o Moi é Lop
Pereira,
que o imperador Carla VI f z barão de Aguilar. Isaac
e Jacob bendana notabilizaram- e como letr ado, a , im
como David eto, autor d um li ro célebre. Em Inglaterra e in talaram e alcançaram fam a dois m édicos notá\'ei : Jacob de Castro Sarm nto e An tónio Ribeiro San-
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he . E te último viajou largamente pela Europa endo
médi o da Imperatl i.l Ana da Rú ia e do e ército
imp riai', pa ando o último ano da ua vida em
Pari onde faleceu (31).
E ta breve referência, nece· ariamentc incompleta,
cr e apena para evidenciar o grande capital intelectual
perdido com a xpul ·üo c migração do judeu portugue es. Propo itadamente omitimo o nome de dois
judeus de origem portugue a que/' e di tinguiram como
economi tas e ao quai achamos apropriado fazer urna
referência especial: Jo é de la Vega Isaac de Pinto.

4. Dois economistas judeus portugueses: losé Penso
ou lo é de la Vega e Isaac de Pinto. - AIgun autore portugue
indicam ntr o conomi ta nacionai os nomes
de Jo é d la Vega Isaac de Pinto, dois judeu de origem
portugue a. Segundo o critério utilizado na pre ente obra
tai autores não poderão legitimamente er con iderado
corno autore portugu es poi nem na ceram, nem foram
educado em Portugal , nem tampouco e cr veram a sua.
obra económicas m portuguê . As suas produções literária ou científica não têm, poi , qualquer relação
directa com a cultura portugue a. O imple facto de
ambo terem origen portuguesas não ju tifica, ó por si,
a inclusão dos seu nome na história da cultura nacional,
tal como não ju ti ficaria a indu ão ne a hi tória dos

(" ) Vid: Mende do Remédio , Os Judeu em Portugal,
Coimbra, 1895 e Os judeu porluguese em Am terdão, Coimbra,
1911; Maximiniano de Lemo, Ribeiro Sanches-A lia vida e a
.sua obra, Porto, 1'911 e Zacuto Lu itano, a sua ida e a ua obra,
Porto, 1909; J . Lúcio de z v do, Judeu portugue e na di persão,
in Revista de Hi tória, n ° lll, e Hi (ória do Christãos ovo ,
Li<boa , 1921.
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da qu 7, tendo monta a
n me de pinoz ou d '
origen portug ue a . . Dado que n te apêndi c n IS
ref rimo à proj
ão inte lectua l no
trang iro do,>
judeu e. pul -o
u emigra do d > Portugal, julgamo,>
apropriado faz r uma m n
r

o e -p

, p la ua notori dade om

-

lo e de la

Jo e P n o ou Jo

t

doi

auto-

e onomi ta .

ega
d

m E p jo, E panha, por

la

cga ( . 1650-1692) na ceu

o lta

d

1650. Era filho do

ri tão-novo portugu ' I aa P n o Félix e de E ther de
la
ga.
u pai
v pre o na Inqui i ão e quando foi
liberto r fugiou-

m Antu rpia e d pai

m Midlc-

burgo. Jo de la
ga vi eu a lgum t mpo em Li orno
t nda- e e tabelecido d pai - mAme terdão. Falec~u
a 13 de ombro d 1692 ('2).
Entr
ua num ro a obra

toda

m ca t lhano,

publicou em 16 8 uma intitulada CO/1fusion de confuiOlle ( 33 ). E ta obra tornou- e fama a por conter a pri-

m ira de crição da

operaçõ

de b oI a. Ela intere ' a

particularmente à hi tória da ci ' ncia económica. A e u
re peito e cre\'eu Werner Sombart: {( . .. Eu atribuo uma

( ) Mo e B. Amzalak, Troi précur eur portugais, Sire ',
Pari, . d .; M. Kayerling, Bibliot eca Espaíiola·Portugue a-] udaica,
1 90, pág. 5 e seg .
(*') Confusioll de confusione - Diálogos cu rio os entre W1
PJzilosopho agudo, um Mercador di creto, )' un Acciolli la erudIto descre\'iendo el negocio de las Acciones, LI origen , su e/himologia, S LI realidad, su juego, Y u enredo. Compue to por
Don ]ossepll de la Vega, que COIl reverel1te obsequio lo dedica ai
efror Duarte Nune z da
Werrto y Curiosidad Dei l1Iuy Ilustre
Costa. EI1 msterdam. Ario 1688.
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importância e pecial ao facto de ter ido um judeu portugu de Am terdão que, no final do sécul XVII, escreveu
um li ro no qual o comércio da BoI a foi tratado, pela
primeira vez, m todas as suas ramificaçõe e i to,
egundo um perito competent , de uma maneira tal que
«q uer pela sua forma, quer pelo eu conteúdo, e te livro
con titui ainda no no o dias a melhor expo ição das
tran acçõe sobre o valores» .... Nó temo a sim a prova
que foi um judeu quem foi O primeiro «teórico» do comércio a termo . Mas o próprio la Vega era comerciante, e a
ua expo ição não faz se não r flectir, naturalmente, a
atmosf ra espiritual na qual ele vivia. Se ligarmos este
te tem unho literário a tudo que já sabemos sobre o papel
qu o judeus de empenharam na Bolsa de Amesterdão
,mai particularmente, a sua actividade como negociante de letra de câmbio, se, por outro lado tivermos em
conta a ideia que tavam tão e palhadas no século XVIII
obr a parte que coube aos judeus na criação do negócio
de acçõe ,sorno obrigados, em presença da convergência
de tantas con ideraçõe racionais, a concluir que o
judeu e não foram o criadores propriamente ditos do
omercio da Bolsa moderna, desempenharam pelo menos
um papel decisivo na sua génese» (34).
A

B-

Isaac de Pinto

Isaac de Pinto (1717-1787), nasceu em Amesterdão
em 1717. Era filho de David Pinto, 110mem rico, e de
D. Lea Ximenes. Foi um grande financeiro tendo perten-

(" ) Ob. cit ., pág. 124.
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cido
admini tra ão da ompanhia da IncHa l:idu
on elh iro d Guilherm I , tadlhaLider da Pr \ Lnci
Unida '.
i\eu longo t mpo em Fra n a em Inglaterra,
t ndo omi\ ido com grande per onalidade da ep c"
entr a quai Mirab au (o onomi ta, pai do tribuno) e
David Hum
Fale eu na Haia em 13 de
go to
17 7 ( ).
Pinto , orno "imo, não Ó na ceu no Pai e B Lo,>,
como
-on iderava um fi 1 úbdito de - pai A im
crito (l6) .
depr ndc laramen te do
I aac d Pinto
div r o trabalho de arac~ r
onomi o, ntre o quai um E ai 111' le lllxe, ditado m Pari m 1762, um Traité de la circulation et
du credit, publi ado m Ame t rdão m 1771. Amba a
obra foram publicada em nome do autor.
o u Traiu! de la ircLLlat iOI1 et dLi crédil, I aac de
Pinto faz uma apologia do crédito público, procumndo
demon trar qu a Inglat rra de ia a ua pro p ridade ao
d

C"') 10 e mzalak, O ecollomi la I aac de Pillto , o eu
Tratado da circulação e do credito», e outros e crito ecollómico, Li boa, 1960; J . . Wijl r, I aac de Pinto sa vie et e oell,'re, Ip~joom, 1923; Johan oetlink, R elaçõe luso-llOlal1dea,
in Boletim da Sociedade de Geografia de Li boa, n," 46, 43 ." érie,
19T; H. Graetz (Histoire des luif , Pari , I 97, tomo ,pág. 251),
diz que I aac de Pinto nasceu em Bordéu . Trata-se d e quívoco
Te ultant do facto da família de Pinto ter vivido longo tempo m
Bordéu .
(-) Falando da mercadoria do Báltico, diz "On n 'a qu'à
con u1ter le li t et le r egi tres du Sund pour voir qu tout-:
ations
pa ent de naus en voiturant oe m rchandi
» (Lettre sur la jalousie du commerce, in mzalak, ob. cit., pág. 179) .
uma carta de 13 de Ago to de 1771, falando do e pírito d _ economia do holand
, Pinto afirma: "C' t dan la par imoni , la
frugalite, et J'oeconomie de nos anciens Bataves, qu~ I'Etat a
trouvé
plu grande r ource» ( M . Amzalak, ob. cit.,
pág L4{j).
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recur o a dívida pública. A ua e po ição é ba cada em
numero o facto e ob ervaçõe ma não peca pela clareza nem pela conci ão. Ei o que el escreve em defe a
da sua te e: de démontrerai préalablemcnt, quc la Dette
ationale a augm nté de beaucoup le numéraire de la
ation; qu'elle e t néce aire à la circu)ation qui lia produite, et au commerce e centrique que I'Europc, et principalement à celui que l'Angleterre fait dan le autres partie du monde ... Je di que la Dette Nationale a enrichi la
Nation; voici commc je ]e démontre. Achaque emprunt
]e gouvernement d'Angleterre, en cédant une parcelle des
qu'on hypotheque pour en payer le intérêt, créc
ta
un Capital artificieI c nouveau, qui n'exi toit pas auparavant, qui devient permanent, circule à l'a antage du
public, comme i c'etoit un trésor eHectif en argent dont
] Ro aume e fUt enrichi. Prenon pour exemple le
douze millions que l'Ang]eterr emprunta en 1760; voyons
ce qu'ils sont d venu ; n'e t-H pa vrai qu'ils ont été
dépensés en grande partie dans la Nation même? II n'y
a que le Subsides, t un partie de ce qui a été dépen é
en Allemagne, qui soient à pure perte. Jc di une partie:
ear même pour ]a guerre du Continent la Nation Anglaie
profite par diver fourni sement , et par le Anglois qui
y ont employés; et quand ils arro ent I'Allemagne ii
ne fon t que fertili er un terrain don t ii profi t n t par le
eommerce. Les riche es de l' Allemagne tournen t toujour au profit des Nations eommerçante. Mai je me
borne eulement à ob erver, qu'il est incontc tab]e qu'une
grande partie de cet emprunt a été emplo ée et a circulé
dan le Nation même. L'Angleterre aura done conservé
une grande partie de ce douze million qui
trouvent
répandus et absorbé dans la Nation même; et I richeses numéraire de es créanciers qui ont, pour la plu
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'.,. d'" Angloi, eront encore augm ntée. d
gran d 'par ti ", "
7
douze million qui n'exi t ient pa » C ).
a ter eil a > quarta part do Traité, I aa de Pinto
r futa a teoria fi io ratica de Mirabcau, em particular
a teoria do impo to uni o obr a agri ultura.
ua posiã doutrinal e pouco lara poi mbora no
u e crito
c inta uma
rta influ"ncia da ideia d Hum
o
li r
ambi ta , d nota ainda grande
germe d noçõ
ap go à. \clha id ia m r antili ta o que o faz cair

num

lcti mo um tanto con[u o.

(O;) Tralfl! de la Cirwlatiorl et dI/ Crédit .... Par l'Auteur de
rE~ai sI/r le ll/xe, & de la LeUre Llr le jeu de carte ... A Am '-

krdam, 1771, in Mo
Amzalak , ob. cit., pág. 60-1.
obre o Traité e aua te e c ntral, e creve o Dictionnairc
de tEcol/OIme Politique, de Ch. Coqu lin et Guillaumin, Pari ',
1 "2-3: C> IÍ\T' contient bien de idée
ain~ et ingénieu e,,;
mai on ne I.: cite guer que pour l'extravaganc de e paradoxe.
La propo ition fondamentale outenue par l'auteur, c'e t qu la
d tte nationale a ete la principale ource d~ la rioh e t de la
pui n~' de I Angleterre. Mai , bien qu'une dett ,publique prÜ"
dui.e quelque a\antag ,et ne oit pa ce mal an oomp n ation
qu quelqu -un ont cru y voir, ii e t parfaitem nt ab urxl.e de
de riche s. Néala con id.rer comme la principale our
moin , tel qu'ii e t, cet ouvrage a attiré beaucoup d'attention ior qu'il parut~
Em 1774 foi publicada em Londre uma tradução do Traiu!
dI. Pinto com o eguint tItulo: An Essav on Circulation and
Credit, in tour parts; and a Letter on lhe J~lou y of Commerce.
From the FreneI! of Mon ·ieLlr De Pinto. Trall laled, wilh Almolations, b) the Rev. S. Baggs, M. A.

IV
Quem era Pedro de Santarém?

Tal como para oulro autore referido na preente
obra procurámo recon tituir os dado principai da biografia de Pedro de Santarém. Apó demorada inv.! tigaÕ
o r sultado obtido
stão long de er ati fatórios ma aqui o d ixamos com a e perança de que
po sam ervir d ba e para uma inve ligação mai profunda e que leve a re ultado mai po itivo que p rmitam
d vendar o mi tério da per onalidade de Pedro de Santarém.
Sobre a ua origem portuguesa temos o próprio te tem unho do autor que no início da primeira parte do u
Tratado nos diz: « ... Ego Petru Santernus Lusitanus ... ».
E acrescenta ainda er «doutor em ambos o direitos »,
ou seja, doutor em direito canónico e ci iI. Barbosa
Machado, no e cas o elemento que nos fornece obre
Pedro de Santarém, afirma que exerceu, no tempo de
D. Manuel , o cargo de agente do negócio de Portugal
em Florença, Pi a e Livorno, e que na ceu em Santarém
«como o appelidão Gabriel Pereira de Castro Decis. 56.
n.O 1 e D. Franci co Mano l ·de M 110 na Carta 1 da Cent. 4
da sua Cartas» (I). A origem scalabitana do no so juri con ulto " por con eguinte, deduzida do seu nome, poi

(') Biblio/heca Lu i/ana, 1752, tomo

III,

pág. 617.
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li m itam a ham a r-Ihe Pedro de allo autor" itado
tar '1/1. Fi amo , pai, em uma p r va gura para pod r
gurar que el ra originári d
antar~m cmbor, i ' o
par a pro\ a" I vi to que, na cpo a, c,' i tem muito nome
formado d maneira id' n ti
indi ando a origem do
portador.
\' jamo agora a outra in forma õ fornecida por
Barbo a Ma hado que e r um m em dizer qu Pedro
d
antar mexer eu, no t mpo d D. Ma nu I, o lugar
d agent do n gocio ' de P rt ugal m Itália. O primeiro
pr bl ma qu
põ é o de ab r '> m qu é poca vi u
P dr d antarem. Tomando à 1 tra a a fi r mação de Barli

.>

bo a Ma hado, le não teria ul trapa ado a é poca de
D. Manu 1 que fal ceu em 1 21. 0 - a u tor portugue c '
têm- dei.·ado impre ionar pela data da p ri m ira edi ão
do Tratado de P dro de antar m, que e itua m 1552,
para lo alizar no tempo o no o j u ri con ulto em r parar m tratar- e d uma di ão pó tu ma como e deduz
aha da propria portada e da dedica tória diri gida pelo
editor Giambatti ta Trionfi, ad ogado de An cona, Vinnzo de obili, obrinho do papa J ú lio III e eu lug3r-tenent

m Ancona, d

de 1551 (l).

O h i toriador do

direito comercial Le in Gold chmidt considera qu o
Tratado d Pedro de antarém t ria ido ela bo r ado no
primeiro terço do éculo XVI, ou eja a n te d 1530 (3) .

(') Luigi Franchi, Benvellltlo tracca giurecon ul/o ancol1i·
tallo dei sécolo XVI, Roma, I 8, pág. 52-3. A au toridade upr ma
da R~;>ublica d Ancona re idia no Consiglio Generale, m a
~m 20 d Set mbro de 1532 a República fico u ubm tida à
autoridade absoluta do Papa. Em 8 de Janeiro d 1'551, Vincenzo
de • obili obrinho de Júlio II I, foi nom ado governador e lugar-tenente de ncona (Francl7i, ob. CU., pág. 31, 33 e -2-3).
() Na ua Storia Universale dei Diritto Commercia le ( trad.
d~ V. Ponchain e
. Scialojal, Turim, 1913, pág. 275, no ta 72,
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E ta conclu ão autorizada de Gold chmidt e tá de acordo
com a afirmação d Barbo a Machado o que no leva a
rer, juntamente om utro' elemento, que Pedro de
Santarém teria e crito a ua bra já no fim da sua vida
que não leria ub i tido muito para além do rdnado
de D. Manuel. Uma afirma ão do próprio Pedro de Santarém robu tece a no sa convicção. Diz com efeito:
« ... u vi uma vez na F ta de S. João em Florença que,
ao correr m o cavalo para a meta, o auriga de Lourenço de Florença feriram com as rédea o auriga de Mâl1tua, que ia à frenle, vindo Lourenço a ultrapa á-lo e a
vencer» (4). Este Lourenço de Flor nça não pode <!f
outro que Lourenço de Mediei, o Magnífico, que governou Flor nça de 1469 a 1492. Partindo do princípio que o
evento referido teve lugar algun ano antes da morte de
Lourenço que Pedro de Santarém já era homem feito,
isto é, com pelo meno trinta anos de idade, a ua data de
nascimento ituar- e-ia, nesta hipótese, num período entre

Gold chmidt afirma: <<. •• ii portoghe e Pi tro San terna, ii cui
Tractatus de assecurationibus et ponsionibus mercatorw1'l, t.1mpato, a quando
mbra, p r la prima volta nel 1552 in Venaia
potI' bbe appartenere ai 'Primo terzo dei x I ec ... ». Num e tuJo
intitulado Zur Geschichte der Seevernichenmg, publicado nos
Festgabe fiir Georg Beseler, Berlim, 1 5, pág. 200, Gold :::hmidt
e creve: « ... o portuguê Pedro de Santarém (P tru Santcrna) no
eu tratado «de aecurationibu et spon ionibu m r atorum»
impre o ap ena em 1552, e crito c rtamente muito ant
d ta
data .. ,». E na nota 3 do m mo e tudo acr centa:« o cu tratado, Santerna qualifica Ja on Mayne (falecido em 1519) como
«quidam modernu » ma cita já a « lva nuptiali » de Joanne de
Nevi ani que, egundo Pancirolu , morreu em r40".
referência a Jason Ma ne e Joanne de Nevi ani , mencionada por
Gold chmidt, ão feita no Tratato de P. d Santarém, loco cit.,
a pág . 86 e 105.
(') Tratado in M . B . Amzalak, O Tratado de Pedro de Santarém, Li boa, 1958, pág. 52.
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14 O a 1460. E ta hipót 'e

h~ rmo nila- c com a afirma ~\()

d' Barbo a Ma hado de t r P 'dro d
aotarem \ i id )
r in d d D. Manu I e m a con lu ão d Gold~ hmidt
d que o
do

u Tratado t ria id

no prim iro ler

dado ' coocordan te

levam-nos a

n:l'

qu P dro de antarem xer eu d facto a ua [unçõ",
d geot do n gó io ' d portugal em Itália duran t J
r ioado d D. Manu I
rtamt:o te tamb ém durant o
r inad anterior d D. João II. om
ta po ' ibilidad~
em 01 ot pro urámo no rqUl o a ionaI da Torre do
T mbo r f r ' O ia a um P dro d
antar' m na chancelaria d D. (on o ,D. João 11 e D. Manu 1 1. A re[erên ia en ontrada foram a

guint

1 _ Carta d D. Afon o

,de 8 d Maio de 1463, conc d ndo a Pedro d Santar ' 01, e cud iro da sua
a a, a mercê do ofício d rec bedor do todo
e houverem e arrecao dioheiro
coi a que
ati o na Ilha da
darem para r ndi ão do

Madeira (5).
2-Carta de quita ão, d 1464, pa ada a favor de
pero d Santarém, e cudeiro da ca a real morador m Santar ' m, te our iro da me ma vila (').
3 _ Carta de D. Afoo o V, de 11 de Setembro de 1475,
coocedendo a Pera de Saotar ' m, e cudeiro, morador em Elva , a mercê do ofício de tabelião dos
I

mouro da mouraria de Elva (1).
4 _ Carta de D. Afonso V, de 17 de Maio de 1480 conI

(' ) Chancelaria de D. Afonso V , Liv. 9, fl . 71 v.O
(' ) lbid., Liv. 11 , fl , 89 e Liv. 5 da E tremadu ra, fi . 108 V.·

C) lbid., Liv. 30, fI . 32 v."
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c d ndo a Pera de antarém, e cutleira da 'ua
ca a, a mercê do ofí io de escri ão da portag<om
da idade de Lisboa (8).
5 - Carta de D. João II, de 21 de Maio de 1482, concedendo a P ro de antarém, cudciro da sua
ca a, a m rcê d confirmação no ofício de tabelião da nota na vila de Santarém c eu te) mo,
conform arta de mercê de D. fono V (9).
6-Carta de D. João II, de 17 de Junho de 1482, concedendo a Pero de Santarém, e cudeiro da sua
ca a, a mer ê de confirmação no ofício d", esclÍvão da portagem da cidade de Li boa, conforme
carta de D. Afonso V (10).
7 - Carta de D. Manuel, de 28 de Março de 1496, concedendo a Pero de Santarém, e cudeiro da ua
casa, a mercê de confirmação no ofício de e crivão da portagem da cidade de Li boa, conforme
carta de D. João II (").
Estes documentos referem-se a diverso indivíduos de
nome Pero de Santarém. Os dois primeiros, datado
de 1463 e 1464, não podem referir-se ao autor do Tratado,
vi to ter de supor- e que os indivíduo a que e referem
terem nascido antes de 1440. Se pusermo de parte o
e cudeiro, morador em EI as e tabelião do mouro
naquela cidade, e o outro escudeiro tabelião da nota !"Ia
vila de Santarém, resta-nos um outro Pedro de Sanlarém,
escudeiro da ca a r aI e escrivão da portagem, de ignado

( . ) lbid., Liv. 32, fl . 159 v.o
( . ) Chancelaria de D. João I I, Liv. 6, fI . ~ v."
C'") I d ., Liv. 6, fI . 186.
(") Chancelaria de D. Manuel, Liv. 33, fls. 15 v.o

2

m 14 O por D. fon o
onfirmado por D. Jo-o lI, m
o
14 2, e D. Manu 1, em 1496 (docum nto n.o 4, 6 e 7). 50
ncontramo
guro qu no permitam lazer a
id ntifi a 50 d te«
ão da portagem de Li boa», com
autor do Tratado, m
t faz na ua c 1 br obra
rta alu õ que poderão J ar a upor r ele de facto
o m n i n do e rivão da portag m, dignado m 1480
por D. [on o . Com fito o autor do Tratado d nota
rta atra ~ o por Li boa , o que pod ra par cer
uma
natural \i to ' r a apitai do r ino o mai importante
porto do pai . Ma ' e r f r Li boa fr qu nt ment como
um do mai important porto da Europa (12), I
ai,
no ntanto, ao ponto de rev lar a ua familiarida·de com
a apitai diz ndo, a propõ ito da r pon abilidade quanto
que d moram o bar o no porto,:
«Fixa ta doutrina, porqu j o acont ce todo o dia,
p lalm nte por ulpa do m tr e outros marinheiro , qu algumas veze
d têm no porto, ntretido '
com pro tituta , ou om a do ura do inho Capati ho de
Li boa » (13). Mai intomático é, porém , a s ua referAncia
à portagem qu era paga m Portugal, cuja r f rência é
feita em portuguê no t xto latino, por não encontrar
c rtam nte tradução int legível. Diz com efeito : «Igualm nte não e obrigado o egurador, e o segu rado fez na egar ou tran portar as mercadorias por lugare d feso ,
ou não pagou o direito marítimos, como aquele que o
Portugue
\'ulgarment chamam portagem ... » (14). E tas
coincidência, mbora não ejam condu i a , deixam-nos
pen ar que o no o tratadi ta do eguros marítimos era

(U) Tratado, loco cit., pág. 29, 76, 78 129 e 148.
(' ) Ibld, pág. 18.
'
(H) Ibid., pág. 108.
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o e cri ão da portagem d Li boa, designado em 1480 por
D. Afon o V, e confirmado por D. João II em 1482 e
D. Manuel em 1496.
referida informa õe de Barbo a Machado acerca
d P dro Santarém su citam ainda outro problema: o de
ab r e ele foi d facto agent dos negócio de Portugal
cm Ilalia. Que ele viveu n t país, é fora de dúvida poi
i o e li duz claramente das inúmera referência que
faz a idade de Itália que diz ler visitado (15). Ma foi
na crdade «ag nte de negocios .de Portugal», espécie de
ôn uI na época? Uma afirmação do próprio Santarém
leva-nos a cr r que, ne te ponto, a informação de Barbo a
Machado é, mai · uma vez, exacta. Com efeito escreve
ele:«
im mandei e fize e com certas coi aprecioi ima
de grande valor que me haviam sido confiadas,
pois e de tinavam ao culto divino do Cri tianissimo e
riqui imo Rei de Portugal, as quais tinha de guard:lr
como as pupila do m u olhos, devido à excelencia do
meu Senhor e á ua precio idade» (16). Por esta passagem e verifica que Pedro de Santarém se ocup~va de
facto do intere s do monarca o qUe confirma de certo
modo a a erção de Barbosa Machado.
Um outro ponto r lativo à personalidade de Pedro
de Santarém no resta e clarecer. A propósito da posível qualidade d cri tão novo de Pedro de Santarém,
Mo e Amzalak cita a eguinte afirmação de Pedro
de Aze edo: «H á alguma possibilidades que Pedro
d Santarém tivés e sido cri tão novo. No tempo em
que êle viveu havia grande número de cristão novos em
Florença e Liam . Os emigrantes adoptavam um nom

( " ) lbid., pág . 52 e 75, ntre outras.
lb id., 'Pág. 75.

( lO )
3-
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noro ao airem da patria , ca o que
da com P 'dro de
antar m.
P "ar da fuga, o rei de Portugal não de •
d nha, am do
rri o do cri tão no o » (11). Trata·
de uma pura conj tura m qualqu r fundamento \aliclo.
Pedro d Az \' do part d princIpio d que P dro de an·
tar 'm II/L1doll de /lome qu
o que pr i am nt> r la
provaI". e
erto que muit
ri tão no o ao ad pta·
rem nom
ri tão u aram orno ap lido o nom\: das
terra " daua orig m ou ond VIvIam, o me mo acont~cia
em épo a ub equent com outros indi·
não tinham qua lquer orig m judaic.\. O
do um nto do rqui o acional da Torre do Tomb
a ima r f rido d mon tram a e ' i t"ncia d indivíduo
om o nom de P dro de antar m muito ant da e.pul·
.10 ou da com r ão for ada do jud u. O cri tão
nO\o quando emigravam não mudavam o nome para um
nome ri tão : ou mantinham o nome ri tão que já
tinham ou mudavam-no para um nome judaico. Ma
o que e mai importante, exi t m afirma õe de Pedro
d Santarem obre o jud u e o cri tão novo que
pr judicam, a no o er, a conjectura de que ele fo se um
cri tão nora. Com efeito, no final da quinta e última
part do eu Tratado, Pedro de Santarém faz uma larga
referência ao judeu a quem
ref re em termo qtlC
não no permite upor que ele próprio fo e um cri tão
novo. Diz ele que em relação ao judeus « . . . mais se deve
eguir o rigor do direito que a equidade ou humanidade .. .
É que eles, na verdade, fazem muitas coisas em opróbio
do Cristãos e de prezo do Nosso Salvador e Seu Beatísimo orne ... quer blafe mando, quer fazendo outro.
coi a .. Em contrário temos o facto de a Santa Igreja os
(") Ob. cit., pág. 10.
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tolerar. e e pecialmcnt o de hOJe, ele, qu sua pena
cp cado ujeitou as rvldão ... viverem na cidade cri tã ,
como Roma, Veneza, Nápole e outra do no o e demai,
paí , pois e se Judeu, como diz Baldo, parec m melhore qu o Marrano', cujo cruzamentos provocam a ci ão
nalguma províncias, por exemplo, do Reino de Ca tela» (18). Refere ainda a opinião dos doutore' egundo a
qual o cri tão podem comerciar com o judeu «embora
todo o Judeu ejam malditos e ribaldos» (19). Esta'
pa sagens merecem algun comentário. Em primeiro
lugar, as expre õe de piedade cristã não são por si só
ufici n te para pôr em dú ida a qualidade de cri tão no\ o
de Pedro de Santarém, pai é típico encontrarmo' e. presõe ,por ez s até exce iva, de fidelidade cri tã COI
cri tão novo portugue e . Ma, já não ão nem naturai nem típica entre cri tão novo as expre õe anlijudaicas empregada por Pedro de Santarém e muito
meno a ua denúncia do marranos, inadmi ív I num
cri tão no o. Em segundo lugar é de alientar ainda, que
a afirma õe de Pedro de Santarém foram fita em obra
elaborada no e trangeiro e qu não foi sujeita a qualquer
cen ura inqui itorial. Con equentemente, Ó seria posível con iderar Pedro de Santarém como cri tão novo
ou admitir a po ibilidade dele o ser, apoiando-no em
facto irrefutávei qu anula em a ua afirmações e
não em conjectura no género das de Pedro de Aze edo.
Mo e Amzalak refere a afirmação de Maximiano de
Lemo egundo a qual Pedro de Santarém fora autor de
diver a obra de juri prudência, ma diz ó er conhe-

(') Ibid ., pág. 146-7.
CD) 1 bid., pág. 148.
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' id o u Tratado ( 20 ). J:. inoa o proprio P dro de :lntarem que faz r f r o ia a uma out ra bra da u autoria
quaod ao aludir ao probh:m, deab rt: o furto l: d ,('
m luir

50
a ha

qu ,tã

a a U ».
m ]Ulda o
De actiollibll , da . lo tituta

("') Ob. Clt., pág 10.
(") Ibld., pág. 5.

ed i tae qllidel1/, do tiL
»

(11).
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contrato de eguro marítimo
segundo Pedro de Santarém

Em virtude do grande uc o que atravé dos tempo teve entre o juri ta o Traclatu de a securationibu
et spon ionibu de Pedro de Santarém, damo aqui um
re uma da teoria do contrato de eguro marítimo egundo
o juri ta portuguê . O Traclatu e tá dividido em cinco
part : na primeira tra tada licitude do contrato de
egu r o de qu no ocupámo m pormenor no texto da
p re n te obra ; na egunda parte examinam- e a apo to..
ou p rome a do mercadore ; e na trê re tante faz- e a
con trução jurídica do contrato de eguro marítimo. No
re uma que tentaremo fazer de ta con trução seguiremo
uma ordem lógica da matéria que permitirá ao 1 itor
apr ender mai fàcilm ent a concepção jurídica de Pedro
de Santarém .
1. Definição do contrato de seguro marítimo

Pedro de Santarém em di er o pas o do eu Tracta tus fornece-no conc ito mai ou meno preci o do
contrato de eguro marítimo . Pr feriremo no entanto
o eguinte pa o em que ele nos de crev o referido contrato em termo prático : « ... 0 contrato de eguro é con-

bido do eguin t modo: e a on t r perderemos ne ta
na\' ga ão a tua ' ai a ou mer a dori~ por motivo de
temp tad ou in ldia de pira t. c la drõ , prom 'to-te
,alar da tua mer ado ria , n tun to qu ' m d ' s ai to
por ento (ou qualquer ou tra oi a ombinada entre o
pa tuant ,ou tab lecidapelo o tume)>> (I ). E t;l d fini ão, embora de riti a, corre p nd à qu la que um
juri ta do no o dia. pod ria dar e qu
e re ume no
guint:
m ontrato pelo qua l o gurador c omprom dian te o pagamento
mete em r la ão ao egurado,
de um premio, a ind mnizá-lo do prej uízo qu e poderiio
ofr r o eu ben por irtud d um r i co mantimo.
Por forma mai int ' ti a P dro d Santar ' m defin e a im
o contrato de eguro em geral: «a on nção pela qual,
onv n ionado o pr o dum ri co, um tom a obr i o
infortunio d

ou tro » (2).
2. Natureza do con trato

Para Pedro de Santarém o contrato de seguro marítimo ' um contrato inominado ma d e regular- e pela \
norma aplicávei ao contrato nominado aos quai mai
e a emelhe, con iderando qu e a emelha m ai ao contrato de compra e venda «em razão do prémio qu e e da,
poi aquele que faz um eguro, por cau a do prémio diz- e
que compra o evento do ri co » (3).
Quer a doutrina quer a legi lação in i te no elemento
boa-fé que deve pre idir à execução do con t rat o de

() Tratado, Parte m,
24, pago 68, in Mo
B. Amzalak,
O Tratado de seguro de Pedro de al1tarém. Li boa, 1958
(,) Tractatu s, Parte I, 2, in ob. cit ., pág. 29.
(' ) lbid ., Parte III, 13, in ob cit., pág. 61-2.
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eguro marítimo. P dro de Santarém alude amiudada
ez à «boa f' de
contrato de guro» (4).
3. Parte do conlralo

Pedro de antarém refere- e frequ en temente, como
, natural, ao segurador e ao segurado, ma nada diz obre
a capacidade jurídica de ambos.
4. Coisas eguráveis

Além das mercadorias em sentido estrito, a que alude
amiudadas veze , especialmente na Parte I do seu Tratactu, admite Pedro de Santarém o seguro do dinheilO,
pedras precio as ou jóias (5) ou do próprio navio (6).
5. O risco

Pedro de Santarém ocupa-se largamente da teoria
do ri co marítimo na Parte IV do seu Tra tactus. Procuraremos dar em resumo o traços essenciai des a teoria.
A)

Definição de risco

Santarém alude a trê sentidos da palavra ri. CD: o
próprio, o impróprio e o muito impróprio . «O p róprio,
- escreve - quando aplicado ao risco de p e soas; o

(' ) Ibid., Parte , § II, in ob. cit., pág. 144.
Ibid., Parte I , I § 61-68, in ob . cit., págs. 132-5.
Ibid., Part IV, § 69-72, in ob. cit., pág. 1J<r7.

(6)
(0)

-lO

improprio, quando apli ado o ri o de oi a que, provem de u)pa ; o muito improprio, quando apli ad :\c
a o fortuito» (1). R f r
du ida ' dalguns ~ utorc'
ac r a d in luir ou não no ri o
a o fortuito, onluiodo : « ... Aqu le qu
gura mercadoria, ae itaoc.lo o
quer r er obrigado tamb m por ea o
ri o d la , par
a m r ad ria forem Irao fortuito . Digo o me mo
portada por terra, por xemplo, por almo rcve , etc.;
egllro> (')
doutro modo pau o apro ei taria o r ferid
E r um o eu p n am oto obr o ooceito de ri. co da
guio te forma : « ão há dúvida de qUe a palavra ri co,
empr gada em ab o)uto obre coi "a tran portada' por
mar, compr ende o ca o de t mp tad adv r a ... podendo
por igualdad d razão compr eoder o outros ca os, como
o do pirata, etc .... que co tllmam acontecer no mar.
Pode também, compreend r qualquer dano ... pai, como
diz a glo a ... , o perigo pod acont cer a uma pe oa de
muito modo . Por i o, a 00 elho que, no eguro, e
faça meoção expre a do
a O " fortuito, a fim de se
e itarem e ta dú ida. Se não se fiz r creio, pelo que já
di e, que o ca o fortuito
tá implícito no contrato de
eguro, poi é vera ímil qu tenham pen ado nele os cootraeote a cuja mente e de\' atender mais que a ua
palavra »C).
B)

Causa do risco

o ri
da

co pode provir pai, egundo Pedro d Santarém,
eguiote causas: ca o fortuito e culpa.

(') Ibid ., Parte I , § 5, in loc. cit., pág. 102.
() Ibid ., Id ., § 12, in loc. cit., pág. 106.
(') Ibid., Parte IV,
12-14, in ob. cit., pág. 106.
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a)

a~o

fortuito

o caso fortuito é definido como «o evento de coi a
ine perada, à qual não e pode prover» eO). No ca o for~
tuito cabem a temp tades qUe podem ocaionar a perda
do na ia ou da mercadorias (11) . Caberá também o alijamento da mercadoria por causa de tempe ·tade? Pedro
d Santarém ntende que im visto que «é a própria egurança da mercadorias que obriga ao alijamento de alguma delas, devido à fortuna do mar. Ora, e tes alijamento de egurança e perda devido a fortuna do mar
equiparam-se>1 (12). Entende, porém, que ne ta hipótee
deverá haver uma comparticipação nas perda por parte
do dono da m rcadoria : « ... porque o alijamento das
m rcadoria e f z para evitar um mal maior, deve efectuar- e a comparticipação na perda "', porque assim o
dano não recairá todo obre o segurador, que aproveitará
alguma coisa de sa comparticipação (H).
Considera, no ntanto, que não cabe no ca o fortuito
a perda do navio ou da mercadoria por as alto de pirata ou outro meio inju to «não se dizendo propriamente
fortuito o caso pro eniente de inju tiça» (14). Para se
cobrir este ri co de pirataria erá nece ' ário que a ele e
r fira expressamente o contrato.
,Quanto à deterioração das mercadoria por efeito
da humildade, da traça ou dos rato, embora nt nda que

Ibid. ,
(") Ibid .,
(") lbid .,
(U) lbid .,
(H) lbid.,

('0)

P arte m, § 65, in loco cit., pág. 86
Parte 1, § 3 e 13, in loco cit ., pág . 101 e 106.
Parte IV, § 143 e 44, in loco cit., pág. 124-5.
id ., '§ 45, in loco cit., pág. 125.
id .,
26 e 17, in loco cit., pág . 113-1.
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nã pod «com propri dad\.:, aber no ea 'o fortuito ...
pod toda\ia ab r debai.'o da pala ra ri ' CO, tomada em
ntido gcnerico ab oluto, a não cr que ntr O'i m 1'e<1dor o o tum o fa < 'ntcnder d utro modo» ('5).
b)

Culpa

o ri O cab
gund
antaré m, «o ao impre\i to , ou .ia, «o a o qu pro ' m d culpa» ('6). Ma a
ulpa d ve er d> ter iro para obrigar o egurador poi'
um ri eo provo ado por culpa do cgurado não obriga o
gurador: « ee \ rifi ar algum a o qu po ar putar- c
fortuito por ulpa do gurado, o prometedor não é obrigado por tal ca o» (17). E e larec ainda: «Ma qu
dizer, e o a o aconte , não por ulpa do gurado, i to
e, do dono da m r adoria ,ma por culpa de uma termplo: ha doi mercador , um uja
e ira p
ão tran portada no navio, e outro qUe fez
mer adoM
o eguro; a ulpa foi ometida pelo piloto do navio; ficara
porventura de obrigado o gurador? Creio que não, porque o feito dum ter iro não imp d e cumpra a obrigaão. .., a verdade, de de qu o ri co acontece, por maior
que eja a influência do fei to de terceira pes oa, o eguradar é obrigado por e e ri co» (18).
C)

Reticência

Sobre a retic ' neia ou fal a declaraçõe do egurado ent nde Pedro de Santarém que de obrigam o segu(") lbld , id , 31, in loco clt., pág. 117.
(") Ibid, id., 1, in loco cit., pág. 100.
(") Ibtd ., ld., 16, in loco cit., pág. 108.
18 e 19, in loco cit., pág , 09
( U) Ibid ., id.,
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rador: «a falsa declaração c as crção daqude que diz tcr
mercadoria no valor de mil ducados, que na realidade
não tem, vicia o ontrato de eguro com ódio para i e
favor para o segurador. A razão é porque, doutro modo,
aquele que prometeu oeguro e tomou obre i o evento
do ri co mediante a rec p ão dum prémio, não faria o
contrato» (19).

D)

Risco de guerra

P dro de Santarém alude frequentes vezes aos riscos
de guerra ma ent nde que em regra eles não obrigam o
egurador.
e t entido afirma ao falar do a alto de
pirata por razõe de hostilidade para com algum egtlrado: « ... o ri co do ladrõe ucedidos por cau a da
inimizades da nação ou principe do segurado, não dewm
cau ar dano ao
gurador» (20).

6. O prémio

Pedro de Santarém entende que o pr 'mio deve con 'tituir um ju to preço pelo risco assumido conforme expõe
especialmente na parte v do seu Tractatus, entendendo
que e se achar que o segurado ou o egurador foi enganado em mais de metade do justo preço, dever-se-á proceder à rescisão do contrato (21).

lbid., Parte IlI, '§ ,15, in lococit., pág. 63 .
CO) lbid., Parte IV, §§ 33 e 34, in loco cit., pago 118.
(") lbid., Parte v, ,§§ ~ a 6, in loco cit, pág . 140-1.

('0)

7. Liquidação do intstro

j mo

qual o p n am nt de Pedro de antarém
quanto ao cal ulo do pr juízo r ultant do ini tro l:
da orr pond nt ind mniza ;0 a r ceb r p lo egurado.
obr
matéria
cre e e1 : « V jamo , c gora,
faz a tima 50 da ... m rcadoria em ca o dl.
om
ad\' nto dt: ri o. Dev la faz r- e em relação ao tempo
do infortunio naufrági, ou ao tempo m que o dono
a - omprou, ou a tempo m qu podiam r v ndida -,
o na\io h ga ' e alvo ao porto? Parecia que de, id
faze r- em rela ;0 ao tempo do infortúnio ... porque,
orno a ima di
te ontrato d eguro' condi ional,
de\' ndo por con 'equên ia olhar- e ao temp da condição
do ri o
Julgo dev r dizer- ,em pouca pala ra , que
ou
promete dar a mercadoria aI a em local certo,
como, por exemplo, Li boa, então de
fazer- e a e'tima ão m r lação a e e lugar ... , ou não e promete dar
a m r adoria ai a em local certo, mas apena , como é
habitual, e promet a timação ou valor das mercadori em a o do ri co, i to " e o na ia perecer, e então
deve olhar- e ao t mpo da obrigação, fazendo- e assim a
-tima 50 pelo valor qu então tinham ... A razão é porque então a e timação é devida pelo direi to de obrigação, parecendo a im prometer- e aquilo que a mercadoria então valiam ... Por outro lado, aquele que procura a e timação da ua coi a , para o ca o de ri co
parece mai acautelar o dano que poderá ofrer om a
perda de a coi a do que con iderar a ob tenção dum
lucro; por con equência, toma- e em conta não o lucro,
ma o valor do dano qu entiu ao estipular ... Ma que
dizer,
o dono e timou a ua mercadoria em mil, e
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ela na realidade valiam m no? e acontecer o ri co, o
promet dor do
guro é obrigado a e a e ti mação ?
Tamb ~m ne ta que tão julgo que cumpre clistinguir, porque ou o dono di se «Se as minha oisa de aparecerem,
darás mil»
neste ca o não resta dúvida alguma, vi to
que ni o acordaram o contraente " ' , ou indicou a estimação da mercadoria acrescentando «as quai valem
mil », e neste ca o, e o egurador se achar enganado,
re cinde- e e sa estimação ... De te modo, e o dono das
mercadorias pedir uma e timação uperior ao valor das
mercadorias, o prometedor defender-se-á com a excepção
de dolo ... » (22).

(22 )

Ibid ., Parte

III,

§§ 4().46, in Zoe. cit., 'Págs. 7'!r7.

VI

o Tratado de Methuen segundo os economistas
estrangeiros e portugueses
Tah ez nenhum acordo com rcial tenha sido objecto
de tanta ontrovér ia como o tratado comercial lu 0-britâni o de 1703 mai
onhecido por Tratado de
M tl1U n. E a contro\'ér ia, que dura ainda no no O
dia , nvolveu algun notá ei economistas e trangeiros
e na ionai . O Tratad ' criti ado ob o ponto d vi ta
do eu re ultado e ainda ob o ponto de vista doutrinal. f. e te último a p to o único qu ne ta obra no~
pod intere ar e já ti cmo oca ião, em lugar próprio,
de a I no r ferirmo. Para um m r antili ta britânico
o Tratado era tão ortodoxo orno era h t rodoxo para
um mercantili ta portugu ' . Da me ma forma o Tratado
pare ria qualquer coi a de ab tru o para um anti-merantili ta orno dam Smith ou para o economistas portugue e intere ado no de n olvimento indu trial do
pai qualqu r que fo e a ua po ição dou trinal.
Como não nos é po ível regi tar aqui a opiniões de
todo o economi ta de relevo obre o a unto , limitar-no -emo a tran cre er, entre o autor
e trangeiro ,
a opiniõe de Adam Smith e de Friedrich Li t, por con tituÍrem opiniõe autorizada e opo ta ; e entre o autore nacionai . a opiniõ de D. Luí da Cunha, Alexandre
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de u mão, Canele di.: Linhare , Jo é Acúr io ela Neve
e Franci co olano onstâncio.
J -ECO OMISTAS ESTRANGEIRO
A - Adam Smith (172,3..1790)

Por este tratado, a coroa portugue a obriga- e a del'ar entrar a lã de fabrico inglê no me mo pé em que
ela entravam ant da proibição, i to é, de não elevar os
direito ' que era costume pagar antes dessa época. Mas
ela não se obriga a deixá-la entrar em melhore condiçõe que as lãs doutra qualquer nação, da França ou da
Holanda, por exemplo. Pelo contrário, a coroa ingle a
obriga- e a deixar entrar os vinho de Portugal por doi '
terço apenas dos direitos de entrada pagos pelos vinhos
de França, os vinhos que poderão mai fàcilment.! concorrer com eles. Até aqui e te tratado tem evidentemente
vantagem para Portugal e desvantagem para a Grã-Bretanha.
Foi no entanto elogiado como uma obra-prima da
política inglesa. Portugal recebe anualmente do Bra il
uma quantidade de oiro maior da qu pode empregar no
eu comércio interior, sob forma de' moeda ou de joalharia. O excedente ' demasiado grand para que e deixe
dormir no cofre em nada se fazer; e como ele não pode
encontrar no paí um mercado vantajo o, é neces ário,
ape ar de todas as proibições, que seja enviado para fora
e trocado por qualquer coisa que obtenha no paí um
lucro mais rendoso. Uma grande porção vem anualmente
para Inglaterra, seja em troca de mercadoria inglesas,
seja em troca de mercadorias doutras nações europeias
que recebem os seu pagamentos por intermédio da Ingla-

t rra. Foi dito ao r. Barctti, qu o p aqu te em nal trazia de Li ,boa para Inglat rra, todo o quinz dia, mai
d 50 mil libra e terlina ' m oiro.
orna foi prO\ àwlm nt e ag rada. Ela montaria amai d 2 milhõe c
600 mil libra e,terlina por ano, qu e m ai do qu o Bl aii

omer iant

tavam, há a lgun ano, de -

ont nt
om a oroa portugu a. Hav ia- infringido
ou r vogado algun ' privilégio que lh tinham ido concedido ' , não por tratado, ma por pura graça, a pedido, é
verdade, egundo par ce, da oroa ingl a e em pagam nto d algun
n /i o de prot ão e de def a muiLo
im, a pe oa ordin à riam nLe
mai important .
mai int re ' ada em " altar o comércio com Portugal,
ta am então di po ta a apre ntá-lo como m enos van ·
tajo o do qUl: normalm nt
julga. A maior parte,
diziam, a qua e totalidad de a importação de oir o anual ,
não ra fita por conta da Inglat rra, ma im por conta
doutra naçõe da Europa e o alor do fru to e inho·
de Portugal importado anualmente na Grã-Bret anha
equilibrava- ,aproximadamente, com o alo r da m ercadoria ingle a xportada para Portugal.
Suponhamo toda ia qu a totalidade era fe i La por
conta da Grã-Bretanha e que a 'portação atingia uma
orna ainda maior do que aquela que o Sr. Baretti dei a
upor; e e com "rcio n m por i o eria mais antajo o
do que qualquer outro, no qual, pela expor tações ele
me mo valor, receberíamo em troca um valor igual de
coi a con umí ei .
t de pre umir qu não exi te enão uma parte muito
pequena de a importação que é empregue anualmente
como adição a no a moeda e à no a joalharia . O r e, to
de e nece ariamente er enviado para fora e trocado
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ontra O artigos de con umo duma ou doutra espécie.
Ora, e tes artigo de on umo fo sem comprado directamente com o produto da indústria inglesa, seria uma
operação mais vantajo a para a Inglaterra, do que começar por comprar primeiro com e se produto o oiro de
Portugal, e, em seguida, com e e oiro comprar esse
mesmo artigo ,de con umo. Um comércio estrangeiro
de conSllmo por via directa é sempre mai vantajo o do
que aquele feito por ia indirecta, e é nece ário um capital muito mais inf rior no primeiro caso que no segundo,
para introduzir no m rcado nacional o me mo valor de
mercadorias e trangeira. Por consequência teria sido
muito mais vantajo o para a Inglaterra que uma porção
mais pequena da sua indústria tivesse sido utilizada a produzir mercadorias apropriada para o mercado de Portugal, e que uma maior porção tivesse sido empregue a produzir mercadoria apropriadas para outro mercados,
donde e poderia obter artigos de con umo em procura
na Grã-Bretànha. De ta forma ela empregaria um capital
muito menor do que no presente, para obter simultâneamente o oiro de que necessita para o seu próprio uso e
aqueles mesmos artigos de consumo. Haveria poi uma
poupança de capital, que poderia ser utilizada para outras
coi a : a pôr em actividade um aumento de indústria e a
provocar um maior produto a.nual.
Quando a Grã-Bretanha fosse totalmente excluída do
comércio com Portugal, ela não teria dificuldade em
obter anualmente toda a provisão de oiro que lhe é nece ária, seja para a joalharia, seja para a moeda ou seja
para o comércio e trangeiro. Tem-se oiro, como qu. lqucr
outra mercadoria, pelo seu valor quando se tem es e
valor a dar em troca. De resto o excedente anual de oiro
em Portugal seria sempre enviado para fora e se não fosse
4-
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o
. portado para a Grã-Bre tanha eria para qualqu r ulra
na ão qu
taria di po ta a r e endê-l p~lo eu preço,
omo faz pr nt m n t a Inglaterra. É
rdad qu' comprando o oiro d Port ugal, ompramo-lo m primeira
mão, enquanto qu om pra ndo-o a qualquer outra não,
qu não ja a E panh a, co mp ramo-lo m
gunda mao
pod r mo paga-lo um po u o mai caro. Ma e \ ditertamente pou a coi a para m recer a alenren -a
ão do gO \ ' rno.
Qua todo o no o oiro, dir- -á, pro ' m de Portugal.
Com outra na õe , a balança do comércio ou é contra
n
ou ' ligeiramente a no o fa or. Ma não c d vc
e qu r que quanto mai oiro impo r tamo de um pai ,
meno de" mo n
àriam nte importar d todo os
outro
procura ef ti\'a d oiro, como aqu la de q.lalquer outra m r adoria, ' ,para a da paí , limitada a certa
quantidade. e d ta quantidad
ã o importado nO\"l!
d ' imo de um pai , não ficará
n ã o um décimo para
importar de todo o ou tro. D re to, quanto mai oiro
importarmo anualm nt de algun paí e em particular.
para ai 'm do qu nece itamo para a moeda .e a joalharia, mai nece àriam nte erá pr ci o qu exportemos
para c rto outro paí e; mai a balança do COl7lércio,
o objecto mai quimérico da política moderna, parece
er-no fa\'orá\'el com c rto pai e , m a i ela deverá n cesàriamente parecer contra nó com a m a ioria dos ,)utro
paí e .
Foi no entanto e a ideia ri dícul a de que a Inglaterra
não poderia ub i tir em o com ' reio de Portugal, que,
cer a do fim da última guerra, le ou a F rança e a E panha
a exigir do rei de Portu gal, sem o mínimo pretexto de
ofen a ou provocação da sua p arte, que fechasse os seu
portos a todo os b arcos da Grã-B re tanha e que, para

garantir e a e' lu ão, ele recebes e guarmçocs francea e c panhola. e o rei de Portugal e tive seubmetido a tas condiçõe ignominio a que lhe propunha o
u unhado rei de E panha a Inglaterra teria ido
Iiber ta de um inconvenient muito mais sério do que a
perda do comércio de Portugal: o encargo de su t ntar
um aliado e tremamente fraco e tão de pro ido de tudo
para a ua própria defea, que todo o poderio da Inglaterra, aplicado ó a e se objecto mal chegaria para o defender ainda durante uma campanha. A perda do comér io
de Portugal teria, s m conte tação, provocado um embara o considerável ao comerciante que estive sem nessa
época envolvidos ne se comércio que, durante um ano
ou talv z doi, não encontras em emprego tão vantajoso
para o eu capitai ; e é, pos lvelmente, apenas nisto que
teria consi tido o prejuízo que a Inglaterra sofreria de sa
notáv I medida d política mercantil.
A grande importação anual de oiro e de prata não é
feita para as n cessidade da moeda e da joalharia, mas
para as do comércio estrangeiro. Um comércio e trangeiro d consumo por circuito faz-se mai vant~jo amente com e te metai do que com qualqu r outra mercadoria. Como ão o instrumento univer ais do comércio, ão recebido
m troca de quai quer m rcadoria ,
mai prontamente que qualquer outro género; e pela
pequenez do e u volum em relação ao eu valor, cu tam
meno do que qualquer outra mercadoria a ser tran portados e retransportados de um lugar para outro, perdem meno do eu valor m todos este transportes.
A im, de toda a mercadorias que se comprem num país
e trangeiro, sem outro objectivo que não seja de as v nder e de a trocar por outra mercadorias noutro paí
,estrangeiro, nenhuma é mai cómoda do que o oiro e a
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prata. A vantag m prin ipal do no o comer ia de Portugal ' de facilitar todo o ' dif r n t comer ia ' e tnmgeiro d con uma por dr uito, que e faz m pela lngbt rra;
mbora e a vantag m nã
ja capital e pelo
m no on id rá 1.
Par
ba tante id nt qu todo o aum nto anual
qu
pode razoàv 1m nt pr
r da obra de joalharia
ou da r lati , à moeda do r ino, não e, ig enão uma
pequ Ol iroa importa ão d oiro e prata; e quand nào
ti é emo comércio dir to om Portuga l, potleríamo<,
empr ncontrar fàcilm nte, num lugar ou noutro, e a
pequena quantidade.
I nquiry

ilHO

the

ature

al1d

CaLl es of the W ea /tl1 of NatioH

1776. Book

IV,

eh.

VI.

B - Frledrlch List (1789-18-l6)

o ano de 1703, depoi da morte do Con d da Ericeira, o famo o mini tro ingl Methuen con eguiu con~
vencer o governo portuguê de que Portugal teria imeno
a ganhar e a Inglaterra autoriza e a importação Ul:
vinho portugue e a uma ta a que eria de um terço in ferior à taxa para o vinhos do outro países, e Portugal,
em contrapartida, permiti e a importação de tecido~
ingle es à taxa de importação igent ante de 1684 (23 por
cento). Parece que o motivo da celeb ração deste acordo
comercial tenham ido, por parte do Rei, a esperança do
aumento da ua receita alfandegária , por parte da
nobreza, a per pectiva de aumento dos eu rendimento.
Em con equência deste acordo, o Rei de Inglaterra chama
ao Rei de Portugal o seu mais antigo «amigo e aliado»,
preci amente no me mo sentido em que o Senado romano
A
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u ava et
adjectivo relativamente a soberanos que
ti e em a infelicidade de estar com ele em relações.
Imediatamente depoi da celebração de te acordo
omercial Portugal foi inundado por produto da manufa tura ingle a , e a primeira con equência de ta inunda ão foi a ruína imediata e completa das fábrica portugue as, um resultado muito emelhante ao do chamado
acordo Eden com a França e ao do levan tamento do itema continental na Alemanha.
Conforme o testemunho de Anderson, já então o
ingle e eram de tal forma experientes na arte de declarar m a ua mercadoria muito abaixo do valor que não
pagavam efectivamente mai de metade do direitos
imposto pela tarifa (Ander on, vol. III, pág. 67).
«Depois de levantada a proibição», diz o British Me/'chant, «levamos tanta prata dele, que SÓ lhes ficou muito
pouco para o seu uso próprio (very li ttle for their necesar occa ion ). A eguir intere sámo-nos pelo eu ouro.»
(BrW h Merchant, vol. III, pág. 267). Ele pro eguiram
e te negócio até ao tempos mais modernos; importavam
todos os metais nobre que os portugue es recebiam das
ua colónias , e tran portavam uma grande parte dele
para a índia e China, onde os trocavam por mercadoria, como já explicámos ao falar da Inglaterra, que
depois negociavam no continente europeu contra matérias-primas.
As exportaçõe anuais da Inglaterra para Portugal
ultrapassavam as importações em um milhão de libras
e terlinas. Esta balança comercial favorável produzia
uma quebra na taxa de câmbio de 15 por cento contra
Portugal. «Nós ganhámos uma balança comercial mais
favorável com Portugal do que com qualquer outro paí. »,
diz o autor do British Merchant na ua dedicatória a

ir Paul M thuen, filho do famo' mini tro, «cl \'ámos
a no a entrada d dinheiro em proc dência daquel~ país
para um milhão m i d~ libra e ,tcrlina , quando ela
era anteriorm nt ap na de 300000 libra .» (Britisll Me/'clIallt, vol. UT, pág. 15, 20,33,3 , 110,253,254).
D d ent:o e t a rd c on iderado como a oblu-prima da política comer ial inglc a por todo o omelciante
conomi ta e por todo' o
tadi tas inglcs.: .
Ander on, qu t m uma i ão b a tante clara do a sunto..,
re p itante à pohti a om rcial b ritâ nica que, no seu
genero, fala mpr com grande franqueza, chama-lht: «um
acordo e, tr mam nte barato
antajo o» não conseglle
reprimir uma exclamação ingnua: «qu ele ub i ta p .. ra
empr ! » ( nd r on, no ano de 1703 ).
Apena
dam Smith era d opinião completamente
opo ta à opinião geral, e u t nta a qu o tratado de
Methuen não fora de modo algum e pecialmente favorável
para o comércio inglê.
a erdade, e alguma coi a
demon tra o cego r pito com que a opinião pública acolheu a opinióe , em parte muito paradoxais, de t celebre
homem, é bem a circun tância de a opinião acima relerida ter ficado em conte tação.
o capítulo 6 do eu 4.° li ro, diz Smith que o tratado de Methuen concedera aos portugues s um pri\Ílégio, ao permitir a importação de vinho portugue e a
uma taxa inferior de um terço relativamente aos vinhos
de outros paíse , ao pa o que os ingleses tinham ficado
obrigado a pagar em Portugal, para os seus tecidos, o
mesmo direitos que qualquer outra nação, e por con eguinte não tinham recebido qualquer privilégio em troca
do que fora concedido ao portugue e . Ma não é verdade que o portuguese compra am anteriormente uma
grande parte da mercadoria de que careciam em França,
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na Alemanha e na B ' Igica? Não é verdade que o inglee ti eram depoi dis o o exclu ivo do mercado portuguê para um produto manufacturado, cuja matéria-prima
el próprio possuíam? Não é verdade que tinham descoberto o meio de reduzirem a metade os direito alfandegário portugue es? Não é verdade que a taxa de câmbio
favorecia o con!>umo de vinhos portugue c em Inglaterra
m 15 por cento? Não é verdade que o consumo dos
aI mãe na Inglaterra ce ou quase
vinho france e
completamente? Não é verdade que o ouro e a prata
portugue e deram à Inglaterra o meio de trazer mercadorias em ma sa da índia c inundar assim o continente
europeu? Não é verdade que as fábricas de tecidos portugue es foram completamente arruinada cm proveito
da inglesas? Não é verdade que atravé dele toda a
colónias portuguesas, em especial o rico Brasil, e tornaram efectivamente ingle a ? Na verdade e te tratado concedia aos portugue e um privilégio, mas ap na nas
palavra ! Pelo contrário, ele concedia aos ingle t: um
privilégio de facto. A mesma tendência e ncontra na
base de todos os acordos comerciais ingleses. Nas palavra foram sempre cosmopolitas e filantropo , sendo
empre monopolistas nas intenções.
De acordo com o egundo argumento de Adam Smith,
e te tratado não concedia aos ingleses qualquer especial
vantagem, visto se verem obrigados a .r eenviar o dinheiro.
que tinham recebido do portugueses pelos eu tecidos,
para outros paí es e ali adquirirem mercadoria , ao pas o
que t riam podido trocar directamente o tecidos pelas
mercadorias de que carecessem, através de uma única
troca, o que SÓ conseguiam por meio do comércio português através de dua trocas. Na verdade, se não fosse a
grande consideração em que temos o carácter e a inteli-
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gAn ia d t famo o ábio, t namo , em face d t argum nto , d du ' dar da ua [ ran qu za ou da ua razão.
Para a ai a ão d amba r ta-n o acu ar a fraqu eza da
natur za humana, a qu Adam mith , ntre outro, pagou
o u p ado tributo om e te argum ent
parad aL c
qu qua
1m nte obnubilaJo
pela pr upação, mim ma n obre, d iu tificar a
ab oluta lib rdad do omér io.
o raciocínio apr entado não há m ai ' ã razão
lógi a do qu na afirma ão de qu um pad iro, ao \ end(!r
ao eu lient pão por dinh iro, e com te dinheiro
comprando farinha ao moi iro, não faz um n gócio mai '
vantajo o do que
troca
dir ctam nt p ão por hrinha atingindo o eu fim por uma troca apenas , em v z
,
de dua . ão nec ário grand agacidade para opor
a um tal argumento qu , não pr ci ando o m oleiro ,\,
tanto pão quanto o pad iro lhe pod fornece r , e nada
abendo o próprio moleiro d padaria nem x rcendo
e a acti idade, o ofício de padeiro não po deria exi tir
em aquela duas troca. Tai eram , de fac to , a r lações
comerciai entr Portugal e a Inglaterra ao tempo do tratado. Portugal r c bia oiro prata da América do Sul,
em troca de produto manufacturados que lh fornecia,
ma endo demasiado indolente ou tolo, p ara fabricar por
i tai produto manufacturado, adqu iria-os aos inglee em troca de metai precio o. Estes utilizavam os
metai preciosos, na medida em que deles n ão careciam
para o eu próprio com ' rcio , para expor tação para a !ndia
e China, e ali adquiriam mercadorias que tra nsaccionavam
depoi de novo no continente europeu , com o que importa am produtos agrícolas, mat ' ria -prima ou novamente
I

metai preciosos.
Perguntemos agora, em nome da sã r azão : quem é
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que teria comprado ao ingle es todo aquele tecido, que
le forneciam a Portugal, caso o portuguee tive em
r 01 ido fabricá-lo ele pr prio , ou comprá-los a ou tro
paí e ? Anteriormente ele não o vendiam a Portugal,
c já vendiam à- outras nações tanto quanto lhes era po~íveI. Por conseguint os ingle e teriam fabricado meno
aqu le tecido que vendiam a Portugal; teriam exportado para a lndia meno aqueles metais precioso que
recebiam de Portugal i teriam trazido para a Europa, e
vendido neste continente, tanto meno mercadoria orientai , e por con eguinte teriam importado deste tanto
m no matérias-prima em bruto.
Igualmente improcedente é o terceiro argumento de
Adam Smith, segundo o qual os Ingleses, no ca o de não
terem ace o ao dinheiro português, poderem ati fazer
as ua necessidade atravé de outra
ia. Em sua
opinião, Portugal teria em qualquer ca o de enviar para
o e trangeiro o eu exced nte de metai precioso, e as im
e te regre saria d qualquer outro modo à mão dos
ingle es. Pomos agora a hipótese de os portugue es fabricarem eles próprios o eu pano, exportarem eles próprio
o eu excedente de meta~ preciosos para a China Índia,
e venderem eles próprios os carregamentos de regre o
noutro paí es, e fazemos a pergunta: ne te ca o teriam
o ingleses recebido muito dos dinheiros portugueses?
O mesmo caso se verificaria, se Portugal tivesse celebrado
um tratado de Methuen com Holanda ou a França. N st .5 doi ca os decerto que algum dinheiro teria ainda corrido para os ingles ,mas 6 aquele que a venda da sua lã
em bruto rendesse. Em resumo, as manufacturas, o comércio e a navegação dos ingle es nunca teriam tido aquele
incremento que tomaram, se não fo se o tratado de
Methuen.
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001

for qu

d M

, pr i ' m
rei to d 1ra tado
a Inglaterr , o que se ncontl;t
feito , nun a

foram de mold a que outra
mel stimulad a acrifi ar o u m rca do int rno de produtos
manura turado ' à Inglat rra, m p ro ito da c,' porta ao
do
u produto ag n ola.
agricultura a indu tria,
o comér ia e a nayega ão, m z d progr dir m atra és
do ame r ia om a Inglaterra, afundaram- e m Portugal
ada \' z mai . Em \'ão Pomb al o t ntou 1 antar ; a concorr "ncia ingle a aniquilava o eus e fo rças . a \'crdadc
não po í el deixar d r conhe r que, num paí como
Portugal , ond toda a itua ão oeia} e opõe ao progr 50
da agri ultura, da indu tria
do com ' r io , a p IItica
omer ial ó pode con eguir re ultado in ufici ntei>. Por
outro lado o pouco qu Pomb al r ealizou pro a quanto
pode faz r em prol da indú tria um go rno que lh eja
favora el , d de que jam afas ta do o ob táculo ' radicada na ordem ocial.
Da nat ionale S ystem der Polili cllen Oekonomic, Stuggart e Tübige.n, 1841; trad da S." e d ., Jena,
19. , Cap. " , pág. 142 e eg .

2 _ ECONOMISTAS PORTUGUESES
A - D. Luís da Cunha ( 1662- 174<) ~

Sempre fui de opinião que Sua Magestade não revoga e a favor do ingleses a defença dos pano estrangeiro , mas como o principal m ercado r que negociava neste
género fo e irmão de D. João Methuim, embaixador em
Li boa, este lhe e cre eo que havia convencido o no os
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mini tro , de que o vinho de Portugal principalmente ~s
da ua quinta, terião grande e egura saca e ubirião
de preço, e Sua Mage tade qui es e derrogar a pragmática
a favor do pano de Inglaterra, para que podessem Sl:r
admitido, porque' [para
te benefício os ditos vinhos
pagarião empre d direito a 3. a parte meno do que
paga em os vinho de França; ma que hera ncces ário
di por-me a que não e creve se nem pró nem contra, POlqu empre me havia oppo to a qualquer acomodamento
obr
ta matéria, como os ingle e costumão negociar
om dinheiro, que poupa muitos argumento, e me mandou offerecer por Manoel Marque huma con iderávcl
orna, para que guardasse ilêncio, em ca o que e me
mandas e pedir alguma informação. Eu regeitei como
devia a propo ição e e crevi, que se Sua Mage ta de e tava
inclinado do maior consumo dos vinhos, me deixasse tratar o negócio; porque naquelle tempo o vinhos de França
não entra ão em Inglaterra e que o grande desejo que o
ingle e tinhão da aida dos eu panos me fazião e perar, quando o Parlamento e junta e, tirar maior utilidade
que aquelles lhe oferecião; porém, sem que se me re pondes e a e te offieio, me chegou feito o tratado que Vo a
Senhoria sabe.
Aju tada a paz entre França e Inglaterra, não !la
dúvida, que o inglese executávão a dita convenção, além
do que nos prometêrão, porque os vinho de França não . ó
ficárão pagando de direitos a 3. parte mai , que o de
Portugal, ma a metade, de que resulta, que e os ingleses
qui es em beber mais barato o vinho de França, podem,
em no dar razão de queixa, pôr os seus direitos na proporção do no o tratado, isto he pagando a terça parte
mai e não a metade do que o nossos pagão; o que ba tará para que e tes percão parte da xtração que agOl a
3

m; e a razão h , porque P ndo de hum a part a de igu,lJdad do dir ito qu pagão o inho d Portugal c da
outra a bondad , a deli adeza, a a ricdade, a v zinhança
do \ inho d Fran a, claramen te e vê, que O ' nos o no'
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fi arão m a a orno ante.
ão qu ro que ua M ge tade contrav nha ao tratado, ma pare ia-me, que amo nell omente e e tipula
a li\ r entrada do pano de Inglat rra, não qu o dito
enhor d h.e d re tabel
r a
ua manufa tUl a c
m no que o eu \'a alo
jão ob riga do a e lir-e do
dito pano : h qu
ingle e não e pod rião formali ' r d que ua Mage tad mand qu as farda da. uas
tropa
j -o d pano da terra, m nos que elle m mo
appar a \'e tido do melhor. Eu ahi de Por tugal \'e ' tido
do no ' o pano e com eH apar i em Pariz em Londres,
onde todo o a harão muito bom, tanto como i to se
tinhão adiantado a no sa fabrica, athé que o dito tratado foi cauza de e não aperf içoarem ou e p erder m;
ajuntando- ,como ja di , a ruína do que as anima ão;
de ort que e, o que digo, a poderia restab I cer , fazendo
ua Mage tad mao emblante ao que o não imita m
(porque i to ba tara) para qu o
u va saIo n ão ousa.m comprar o que m de fora. Lemb ra-me que, quando
na gu rra de 1701 e a i ou o parlamen to de Inglaterra
d impôr para a de pe a della o tributo da capitação,
inventou hum a droga a que dan do-se o m mo nome
della, e fazia por qual' nta chelin h um estido completo,
de que El-Rey Guilherme III mandou logo fazer huma
dúzia para animar aquelle fábrica; de que se eguio, qu
todo fizerão o me mo por li onja e p or economia; e a im
uccederia com a nos as manufactu ras, porque o eu
artizante com a ambição do ganho n ão ó p rocuradão
apurar o trabalho do pano ; ma se aplicarião a fazer o
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droguete e ou tro lanifício, de que os frades e freira c
gente mais comuna e ve tem e con ornem grande quantidad , s m falar da mui ta bacta que se navegão para
a conquista.
Confe o que quando vi, que e havia levantado a
pragmática a respeito do ingle e e que o holandeses
pedião que tão bem o eu panos podes em entrar em
Portugal, fui d parecer que e lhes acordas e o mesmo
benefício, ainda que elle' nos não proposessem também
fazer a mesma conveniência, porque não levantariam os
direitos dos vinhos de França nem os nossos podem ter
con umo nos eu paizes, fundando-me porém em que
não no podendo já er útil a defença delles, a sua entrada
faria abaixar o preço do de Inglaterra ou ao menos não
ou arião o ingleses a falsifioar o eu e que sobretudo,
nem por isso sahiria mai dinheiro de Portugal, porque
não comprando o portuguese mais que a quantidade que
necessitão, tão bem não podiam pagar mais que a quantidade que compravão.
Pode-se dizer, que quando se diminuía o con umo de
tantos género de Inglaterra, tão bem será menor a sacca
do vinhos de Portugal; porém pondo na balança alJuella
utilidade e e ta perda, parece que a primeira não compensa a egunda, quanto mai que a dita utilidade abrangerá a todo o Reino, e sua conquistas e que não serão
muito os que sofrerão aquella perda, porque a terra
que se plantárão de vinha tornarão a er terras de pam,
de que de ordinário temos necessidade.
Sobretudo, o ingle e e tão já tão co tumados aos
no sos vinhos, que sendo mais barato que os d França,
he provavel que sempre seja a mesma a sua ahida; ao
que se ajunta, que os trabalhadore que empão e ca\'ão a
vinhas acharão igual conta em lavrar as terras e segar o
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trigo ' ; alem d qu a ob re dita manufactura dmão lk
com r a muita g'nt , que.: não pod ofr r aquella ocupao n ; e mfim conv m qu e ta não [alt m ao· h m I1s,
para qu o homen Ih s não f, Item .
De t man ira pod ria m parte ter cmmcnda o m.\1
que no f z a uprão da pragmati a do pano ajuntando a introdu ão doutra [, brica
//1 lrtlçÕe il/édita' de D. LI/(\
da Clllllza a tarco 1II0llio de A;:e\'e do COl/liI/1l0, Coimbra, Imprcn a

da Univer idad'. 1930, págs 132-- .

B _ Ale andre de Gusmão (16 5-1753)
Ll haõ
dua Pot ncia d Inglat rra e Olanda
nhora d quazi todo o comercio d ste Reino; o prinipal meio com q o t m con guido nace do Trat.° , q a
ombra da Aliança fizeraõ com e ta Coroa m 1703 p.n a
introdu õo do
u pano , ub tituindo a re p.IO de todas

a. outra
açoe a prohibiçaõ q havia.
Tanto este Trat.°' como o da Aliança, dond cllcs
pro ed raõ, foraõ contrahido ' om o grande def ito de
r m perp tua. E ta ondiçaõ pello q toca à Liga, Ó
en'io p.' fazei a infructuoza; endo couza e perimentad",
q aliança elha naõ e atende como às moderna ;
porq pelo de ur o do t mpo ai huã da Pot."· contrahindo novo Trat." , e obriga oe com outra, e se alguã
de ta vem depoi a en trar em diferenças com a ua
antiga Iiada, acha e no embaraço de qual da obrig.'
hade preferir, e comum. I•. e aproveita dele para ficar na
inacçaõ. Daqui vem, q ordinariam." nenhuâ Coroa Contrhae Alianças se naõ por tempo limitado; porq q.n e te
e acaba, e a mesma uniaõ tem conta a ambo , poucú
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u ta rena ala, e
o maior proveito e tem reconhecido
cai do a favor d huã c1cllas, naõ tem duvida a p." êí m,.js
intere sa, m melhorar a condiçõe p.a coneguir a renova aõ; c d ta ort e con ervaõ empre, mai prezente
na Lembrança a obrig.'·' qc contrahem, e naõ c corre
facilm."· a ontrahir outra q po aõ embaraçar aq'lella .
Q.to
à introduçaõ do' pano foi a condiçaõ da
pcrpetuid.'· amai oneroza q podia impor c a e te Reino;
porq foi hum ob tacolo q se atraves ou p." emprc contra a er cçaõ de nova fabrica nelle, e huã couza irremediavcl da extincçaõ daquellas q houvesse, como mostrou
a exper.", sendo vizivel, êí como a obra q se faz cm manufactura novas ae carregada com maiore despezas q a q
fabrica na q tem jà antigo estabelecim. tu , nunca
aquclla pode ter aida, q.'lo e consente em Limite o conuma de ta. As im ii podemos com razaõ chamar a
sour d." ondiçaõ hum jugo ervil, q se paz ao no 05
hombros p.a enriquecermo perpetuam.l<· com prejuizo
aqu Jla dua Naçoc, p." nunca poder o no o Comercio
L van tar a cabeça; pai q os Lanifício saõ a proproçaõ
da outra mercancia toda ii se consomem, como quatro
ou cinco contra hum, e quem tem a vantagem naquele
g nero, faci lm .te e faz Senhor do Comercio de todos
o outro.
Se ao meno e hou era tido a precauçaõ d Limitar
a quantid: do pano, e outra obra de Lâm, ii cada huã
da d.'" Naçoe houve
de introduzir anualm. t'., de sortf>
q naõ igualas e de todo o con uma nece s.o do Reino,
poderiaõ p." o complem. to delle suprir as nos as manufactura , e por esse modo aumentarse, ou ao meno prezervarse da total de truiçaõ a ii ficaraõ expostas com a intro.du çaõ ilimitada dos Lanifício E trangeiro .
Naõ pode duvidar e, ii se no tempo em ii e fízeraõ

o d: Trat.o
hou eraõ con id rado e t
prejuizo
facil ria tirar d
a ondi aõ da p rpetuid.", a inand~
tempO fixo, e tab lecer a quantid."
rta do Lanificio
ii haviaõ de entrar; ndo b em I ro, ii mai conta tinha
a Ingl at rra e Olanda on guir com ta clauzula a ti,·
introduçaõ, do ii naõ on eguilla de todo; poiz como diz
o pro\' rbio, a qu m daõ, naõ c olh. Maz jà ii o Ministro daqu lle Teempo naõ pri iram a onseq. da condioe com ii fiz raõ aquelle Trat." , hoj e ii llas oe c\lllhcem
xperim ntaõ, convem naõ deixar e capar qualq.'
oportunid.' ii
of r a d porlhe r media; o qual naõ
erà impo i 1, e e tomar m medida ju la ,e c e
obrar om rezoluçaõ, e con t.".
Grande instmção, in Jaim~ Corte ão, Alexandre de Gu mão e o Tratado de Madrid (1750) Parte III
Alltecedelltes do Tratado, Tomo
Rio d J an iro, 1951, pág. 431-3.
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C- Conde de Linhares (175 ~-1812)

o Reinado

do S nhor Rei D. Pedro, época em que c
de coblirão a grandes Mina do Brazil foi tambem a do
tratado de Methoren ( ic), o qual destruindo toda a
fazendo cah ir todo o nos o
manufactura do Reino,
Commercio na maõ de huma Nação aliada e podl'roza,
ficou contra nó a balança do Commercio em tal maneira,
que o immen o producto da Minas foi limitado para a
soldar.
A mina retardarão por algum tempo entir-se os
effeito d'aquelle de igual tratado, e farão com tudo inegada , quando principiou a conhecer-se a ruina da Industria acional. ó Reinado do Senhor D . João V produ
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zirão aquella apparenle riqueza, que não endo fur.dado
( i ) na Indu lria, e diminuindo continuadamente por
hum a balança muito ruinoza, veio em fim a de vanecer- e.
pou a Ju liça, com que se criminarão as Mina foi
bem conhecida no Reinado do Senhor D. Jo é 1. de saudoza memoria, que procurou remediar á ombra do Tratado de Melhoren ( ic) tanto em darnno da Nação, e qu
erão o erdadeiro motivo da nossa decadencia.
Discurso sobre a verdadeira Influência da Mina dos Metaes preciozo /la Industria das Nações que
a· pouem, e especialmente da
Portuguesa, in Memórias Económica~ da Academia Real da Sciencias
de Li boa, Tomo T, 1789, pág. 242-3.
D - José Acúrsio das Neves (l766-183-l)

A Hi toria da Diplomacia offerece pouco acontecimento do eu genero mai memoravie do que este, pelas
con eq u ncia que se lhe attribuem, e pela ferm ntação
que produzio no Parlamento Britannico, e por toda a
Europa. O partido da oppo ição, e o escritores seus
adheren te , e vahirão- e em declamações contra o Tratado, figurando-o como hum attentado contra a liberdade da nação, e regalia do Parlamento, porque limitava
a te o poder de impôr o direito, que bem lhe parecesse, sobre as mercancia estrangeira ; e clamavão, qut.:
toda a utilidade era para Portugal, porque o Inglezes e
obrigavão a b eber o vinhos de ta nação mai caro no
preço, e inferiore na qualidade, com pref rencia ao de
França m Ihore, mais barato. «O Author de te Tratado, diz o Mercator, obra Ingleza, que appar c o p lo
anno d 1713, repou a ao pre ente no «tumulo, e não hc
5
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o meu d ignio perturbar a ua cinza ; ma "quclle ,
qu o dirigido, ainda iv entre nó ; e aind nào ha muito
t mpo qu>
di ' l:, que aqudl que pre tou a mão a hum
a tt n tado tão manif to on tra a lib rdad > I ngl 'za ,
de\ ria tcr pago om a abe a.»
Outro pelo contrario, m mo d'entr o Inglczc,
n id 'ra\'ão o Tratad c m o hum a da mai importante
LOnqui ta , que a Inglat rra tinha fito, procurando-lhe
hum amplo mer ad ao · t: U lanificio,
não conccd ' ndo !la a Portugal, cnão o qu
ra do 'cu propric
inter e, o que ja prati ava "nte que o Tratado e aj'J ta ' e. E om cHeito, examina do o facto, ê- c, qu cn
falo o dizer- ,qu o vinho dc Por tugal rão mai ar
qu o d França, quando na r alidad erão mai b, ratos;
\ e- ,qu ja muito ant e tava regulada a diminuição
da t r a parte do dir ito a favor do inho de Porlugal, porque ta\ a fixada a Politi a do Go erno Britanni o
em o ga tar om pr feren ia ao de França, porque o
ommercio om a primeira d ta potencia era ummamente vantajo o a Inglaterra, ao me mo tempo que o da
ultima Ih dava on tantement huma balan a contraria.
ê- me mo p lo proprio calculo do M rcator, quc
no · quatro anno anteriore ao Tr atado os Ingleze tinhão
ga ta do 31 :324 pipa de , inho de Portugal, e no quatro
anno que e lhe eguírão, ga tárão 32 :022 pipa ,havendo
oment o aug nto de 698 pipa em quatro anno ; vantagem in ignificante para Portugal , comparada com a que
o Ingleze re ebião pela livr admissão dos seu lanificio .
He por i o que o au thore do Briti h Merchant,
obra contemporan a, re pon di ão ao Mercator: «A convenção feita com Portugal deo tal favor á manufactura
d lã ne te paiz, que nó temo
ido abundantemente
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indemnizado da perda da balança, que recebíamos em
outro tempo da He p nha.
ommercio de Portugal
o upa, e enriquece todo o obreiro, que a perda do da
He panha reduzia á pobreza: elle faz valer a producções
da no as terra, que e tavão em render. Certam nte a
memoria do Mini tro, que teve a habilidade de nos prourar hum Tratado tão utíl, deve ser para sempre rc peitada em Inglaterra.» Em outra parte dizem, que o cri o feito por Methuen á Inglaterra erão taes, que todo
o bom patriota de ejaria, que se lhe erigi e huma estatua
em ada huma da cidade mercanti da Grã-Bretanha.
ão tenho que accre centar a testemunho tão energicos,
proferido por e cri tore Ingleze. O das outra nações
tamb ' m tomárão partido na questão, principalmente o
da Fran a, que não ndo parte no Tratado, era com tudo
huma da potencias mai intere adas no seu objecto, e
re ultado. Daqui na ceo e ta guerra de penna, que e
f z nota el no e crito daquelle tempo, e se renovou
ainda com maior calor, quando começárão a apparecer a
medida
igoro a da arte de Portugal para a regeneração do E tado, d pai do terramoto de 1755.
Profecia Politica, que
diz e crita immediatamente depois
daquella cata trof ,e e imprimio em Madrid no anno
de 1762, O Gentleman' Magazine, o Anno Politico, o Jornal Economico de Pari , o Jornal de Commercio dI,; Bruella , e muita obra, e periodico contemporaneo, e tão
ch ia de curio a , e in teres an tes discus õe a e t respito, e contém materia ,que ão ainda de grand importancia na pre ente circum taneias.
Em quanto por e te modo o negocio de Portugal
davào materia ao discur o dos politico, e trabalho á
impr n a estrangeira, p recia a no sa indu tria, e fechavão- e a fabrica ; e como i to coincidia com o de cobri-

ó

mento da mai ri a mina do Brazil, com o Tratado de
Methu n, om a gu rra,
m muita' outra cau as, qUê
podião influir na no a de ad n ia, ada hum a ign.n a
a qu lhe par ia, e di orria- c m notave\ di ersidack.
Quanto a mim, o Tratad
on orreo muito para a ruina
da no • manufa tura ; porqu
e ha ca os, cnl qu
t ma prohibith o, para que
rio r 01'1' r ao
a indu triatrangeira não uffoqu na na 'cen a o 'stab 1 imento fabri na iona s, tal ra o de Po, tugal
naquella epo a. Ma elle tinhão de arruinar-e, ou om
o Tratado, ou m eU', huma \' z que n; o mudámo o
no ' o Y t ma onomico; porqu ne te, no ' habito da
na ão xi lião motivo b m apaze de darem com tod~ s
a fabri a m t rra, ind pend nt m nt de outra
xt ma . Foi hum fogacho d ido ao opro do
Cond da Eri eira, a abou om ell .
O author da arta d hum Inglez em Li boa obre
O omm r io d Portugal explicade t modo a re peito
da pobr za do reino (1) : « Eu d o ob er ar, qu a pobrezJ
d Portugal era tão grand ,quando
d cobrírão a
ua min d ouro, que a lavra de ta e não poderia já
mai on guir, e o outro paize, e principalmente a
Grã-Bretanha o não ajuda em, forn c ndo-Ihe toda a
aria para ta mpreza. Á medida ql1t:
tem augmentado o eu r torno em ouro, augmentüu
tamhem o eu credito entre nó , e gradualm nte entre a
outra naçõe . gora qu o Portugu ze e tem enriquecido con idera elment, lle continuão a la rar a sua
mina , e fazem qua e todo o commercio da ua colonia.
e a maior part do interior com o fundo da outra

( ) Carta n , no Jornal Economico de Pari do m z de Março
de 1756.
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naçõ . Confião- c-lhe todo· o artigo do eu commercio
em dinheiro, até que heguem os seu retornos; de modo
que o ncgoeiante do outro paize ão obrigado, não
ómente a adiantar o valor da m rcaneias, e uas despeza de tran porte até Portugal, ma ainda a pagar ao
Rei, quando ella ch gão, o direitos, que ão muito alto
para a· m r ancia de tinadas a reexportarem- e, até que
cheguem o retorno, como a ima di e.»
H na verdad hum author muito su peito no que
re peita ao intcr
de Portugal, e não duvido, que
exaggere; ma he bem constante a pobreza, em que o
rcino e achava naquella epoca. Em taes circum taneias
admira, que o Conde da Ericeira con egui e estabelecer
a fabrica, con ervalla por tanto tempo. O unico modo
de lhe perpetuar a e i tencia era ir procurando capitaes
por hum y tema da mai rigoro a economia, e avançar
lenta, e progr ivamente com pé firme, para não perdermo terreno, como depoi . fez o Senhor Rei D. Jo é. Como
se não procedeo a im, e não oubemos aproveitar-no da ·
riqueza da no a mina, a decadencia da fabrica era
certa.
Apezar porém de termo retrocedido tanto em commereio, e manufactura, não e julgue que o reino cahio
em igual abatimento a todo o re peito. O Senhor Rei
D. João V, oub
empr con ervar a dignidade do eu
throno, e o e plendor da nação: fez re peitar o eu nome
em toda a Europa; e o eu reinado será empre m moravel pela ua magnificencia.
Me mo a fabrica nunca acabárão de todo: pelo
con trario não só e con ervárão alguma , porém ou tra
e
tabelecêrão de no o, como a do papel da villa de
Louã, para a qual mandou empre tar dinheiro da Real
Faz nda, e a da eda do Rato, que principiou no am1Cl
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de 17 4 por huma empr za d' parti ulares, c roi a PI imeira pedra, obr qu o 'nhor Rei D. J c I, nçou dcpoi . .
o fund menta da ua grande obra.
\ Clli!!dade\ ,obr' obieclo~ lelafl\ 'O.\ (/\ II!!\, CO/ll/llercio, e Un/I1Ifen fll/'CI\, COIl.\/./t!I'ada seglllldo o
prinClplO\ da Ecollo/llia Pola ica,

Tomo

E _ Franci co

olano

II,

Li ... boa, 1 17, p, g".

_-30.

on tâncio (1772-1846)

H notav I qu hav ndo Jo é Ac ur ia da
ua int r ant obra, intitulada : ari dad obr ubj
to r lativo á art ,comm r io e manufactura, te.,
r onhe ido quanto d v o Portugal ao ond da Eric ira,
qu ,Iuctando om a maior ruffi uldad ,cr ou fabrica '
de lanifi ia que pro perárão, introduzia igualm nt a
fabri a ão da eda, ti e ,fallando do effeito do tratado d Methu n obr a indu tria portugueza,
cri to
a

eguin te linha
«Quanto a mim o tratado concorr o muito para a
ruina da no a manufactura - ; porque
ha ca o !TI
que eja nece -ario recorrer ao
tema prohibiti o, para
que a indu tria e trangeira não uffoque na na cença o
e tabelecimento fabri nacionae, tal ra o d Por tugal
naquella epoca. Ma elle tinhão de arruinar- e, ou com
o tratado, ou em elle, huma
z que não mudámo o
tema economica; porqu ne te e no habi to da
no o
nação 'i tião motivo bem capaze de darem com toda
as no a fabrica em terra independentemente de outra
cau a xterna. Foi hum fogacho devido ao opro do
conde da Ericeira, e acabou com elle.»
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Fogacho que durou vinte anno e que dotou o reino
de fabrica prospera, e que acabou não por i, ma sim
por e[feito immediato do tratado! O autor estava di trahido quando e creveo e tes di parate<;, e de todo e queceo tão ab urda doutrina quando veio a tratar das medida do Marquez de Pombal. O mais he que elle me mo
confe a que a fabricas não acabárão de todo. A verdade h que o conde da Ericeira operou hum prodigio
qu a inepcia do gov mo portuguez e a astucia do gabinete
britannico fez de ·vanecer. Se tive emos per istido n(l
com çado teríamo grangeado grande capitaes pelo commercio, e a im, a par das fabrica de lanificio , de seda,
de linho e ferragens teria pro perado a agricultura; mas
quiz a infau ta orte de Portugal que o immen o cabedal
que no reinado de D. João V tirámo da mina dt! oiro
do Brasil, fo e alimentar a industria trangeira e enriquecer a curia romana. Se as fabrica se tive cm
mantido e aperfeiçoado, e e oiro teria em grande parte
ervido a fomentar a industria e a agricultura. Esta apenas cre ceo mediocremente na provincia d'Entre-Douro- .
-Minho no ramo do vinho, que já ante do tratado de
M thuen erão favorecido em Inglaterra, por mais baratos, melhores, por oppo ição á França, rival permanente
da Inglaterra.
A r m a Z e m de Conhecimelltos
Vteis, nas Artes e Oflicios, Pari ,
1838, pág. 371-3.

Il
Vem ey e a Inquisição

o u xc Jent e tudo obr Lui António
rncy,
aJud LUI Cabral d Mon ada à a er ão do au tor do
Verdadeiro Método de E tLldar p la lnqui ição, b m
patente na arta qu dirigiu, em 25 de Dez mbro d 1765,
a Fran i o d Almada M ndon a, no o Mini tro junto
da cúria romana e primo e apaniguado d Pombal. N ta
arta
rney diz, com fito, que a l nqui ição « r á mpre um ob ta ulo terri\"el ao bom go to da Ciência') ao
progr o
introdução de muita ou tra
oi a nece ária
út i » as cond na õe à morte por mo tivo - r ligio o «uma inven ão do fanati mo do
éc ulo b árbaro » C). E acerca de ta opinião de Verne , acr e ce!1ta
Cabral de Moncada, em nota, o eguinte: «Não de e dei:-..ar de notar- que a ideia de Verne a es te r e pito
par cem ter ofrido uma evolução entre 1745 e 1765. :t
prim ira de tas data, era ele quem, n uma car ta a Mu ratori, de 15 de Dezembro, defenclia a l nqui ição portugue a
da acu a ão de cruel e de intolerante, que o italiano lhe
fazia, afirmando, em termo que irritavam e te, r ela
nece ária a fim de conter a p op ulaçõe e evitar que

(')
l1l iluminista portuguê do Século
V II! : Luiz Antonio
Vemey in Estudos de Historia do Direito, vol. III, Coimbra, 1950,
pág. 333 e 339.
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sta , por upcr ti ão ou leviandade, caíssem em doutrina absurda . Em 1765, porém, como se vê de ta carta,
tornou- mai Iib ral na ua opinião na matéria, condenando em princípio, a Inqui ição em todo o a pecto e,
nomeadamente, como estorvo ao flore cimento das ciênia e da politica. Verney adopta, com efeito, ne ta carta
uma opinião acer a do Santo Ofício que mai se parec
om a d Muratori, em 45, do que om as ideia que ele
então u tentava» (2).
Um exame cuidado o da correspondência de erney
com Muratori leva-no, porém, a outra conclu ão.
opinião que Vemey tinha da Inqui ição cm 1745 não eria
muito dif r nte da que tão claramente exprimiu em 176.3
a Almada. Simple mente, em 1745, em carta a um homem
que intel ctualmente respeitava ma que não conhecia
bem, nem sabia que u o poderia fazer da ua mi iva,
pro urava apena er prudente por temor à Inquisição.
Senão, vejamos.
A primeira referência que Verney faz a Inquisição na
ua corre pondência com Muratori, é na carta de 15 de
Dezembro de 1745, em re po ta a uma ob ervação do
sáb io italiano obr o perigo em que ele poderia incorrer de agradando à Inqui ição portugu sa com as ua
obra. Verney procura defender a Inqui ição dizendo
entre outra coisa : «Que a Inqui ição portugue a ej ')
um tribunal gravi imo e everís imo, i o é absolutam ente indubitável; que, porém, eja, como entre nó e
ouve cruel, is o nego eu constantemente .... Tenho a opinião de qu aquele Tribunal é muito n ce ário em Portugal, a fim de conter a populaçõe e vitar que ela, por
uper tição ou leviandade de e pírito, caiam em doutrinas
(')

Ob. cit., pág. 70, nota 1.
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aburda ·.
o qu' to a ~ en ura do lin- s que se
de\cm mandar p ra a imprena, não é la e 'er ida din.:ctam nt p lo Tribunal com o eu próprio crit 'rio, mas
im p lo ritcri de on ' elheiro , na ua maior parte frad . .. De
tai,
não daqu le gra í imo Tribunal,
Muratori, e que eu rec io ... » (3). P rante no\'a· ob enaõ w -cordante d Muratori, crne
olt, a r f'rir-se
à Inqui i -o qu procura ainda defender,
bem que acdtando algun do ponto d vi ta do italiano. Diz com
ef ito na ua arta de 24 d D z mbro d 1746: «Quando
na minha última arta te c. pu todo o negócio da Inquiição portugue a, qui - ap na
nven r-te d que aquele
Tribunal não ra tão duro intratá I, ao impor pena,
como a maior part do
trangeiro pen a. Além di so,
quando le ond na c rto livro e proíb a entrada de
outro no reino, a ulpa di o deve r atribuída ante ao
cen ore do que ao Tribunal. Ma dizia tu, não er con\'enient louvar aquele género de uplício a qu
ão
ujeito ' o Hebreu
o em Ihante a le. Condena
aquela e pecie de p na gra\'i ima, e t n para ti que
em materia de religião d v proc der- e mai brandae d ixam
mente; que ão digno de animadver ão o
imprudentemente arra tar por erro, não o ão meno de
comi era ão ; portanto entregá-lo ao fogo, ' coi a que
parec alheia não ó à di ciplina do primeiro éculo.
como à própria humanidade. E tamo de acordo. Mas
i to, meu caro Muratori, não diz re peito ao no os ui.bunai mai do que ao e trangeiro . Por toda a parte,
e não erro, ão queimado o qu abjuram da religião
nacional para abraçarem outra . A história e tá cheia
de te exemplo qu
eria fácil citar, e me propu e~ l:
(')

lbid , pág. _62-4.
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convencer-te e não apenas chamar a tua atenção, visto
que tais e, emplo os po ub em quantidade. Portanto, e
devemo repreender aquele que fazem isto, repreendamos
o no os, 'm dúvida, ma não ó a eles: todo . Porém,
querer emendar e tas coi a no presente, seria a me mo
que querer abranger na mão todo o orbe. E fiquemos por
aqui» (4).
e ta conte tação hábil, Verney dá razão em
princípio a Muratori ma guarda- e de declarar guerr<
a Inquisição portuguesa, colocando-se na po ição de que
ela não era pior do que as outra. A e ta argumentaç&o
responde Muratori da eguinte maneira, na ua carta de 1
de Janeiro de 1747: (L •• Quanto a voltare de novo a tecer
rl apologia da Inqui ição portuguea, acho que te ficam
muito bem e e entimento. Mas e pudés emo falar
ara a cara, empre t produziria algumas con iderações
qu de modo algum, pen o eu, reverteriam em honra e
glória daquele aliá, em dúvida, empre venerando Tribunal» (5).
Na corre pondência que se conhece, Verney não VOltou a fazer a def a da Inqui ição. Mas na ua carta para
Muratori, d 14 d Março de 1749, mostra- e inquieto
com o Santo Ofício e procura repudiar a autoria do eu
Verdadeiro Método de Estudar, e crevendo a propó ito:
«Na verdade, e me apoquenta o livro do Capuchinho
(o Verdadeiro Método), contudo apoquenta-me menos
i o do que o juizo da Inquisição, a qual, por cau a de
algun e crito meus que presentemente tenho nos prelo,
de ejaria ter, senão benévola, pelo meno não irada contra mim » (6). Aqui se evidencia claramente a preocupação de Verney em não u citar contra i a ira do Santo
(')
(0)

(')

I bid., págs. 257-8.
Ibid ., pág. 270.
Ibid. , pág 295.
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fI io. E t, ua preo upa ã ainda ' maL mam[esta
na ua ultima arta para Muratori, de 19 d Dezembro
de 1749, nd
cre\'e: «Pe o-t que,
ma da minha arta m qu u tenha crito qualquer
oi a obp a Inqui i ã portugu a, fa a o [a or d as
queimar , a fim d , na hip t e de aír m m mno
alh ia , não darmo que falar ao ,'u lgo não aumentalmo a. u peita» (1). Me mo a ua pala ra moderada obr a Inqui i ão p rtugu e a, r ceava crne qll..!
hcga m ao ouvido do Inqlli idor !
tran ri fiz mo r v Iam , quanto a no ,
b miaram nte, qu
em v recea a, no ano d 1745
a 1749, abrir- e int iram n te com Muratori acer a da
Inqui -i ão portugue a, P lo meno por
crito. I to
ntiu o italiano ao d afia-lo a di cutir o
m mo pr
rn
procurou enganar
a unto « ara a ara ».
Muratori quanto ' autoria do u Verdadeiro Método de
E ludar, qu não ata ava directam nte a Inqui i ão, não
cria natural qu não qui e
criticar, abertament e por
rito, a t rn\'el in tituição qu na época m que e crc,ia, di punha ainda do m mo pod rio? A i tuação el a,
di\'er a m 1765, vinte ano d poi , o eu int rlocutoImada Pombal, eram homen que lhe in piravam
confian a naqu la matéria dada a omnipot'n ia do
Marquez a quem n m o próprio Santo Ofício fazia frenk.
Ma nem por i o erne não dei a de recomendar
prudellcia e egredo à medida d r forma da Inqui ição
qu di cu tia com Almada, em carta de 14 de Maio
de 1766 (). E a prudência e egredo ainda mais e impunham no período de 1745 a 1749.

(')
()

Ibid., pág. 302.
Ibld, pago 372.

VIII
Biografia de Duarte Gomes Solis

As esca sa informações que o autore que e ocuparam de Duarte Gome Solis nos fornecem acerca da sua
ida levaram-nos a proceder a uma aturada investigação
a fim de recon tituirmo a ua vida. De a inve tigação
re ultou um esboço biográfico que publicámos na revi ta
Studia (I). Remetemos para e e
tudo o leitor que
de eje conhecer a biografia de Soli com mais pormenor,
limitando-nos aqui a resumir o que foi a ua vida segundo
o dado que con eguimo apurar.
Duarte Gome Solis nasceu em Li boa no ano de 1561
ou 1562. Era um cri tão-novo e na sua infância foi viver
com o
eu pai para Medina deI Campo. Em 1585
encontrava- e já em Li boa donde embarcou, nesse ano,
para a 1ndia na nau Santiago que naufragou, a 19 de
Ago to, no baixo da Judia no canal de S. Lourenço, perto
da co ta de Moçambique.
Duarte Gome Soli contava- e entre os 57 náufragos
que e alvaram no batel da nau que, após eis dias de
iagem, apartou à costa d Moçambique numa praia
entr Luranga e Quizungo. O náufrago foram aprisionado pelos indígenas e depois resgatados por um chefe
indígena de Luranga. Depoi de vária vicissitude che-

(I)

Duarte Gomes Satis in Studia, n.O9, Dezembro, 1966.
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garaOl a u limam: e\11 10 ele J< l1l~iro de 15 6 c daI partir \11 par, a f rtak7a de Mo ambique onde cheg:ll am

d~

• _1 de F'\ereir . O alfere<,-mor do Reino, D. JOlge

VIenez . , pô à di po i : do náufrago que qui eram
im dnar b. lndia, uma n \ eta na qual, tudo leva a cr
t:mbarc u
h 'e

ali.
à Inelia em fin
ou
bril. Em Goa in lalou- e

dt: Mar o ou princlp'o
0010

comer iant

re pone.! nte e judando a arga d.

11

1,

e.! ,

endo cor-

nau e também admi-

ni trador g ral ela pim 'nt, . Mantev e treito laço 0111
o gO\crnad r Manu I dl: Sou a Coutinho (1588-1591) e.!'
quem foi on elheiro em mat~ria monetária.

Quando o

eO\ernador foi ub titUldo p I
ic -R i Matia de
t ord nou uma deva a ao
u a to
foi pr o

Ibu-

oli~
m 'iado para Li boa na nau Madre de DeLl~

qu partiu d Co him m 10 ou 11 d Jan iro d 1592.
3 d Ago to, na água do A ore , a nau Madre de Deu
na ompanhia da nau anta Cmz, foi ata ada por dua
frota ingl a uma do Cond d Cumberland e outra d>
ir Walter Ral igh, no total de et bar o . Apó r nhida
batalha a Madre de Deu foi capturada
levada para
Dartmouth.
oli foi fito pri ion iro e mbarcado no
bar o Fore 'iglzt, do comando do vi -almirant Robert
Cro e, a bordo do qual deve t r ido le ado para Inglat rra. Em com ço

d

Abril de 1593 já Soli

trava em Li boa, mbar ando no dia 6 d
mente para a índia na nau S. Crisló, ão qu n
e abriu em doi. Soli

o

nconno aa v:ag'm

eu companh iro d viag m

foram tran ferido para a nau S. Filipe que chegou à
India em 11 de Julho de 1594. O regre 50 tão rápido d
Soli à índia, ainda m tempo do

ice-rei Matia de Albu-

querque (1591-1597), qu o mandara prender, demon tra
que fora ilibidado da culpa de que o ha iam acu ado.
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on Cl ou-sc na lndia até princípios de 1601, rcgressando
definitivament a Portugal em 12 de Janeiro de se ano,
na nau . Valentim. E ta nau chegou a ezimbra a 13 de
Junho onde foi apresada por quatro nau inglesas. Soli
dc\e ter obtido o seu im diato re gate pai já e achava
em Li boa em 1 de Julho do mesmo ano. Voltou ric.o da
1ndia e m Março de 1604 ca a- 'e com Violante Mendes,
filha do riquí simo cri tão-novo Heitor Mcnde de Brito.
Por volta de 1611 ou 1612 Soli lançou- e na carreira
ele arbitrista apre entando diver a proposta ' a coroa
D.cerca do comércio c da navegação para a 1ndia a qw~
jác fez r f rência no lugar próprio . Fale eu por volta'
de 1630.
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