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Notas e documentos
Luxo e Pragmalicas no pensamento
económico do séc. XVIII
Sumirio: I - Oa portugueses o a economl.. 2 - O penlllmenlo.
económico do 008ombarg8l1or Jos6 VI:/: de Carvalho.
3- O Deaembargador Manuel de Almeida ti Carvalho, o IUlIo
ti I tern. 4 - O di8CUflO do Doutor Nicolau Fnncilco Xavier
di Silva ti as pragmtlto...
Notu bibllogcUlcaa ti documentol.

I. Nem sempre 8 apregoada pobreza do pensamento
eoonómico lusitano basta para explicar a rorma sumiria
como, n08 grandes tratados da história económica muno
dial, S8 apresenta a actividade do n0880 povo (I). 08
portugueses exerceram grande influênoia n08 destinoa
económioos do mundo. Propulsores doa tempos nov08,
roram homens de 80çlo, mu pouco hom ens de pensamento ( t ). Aquela absorveu-oa de tal forma que nlo
lhes restou oportunidade para meditarem os grandes
problemas do desenvolvimento económico, da sua evoluçlo, das suas origens, e analisarem os seU8 múltiplos e
variados aspectos. Se nAo se debruçaram sobre a teoria pura, a politica econó mica , mais próxima da realidade
cotidiana, interessou-os tanto como aos demais povos da
Europa.
Da época mercantilista, mercê duma antologia (3) de
textos eoonóm icos, só Ribeiro de Macedo, Severim de
Faria e Luis Mendes de VascODcelos e, por outro lado,

•
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Duarte Gomes de 80lis encontraram eco Da oritica
8straogeird ('). Ultimamente, também o P.~ António Vieira
começa, DO Brasil, 8 ser encarado sob 8S88 prisma ( I ). Em
Portugal, 8B ideias dos D08808 eoono mistas mereoeram
80 prof. Doutor Mosés Amzalak uma série de comontA·
rios dignos de todo o sooõmia; juntou 80 eatudo dai

ideias a divulgaçAo dos textos ( ~ ) à maneira do que 8zera
António Sérgio para alguDs seisoentistas (f).
José Acúrsio das Neves enoontrou DO doutor FerDando Pinto Loureiro o biógrafo e o orltico que 8 aua
alta catego ria há muito tempo esperava (' ).
Jorge de Macedo, por 8 U8 vez, o fereoendo-noa algumas fa oet88 da politioa ~oo D 6 mi oa do pombalismo, ser·
viu de certo modo o estudo do pensamento económico
de SebastiAo José( ' ).
Contudo o campo continua d Jaro e agreste se m a
obra de conjunto que inte~re a politica e a doutrina dOI
Lusitanos na galeria histórica da8 grandes cor rentes do
pensamento económico. Os nosso! arquivo8 mantê m-se
crimioosamente fechados. guardando preciosidades que,
talvez, uma fal sa ordenação de oa tAlogoa ou a inda a aua
ca rência afastam da ór bita dos estudio s08. Urge assim
arrancar para a lu z do dia muitos beneméritos olvidados
ou puramente desconhecidos.
Do! teóricos da politica que e ncaram, 80b aspeotoa
interessantes, os problemas económicos cump re apurar 08
juristu (10). A matéria ligada ao direito e às in stituições
abarca capitulos comparti mentalmente vizi nhos da ecoDomia. Por seu lado, os teólogos abordaram também
assunt08 a80s quando se debruçaram sobre a justiça e a
licitude de certu actividades, quer no oa mpo puramente
teórico quer no mais reali sta e prático da casu(stica da
consciência, nos tratados da con8ssl0. De tantos trata-
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distea basta destaoar um antigo mestre de Coimbra, o
oavarro Marti m de Azpiloueta e 08 seus tratados
80bre cAmbioB, usura! e onzenas cujss edições quioben.

tiataa, em romaDOB, aftançam vulgarizaçAo e inOu6ncia
entre nós (li).
ma Bondagam por obras impres8a8
e esqueoidas contribuiria para enriquecer a galeria dOI
textos económicos portugueses. Se a inv8atigaçAo porém
afrontasse o mundo ignorado doa manusoritos, qUIntas
surpresas DAo revelaria i Poderiam não surgir orientações e teorias originais msa, de oerto, co noretizar-se-ia
melhor como ecoaram Da oultura luafada 08 problemas
vivos da Europa desaea tempoa e como 08 portugueses
oODsoiencializaram ideias e orientações de politica económica 8 que até aqui os julgávamos alheio!.
Na perseoução deste objeotivo trazemos li consideração dos estudiosos, entre outros documentos de somenos intere~se, três pareoeres inéditos ou três pequenino!
tratados sobre o luxo e pragmáticas, respectivamente da
autoria dos desembargadores José Vaz de Carvalho e
MaDuel Almeida Carva lho e do Doutor Nicolau Francisco da Silva.
Transcendem estea pareceres o aspecto lu xo pois
enve redam por assunt08 agrários, fiscais, sooiaia e económicos.
O comentário que os anteoede destina-se a levantar
bipóteses e a pôr problemas suacepUveia de novamente
voltarem a ser repensados, em épooa mais calma e menos
trabalhosa, e talvez a contribuir para um melhor oonhecimento duma corrente de pol1tioa económica, constante
Da oultura portuguesa. desde 8 Reatauraçlo ao Liberalismo, que durante determinados perlodos anda sobmerB8 ou hesitante e noutros dirige afoitamente 8 vida
polHica da Naçlo.
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2. O parecer do desembargador José Vaz de
Canalho é um maDuscrito da Biblioteca Naoional de
Lisboa, da SecçAo de Reservados, do Fundo Genl,
com origem numa cópia de outro, encontrado DO
Gabinete do SeoretArio de Estado de El·Rei D. Joio v,
Pedro da Mota e Silva. Intihlla·a8 ,Parecer que o delem·
bargador Jos é Vaz de Carvalho deu, em 1149,80 Senhor
D. João v, quando premeditou 8 pragmãtioa de 24 de
Maio do dito aDO ... J ( I: ).

Basta cotejã-Io com a pragmátioa para lhe adivinhar
imediatamente semelhanças de doutrina.
Trata.se dum maDusorito inédito maa nAo totalmente
deacoobecido. Dá-Q como perdido o prof. Amnlak, la
referir o interesse que despertara ao prot. Doutor JOlé
Frederioo Laranja. Este, por 8U8 vez, com o Cálculo .obre
a perda do dinheiro do Reino de Alexandre de Ousmio (IS)
e com o Tedamenlo PoUlico de D. LuIs da Ounha, 000siderava-o um dos três e úoicos estudos de carácter prAtico , politico e ecooómico do tempo de D. João v (I').
O Prof. Larsnjo clsss1808-0 de esorito inspirador de
cideiee que só muito mais tarde se tOfnaram vulgares, como, por exemplo, a difu8lo da instruçAo primAria até à mais pequeoa aldeia, ft do ensino da agricultura resumida em oatecismo e tl8boliçil.o de determinados
impostos ' .
Para o prof. Amzalak não há rasto do autor, nem
da sua vida, nem da 8U8 obra ( U).
Que pen8ar da critica, do autor e da obra?
O jllizo de Laranja era de quem conhecia muito bem
o parecer ma8 desconhecia o panorama do peoumeoto
económico do reioado de D. JoAo v. Coneidera r o
cu'o ,obre a perda do dinheiro do Reino e o Testamento.

Cá'-
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Politico como 08 8aoritol rundamentais delas reinado li
fazer tábua rasa de obrai 801eriore8 ou coeval daquele.,
obras que desvalorizam em muito a origioalidade de taie
8l1critos ; é olyidar, neale capitulo e, sobre o meamo
IBpeoto. 08 inédito8 de Pombal, 01 livr08 de Verney e
de D. Luis da Cunha, redigido. ou penudos lobre OB
auspicies do Magnânimo, para nã.o relatarmos, por ora,
outr08 autores e outr08 8scrit08 de iodale idêntica, pertinentes 80 mesmo pariado.
Do autor basta recordar que não é um desconhecido.
Q uem 88 der 80 trabalho de reler 8 pragmática de 1749,
na ediçAo ollcial ( II ), lã encontrará. o Dome do Chanceler
da CaBa da SuplicaçAo Dr. Joeé Vaz de Carvalho, ao lado
de Pedro da Mota e Silva. Tal cirouDsUlocia redobra o
interesse pelo autor e pela obra. Poderia sigoi8car que,
na sua voz, eooa a opinião do Estado que publioou a
lei e, mais tarde, por pressões da opinião pública, a alterou profundamente. Mas outras noticias biogrãl!.cas do
autor viemos a recolher. Natural do Fundão, ainda
nessa épooa a mais rica aldeia do conoelho da Cov ilhA , que ele, em 1746, por 8ua inOuência, ajudou a
ema ncipar e a fs zer vila à parte (11), nasceu em 1672,
Olho do lioenciado Gon çalo Vaz Preto e de sua mulher
D. Inês Falcão de Carvalho. Neto paterno do capitão
de S. Miguel d'Acha Gonçalo Vaz e de sua espo88 Suzana
Fernandes, foi, por esta via, bisneto doutro Gon çalo Vaz
e de Ma ria Simoa e de Gaspar Domingues e de outra
Suzana Fernandes; neto materno do lice nciado Belohior
de Uarvalho, que depois de viú ovo se ordenou, e de
D. Brites Falcto, eotronca, por estes costados, respeotivamen te em Gaspar NUDes e Genebra Mendes e em
MaDuel FalcAo e Margarida Antunes, seus bistl'i'óa (II).
O licenciado Gonçalo Vaz Preto, também viveu no
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Fundia m88 exefcia, por altura s de 1696, 8 função d&
oODservador da Universidade de Coimbra. Militava 00
corpo doa familiarea do St.° Ofloio (I' ).
Vaz de Carvalho serviu o Bt.° Ofioio como seu
pai. Obteve oarta de familiar a 22 de Jun ho d e 1696,
ainda estudante (!O ).

Matricu lou-se nl Universidade de Coi mbra em 1 de
Ou\ubro de 1691 e ai permaneceu até 1696. Oomeçou
pela oadeira de lnslituta em 16!)t i nos cinco 8008 seguin-

tes frequentou a Faculdade de CAnones até Que, em 21
de Maio de 1696, tirou o bacharelato em leis Pi). E ntretanto agraciaram. DO com o grau de Cava leiro d a Ordem
de Cristo r~ ). Prosseguiu 08 Batudos universitários, concluindo o exame de aprovaçAo em 2. de Abril de 1697,
a repetição e o exame privado em 1 de Maio do mea mo

ano. Obteve a licenciatura em 6 de Junho pa ra, na
época seguinte, se doutorar a 20 de Julho (!' ).
Com tais primícias nAo tarda a escalar 08 ma ia altoa
cargos da magistratura. Começa por Juiz dos ÓrfAos
do FundAo ri). Ainda reinaodo D. Pedro II, o monarca
concede-Ibe um padrAo de lença de 135000 réia (U).
Em 1709 ascende a desembargador extravaga nte da
RelaçAo do Porto r'), e sai desembargador e feoti vo
em 1110 (!1).
D. JoAo v outorga-lhe nova tsnça, ago ra de 485000
réia (IS), em 1111.
Em 1112 transita para desembargador extra va ga nte
da Casa da Suplioação (19) 6 daqui, em 1716, para pr oourador da razenda do Con8elho Ultramarino (:lO), luga r que
transmite, em 1745, a seu 8lho Gonçalo José da Silveira
Preto (31); em 1719 é Corregedor do Cível da Corte (SI) 8,
em 1725, Desembargador dos Agravos da Ca88 da SuplicaçAo (11). Dois anos depois, em 1127, deparamos com

100

o seu Doma entre 09 Corregedoraa do Crime da Corte
e CUI (!t), Juiz doa Feitos da Carol e da Fazenda

em 1730 (~.5), o Rei conrere-Ihe oarta de titular do CODaelbo em 1738 (36). Em 1749 atinge a oúpula da carreira
quando 8 17 de Setembro ohega a Chanoeler da Caaa da
SuplicaçAo (37), 8nctamsote doia dias antes da 888inatura
da célebre pragmA.tica j08oioa.
Pormenor curioso e digno de nota na Bua biogra8a:
em oerto momento da vida, puseram-lhe em , dóvida a
limpeza do s8ngue, maia por efeito da terra da Daturalidade do que por qualquer denúncia (3S ). Antea de
S8 doutorar, 808 25 an08, em 18 de Outubro de 1697
habilitou-se para o Desembargo do Paço; lã oorreu o
processo de vila el moribu8 de que não o eximiu a
circuDsHlnoia de ser já professo da Ordem de Dristo e
familiar do St.° Oficio. E coiu curiosa : quando Diogo
Camelo de Sousa lhe dev8nou, para o efeito, a pureza
da lin hagem, sem se preocupar com os titulas referidol!l,
prega·lh e a partida de lhe fazer 8ubreptloiamente uma
judiaria: considera· o cristão velho maa agarra-o a 8sta
fras e infernal,
C: I!I Uposto que a Màj do dito bacharel é natural do
Fund ão! ! !.
Que admira, quando tantos dessa aldeia populosa da
Beira Baixa sofreram a inclemência dos circeres inquisitoriais e o mais insigne inimigo do Tribunal, o P.' Ant6nio Vieira , cuja actividade polémica ainda andava na
mem6ria de todos, IA tinha parentes l" )!
Que fundamento haveria para tais reticências'
Destinar-se-iam a desfeitear quem andava já caute~
losamente munido do hãbito da Cavalaria de Cristo
e do c8rtiftoado de familiar do St.° Oficio ou eimple.mente teriam o intuito de vinoar a independência
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do Desembargo peraote 88 devassai du duu Gutr..
iOltituiçOea'
COD'fém lembrar que Diogo Camelo de Soual, o
magiatrado inquiridor, era origioãrio da Covilbã e de

'amma enobrecida de pergaminhos.
NAo obstante muitas raizes da raça proscrita espigare m DO jardim da fidalguia portuguesa, nada podemol
decidir de concreto. Mas a6 houV6s8emoB de tirar
alguma cooclusAO da obra de Vaz de Ca rvalho. aeria
puramente negativa. O sou parecer sobre o luxo e
8 pragmátioa de 1749 mantám-a6 ortodos:amsnte Dei aDa
cAoone! da cultura portugneu clássioa embora já algum
tanto galado de maselu absolutistas.
Se parecem surgir 6stremeçõea de novidade ou
auas ideias, brevemente S6 esbate m porque 08 conceitOB continuam amparados às autoridades tradioionaia.
Os seU8 elogios da vida rústioa , da agricultura e du
SUai virtudes, ainda que eBoudados em critérios buma·
niltsl, tanto se podem 81iar em Bully, DO seu mer·
cantilismo agrário, co mo ser fruto de leituras juridicas,
deduzidas do direito natural e da sua escola. Deixãmo·lo,
pois, na c!>ofluência do meroantilismo e de certas ideiu
que mais tarde o liberalismo faria ressuscitar na Europa
mss que, então, ainda viviam na penl nsula em plena
pujança.
Noutro lenlido, advinbaria O Rsiocra tismo de Ques·
nay, sobretudo cbamando ao dinbeiro efeito dos frutos
da terra e dos animais, à agricultura uma dimanaçlo
do Direito Natural, e ao esorever
_que na agricultura eBtá constitutdo o principal
direito do bomem e como tal deve ser livre de todol
aqueles 6nuB que a podem diminuir ) (40).
Se defender 08 Vinculol o afuta doa tempos novo!,
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prooura no entanto juatiflcar·a6. Esta lei, segundo ele,
ola violentava 8 liberdade pelsoal l ).
E que dizer do seu oonceito de agrioultura oienUfica, a terra destinada às culturas correspondentes, doa
filhos doa lavradores Dobilitados e instruidos, do aproveitamento doa baldios, e da IUI reBcçlo As derradeiras
manifestações feudais do sistema agrário com S6U8 donatérios explorando 08 lavradores 008 pelAdos tributos! ... (U). Propõe, levado por tais uiomu, 86 alivie
8 agricultura de
ctsotas prestações de que 86 acba onerada, à excepCAo daquela que S6 deve 8 Deus e daquela que pedisse
a dafe8s do Estado- (f3).
Deixa-ae embalar ainda pela ideia de uma 0lass6 de
agricultores privilegiados embora tal orientação pudesse
contrariar a ordem tradicional das cla8ses dominantes
e até a rasoura do absolutismo cuja sombra se avolumava sob o céu.
Parti ele
.. os cortezAos por mais voltas que dêem e estratagemas que usem nunca poderão escureoer que a agricultura é que sustenta a Co rte e as Cidades. - (46).
Sombart jã esclareceu que as Cortes e 8S Ci dades
foram fontes de luxo e de capitalismo e ~ ) . ABsim a posiçlo anti-Iuxo que Vaz de Carvalho vai perftlbar adiante
fi ca naturalm ente coerente com a sua posiçllO agrária .
A Europa culta do séo ulo XV II na s suas tend ências
rurais antecessoras do flsiocratismo teve também, em
Portugal, nobres representantes. Se Ribeiro de Macedo
pode aer considerado produto h1brido, fruto de uma
influê ncia estraogeirada (4G), o mesmo 010 pode repetir-se,
por exemplo, de Severim de Faria, de Diogo .l\1archAo
Tem udo (41 ) e de Luis Mendaa de V.aconoelos DO

e
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séoulo XVII e de JoBê Vaz de Carvalho e de Manuel de
Almeida Carvalbo na primeira metade do s60ulo XV lU.
O agrarismo do ftm do s60ulo, oom Nune8 de Oliveira (t'), desenvolve-se contudo de modo diverso, acentuadamente oontra o tradicional sistema do montado em
que se baseava a dividO tradicional dos agrioultores
em criadores e lavradores. Luta pela vedação das terras,
reOectindo provêvelmente a aversão do pais vizinbo
pelos privilégios da Mesta e~) ·
Ora, DO elogio da agricultura, Vaz de Carvalho
ainda preconin a restauraçllo du leh agrárias 8ntiga8,
v. g. as cSeamarias. de D. Fernando e 08 cPri vilégios
dos Lavradores e Creadores. de D. Manuel, como 181utares mih ,inbas de rarmacopeialocal para a oura do Heino,
após o perlodo sumptuário.
O grande aOuxo do oiro do Brasil que vai de 1114
a 1146(:.0) feneoera em crise, e esta, com todas as 8ua8 consequências, começava a estender o seu manto de esouridão
e miséria. Como da8 guerras pode sempre di7er·se das
crises económicas: vão· se 8S crises mas ficam as tarru.
Por 1810, a evocação agrária do Desembargador, depois
do rega bafe joanino, a8rma os rortes ansei08, então
dominantes na sociedade, de extirpar o caruncbo que 8
prosperidade mal usada enxertara na árvo re portuguesa.
A ociosidade e o luxo carcomiam o corpo da nação.
Eis como lbe afiora à pena o problema do luxo,
fulcro do seu parecer, e porque Ibe revolve as entranhas no aspecto moral e social.
Chama · lhe causa
cda ruiaa da fazenda e dos bODS costumes- (~I ),
e acusa·o pelo
.demasiado gasto e ostentaçAo na pessoa, DOS
"estidos, Da mesa, na casa, no estado, DO trato, nos

fllhoB e DOB criados: oODsumindo o oapital há·de forço lIamente pas8ar a roubar o alheio ...• (62)
Maa não deixa de enoarecer o upeoto eoonómioo do
fenómeno quaodo diz, embora de raspA o,
cnAo se exaura a trooo de superfluidades e frlvolos
oroatos aquela perene substAncia que Brma as suu forÇ88 (dos 1JaBSolo.) e o aumento do ooméroio. (&5).
Vê no alar~8mento do agro e no fomeoto da agrioultura as medidas efloue8, destioadas 8 oombater os
efeitos pernioiosos do luxo. medidas naturai8, nAo de
lodole voluntarista ou meroantilista, oonvém acentuar.
Embora coloque as artes mecAnicas e liberais no me8mo
pl8no da agricultura conaidera-as também medicina
oontra o luxo. Co mo porém o mal requeria providên·
oias imediatas aoonselha o reourso aos meioa tradioio·
oaia, as antigas pragmátioas. 110188 Vaz de Carvalho
classificav a, e bem, 88 leia 8umptuári8s de
cprov idênci8s interinas e previsórias. (01).
Que para ele o luxo nAo tinha qualquer aapeoto
positivo ou út il deriva da li sta dos artigos cuja proibição precoll iza sem distinguir os importados doa fabrioados no pais. Abre contudo excepções para 8S oarrua·
ge08, para 08 móvei8 de fabrioo interno e para o
Ve16do oas Conquistaa. Mas quando esperãvamos um
sistema especial para o comércio ultramarino, fonte
es tbel da economia lusitaoa dessa época, logo se desvanece a impressAo : a pragmática vai atingir no Bruiloexactamente, 08 efeitos prinoipais da actividade portu.
guesa. Os 8ns proteccionistas cedem a outras rAzões,
que nAo se sabe S8 morais, se 800iais ou até S8 de
distinção racial (~).
A medo, quase a transigir com o meroantiliamo,
ainda propõe que 8S fardas dos criados sejam de pano
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do Reino e assim a extracçAO foue servindo de 8st1mulo
a08 fabricantes. Maa Bsta fugaz m8oifeataçAo proteccionista nada Re relaciona oom o luxo i respeita sim à matéria de fundo das pragmiticas que Vu de Carvalho esquece
Berem leis destinadas à resoluçAO exolusiva de problemas económicos e ioduetriaia. Dizemos 8 medo porque todo o sentido desta pragmética de 1749 onde

pontificaram aertu ideiss do Desembargador Vaz de
Carvalho falece geralmente n08 80S econOmio08 1 dai
levantar muitos protestos do coméroio. do artesanato e
dn manufaoturas, protestos que aoabaram por levar l
derrogaçãO de todas 88 dispOlliçõ8a atin8ntea direotamente à produção naoional doa artigos de luxo nela
proibidos e ainda de outras respeitaotes ao comércio daa
cooquisl88 (" ). Que esl88 eram as tendências do seu
esplrito ressalta, entre outras, duma passagem do Desembargador, suscepUvel de afastar qualquer dúvida:
.,eria inútil toda 8 prolbiçAO, S8 80S artíOc8s daqueles oroatoa se oAo pUZBSS8 peoa quaodo o façam. (~').
IdeotiOcam-se, pois. 0011 seus 0011 , 8 medida legislatin e o discurso de \'87. de CarvalhO ; dirigem-s8 ambos
indistintamente contra oa artigos de luxo nacionais ou
8strangeiros, nAo obstante D. JoAo v, no seu reinado, ter
fomentado a in8181açAo de certas indústrias consideradas oomo tais f"" v. g. tecidos de seda e meias de seda,
géneros que no alvorecer da pragmática parece já estarem em crise. Porque nAo usaram da pragmátioa para
os defender 1
O artesaoato das reodas também estava muito desenvolvido em Portugal.
Sabemos que a produçAo de artigos de luxo deu
lugar à forma ção de situações capitalistas (1)9).
A atitude de Vaz de Carvalho perante o luxo eovol-

"
urA a condenação duma das (ontes de riqueza da nova
burguesia em formaçAo" De maneira nenhuma. Primeiramente porque DAn devia ter tido a precepção do
fenómeno e dos

88U8

passagens citadas
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efeitos. Depois porque das breves

oonclui exaotamente o contrário.

Não atacou nem condenou outras forçsa ou instituições

ou privilégios que tioham o meamo efeito e vicejavam
no seu tempo. Comentadores coevos, boje cODsiderado8
progressivos para o seu tempo, aB!lumiram idêntica atitude perante o luxo (Iro).
Outro problema S8 levanta: terá sido o reinado de
D. JoIo v, em Portugal, um periado em que o livre
cambiamo imperou, renasceu ou S8 antecipou '?
Fica em 8 berto 8sta q u8atAo ('L).
Quais 08 motiv08 actuaotes da condenaçAo do luxo ,
em Vaz de Carvalh01 Se não descortinamos, no seu
parecer, critérios exolusivamente meroantiliataa: salvaguardar a indústria nacional ou a economia interna,
'Iedar o oaminho à conoorrência estrangeira, defender
o teaouro e eatancar a 8alda de metais preciosos, ao
geito de Ribeiro de Macedo DO século XVII, também nAo
ae vislumbram nele as razOes mistioas dos Santos Padres
que condenaram o luxo como obstãculo sério' salvaçAo
da alma (6!). Homem do século xvm, embora nado e
criado em nação católioa, pioneira da distribuiçAO e
comércio de tantos artigos do luxo oriental na Europa
e desta para o Oriente, o que parece mover Vaz de
Carvalho !Ao motivos morais de outra indole, dessa
moral secularizada do século dos iluministas, misturada
a motivos sociais e ainda, raramente, económicos, destes sobressaindo a oODsolidação do oapltal nece8s§.rio
ao desenvolvimento do comércio. Embora o oAo diga
abertamente, deduz·se das suas palavras considerar o

II.
luxo 010 mais do que um OODsumo improdutivo. Se oAo

fora a ssi m nUDca viria 8 condenar aquelas obras do

arle88Dllo, fabricadas em Portugal, oomo rendas, sedas,
determioad os artigos de linho, eto., como já 8e rereriu
mais atrAso A motivaçAo mer oaotilista pura desapare_

cera do seu pensamento embora ainda perdurasse em
Portuga l através de Almeida e Carvalho e de taotos outros
pira ohegar 8 in fluenci ar profundamente, e m pleno Saio.
outismo o u mesmo DO liberalismo, sl gUDs doe homons
das Memória, Económicas, oomo, por exemplo, Álva res
da Sil va, o utro teórico do lu.l:o (M).
3. O segundo parecer sobre o luxo é da autor ia do
Desembargador Manuel de Almeida e Carv alho. Desconheceram-Do, até hoje, 08 econo mistas, por Indar inédito na companhia de tantos outros; ora, nem por isso li
menos curioso ou digno de estudo.
Também, em Corma manuscrita , pertence ao Fundo
Geral da Biblioteca Nacional de Liaboa, li Seoção de
Resenados; como cópia e integrado no cód ioe n.- 570,
perman eceu ju nto ao parecer de Vaz de Carvalho, em
leCra do mesmo ponho C·I }.
Manuel de Almeida e Ca rva lho nasceu em L isbo a e
foi baptisado na Freguesia de S. Jorg€'; Olho do Dr. António de Almeida Carvalho e de D. Maria da N8za reth era
neto paterno de Manuel de Almeida e Ca rvalh o e de
Ana Jorge de Carvalbo e materno de ManDei João
Moutinho e de Ca tarina Josera da Silva , todos do termo
de Coimbra, uni de ASl!lafarge e outros de Castelo Vie.
ga8 (60S). Por isso alguns o dia inrundadamente como
natural da cidade do .Mondego (C6).
LA iniciou, em 1 de Outubro de 1705, 08 estud08
univeraitários, matriculando-se em Instituta (U). CODsa-

grando·se ao estudo do Direito Canónioo frequentou
a faculdade de 1 de Outubro de 1706 até 80 ftm
do 8no lectivo de 1710. Os seus 8ctos e graus têm
as seguintes datas : bacharel, 16 de Maio de 1710 (U),
au8ciênoia, 23 de Abril de 1711('':1): aprovaçAo e repetiçAO, respectivamente 25 e 26 do mesmo mês e aoo ('O
)j
exame privado e Iicenoiatura, 30 de Abril de 1711 (U)
e doutoramento, 25 de Maio (12).
Da habilitaçAo para o Desembargo do Paço, tirada
em 1725, consta ser olérigo do hábito de S. Pedro, freire
da Ordem de S. Ti8go e deputado do Santo Ofioio da
Inquisição de Liaboa (1' ). Figuram neste procesllo como
aU88 testemunhas, portanto pessoas das SU8S relações,
entre outras: Fr. Manuel da Conceiçao, carmelita descalço, cooventual do Mosteiro de Corpua Cb risti, de
73 800S, seu ooodisctpulo, e oonterrâoeo de seu pai que
foi advogado na Corte e na Casa da SuplicaçAoj Fr. Antó.
nio de S. Agostinho, religioso do Oonvento de Carnide,
da Ordem de S.u. Teress, de 45 snos, natural de Sobral,
Freguesia de Ceira: Fr. Manuel da Esper'loQ8, mestre
jubilado e qualificador do S.'· Oficio, re1igi080 do Monte
do Carmo, Conventual do Mosteiro da Cidade de Liaboa,
de 65 anos, natural de Co imbra e criado em Ceiraj
Fr. Félix de Macedo, religi080 de Nossa Senbora do
Monte do Carmo, Conventual do Mosteiro do Lisboa, de
51 anos: Fr. João de S.'o Ago.tinho, religioso de S. Francisco da Ordem Terceira, Conventual de S. Francisco de
Viana do Alentejo, de 27 an08, natural do lugar de Loureiro; P.· Alexandre Ferreira, presbitero do hábito de
S. Pedro, advogado ns Oorte, morador em Lisboa ooidentsl, de 33 an08, oatural do Rio de Galinhas, contiguo
a Castelo Viegas (H).
A data de 1707, oa sua carta de familiar do B.to Oficio

"'
da JoquisiçAo de Lisboa, demoDstra ter oomeçado a
l!Jervir o Tribunal da Fé durante a ... ida universitária C~).
Por sua vez 88 chancelarias régiae do Magnllnimo
e do Herormador ajudam -Doa 8 completar a biografta.
Em S de Novembro de 1725 obteve 8 mercê de um lugar
de Desembargador extravagante da Casa da Suplioaçlo (" ) e, em SO de Maio de 1730, ascendeu 8 Desembargador doa Agravos da mesma CSS8 (1' ); em t de Feva·
ceiro de 1745 reoebeu cartas do titulo de Conselheiro ('~)
e de Desembargador do Paço ('9) e, ftoalments, em 4 de
Junho de 1751. um padrAo de 968000 réia de juro no

Conselho Ultramarino (tO).
A situaçAo social do 00880 autor assemelha-ae, como
S6 vê, à do Desembargador Vaz de Carvalho: isto
8J:pJica como depois de ter exposto verbalmente a aua
opiniAo sobre o projecto da lei aumptuiria de 1749, o
Rei lhe ordenasse a sua redacçAo (" ). Dai o abordar a
matéria batendo os mesm08 a88unt08. A orientaçAo do
8eu peosamento caminha, DO entaoto, por veredn diversas.
Ao enumerar a9 pragmátic88 de D. João lU,
de D. SebastiAo e de D. Pedro II, lastima a abundância
de taota8 leis para acabarem todas sem exeouçAo.
~Um dos preceitos da verdadeira politioa .. e aqui é
o jurista que fala, ~con8iste em evitar quanto passivei
a multiplicidade delas (leia) .. Bastava pôr em vigor
88 existentes. Certamente as pragmáticas de 1708 e de
1740 de EI·Rei D. JoAo v davam matéria viva para estigmatizar o carácter publioill\rio de ta ia leis : lançar
poeira oos olbos do vulgo ou, como se diria hoje, da
opinião públics, e oalar imprecaçOe8 incómodaa contra
uma situ8 çlo crltioa. Seguodo ele, a pragmática aeria,
quando muito, mais uma lei nAo cumprida. Adviria dai
um cortejo de inconvenientes para 8 certeza do direito
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que conViria evitar, acautelando 8.lim o pra.Ugia dopoder. E ainda ajuntava outraa razOeI. Oomo Vaz de
Carvalbo. deBcria da anelei. da lei Bumptuãria mas pela
impossibilidade de vencer a tendência luxuriol. do Reino.
Por Qutro lado, ae o Desembargador do Fundio con·
siderava todo o lu xo uma calamidade Bocial, Almeida
a Carvalho, apesar de saoerdote, vogava Doutras águaa :
.0 luxo que todos avaliam pelo demaBiado gaato,
08t60t8çlo e profusão nio é em geral um mal, que precisa daI principais viatu de V. Mag.- nem de um remédio tAo apertado como incessantemente ae tem falado_ (S!).
É cUida a Bua poeiçAo de raptidio perante a intervenção régia em tal capitulo. Juatiftca-a8 adoptando uma
pOliçio favorãvel ao fenómeno luxo.
CODsiderado relativamente, o luxo
~pode ser um meio auxiliador que sustente a máquill&
duma Booiedade floresoente. O inTentor, o artist., e o
manufaotor oujaB obras fazem a alma do comércio e da
riqueta nacional, deixariam de o ser se a8 aua8 obras em
matérias as tirassem do giro, e do consumo, porque
quanto este e aquele é maior, tanto maia geral é a riqueza
nacional ; o cortá-lo é encaminhar o Estado para a sua
decadência- (65).
Este sentir é olaramente oontrário A doutrina defendida na pragmátioa onde 8e pr01be o uso de Tirias obras
de origem naoional de oarácter sumptuério. Dentro doa
oilnones meroantilista8 poderia aoresoentar: que importa
que uma classe dissipe se a outra lucra 0000 essa dis8ipação 1 A riqueza sai das mAos de pouoos para as
de muitos e generaliza. se. A riqueza nacional 6 que
conta. Esq ueoeu, no entanto, existir no oonsumo dos
artigos de luxo, quase sempre, uma dissipaçAo de riqueza.
Mas a 8ua posição mercantilista defl:n&-se melbor.

•

""
Acentuemo! : o luxo, em si, não é um mal ; nio contendo indecência, pode até n f um bem;
c ... s6 poderia ser um mal, quando S8 mantiVel!lS8
oom obras e matérias estrangeiras •.
Para 08 artigos de luxo estrangeiroa, aoonselha
c ... direitos fartei, que desanimem 08 introdutores., porque o luxo do estrangeiro desfaloa a riqueza naoiooal.
Agora desvendou aqui a sua tendência proteocionista e
8Bcudou.s no direito 68oal.
Almeida Carvalho observa o luxo por um priama
nHidamente utilitArio e amoral. Ta lvez, DR peugada de
Ribeiro de Maoedo, importasse 8ata doutrina doa mercantilistas fraDceses, oomo Montcbrétien (81) e outros,
muito embora e de passagem, 00000 sacerdote, diga que
olo defende o luxo indecente.
Parece porém que, na Corte de D. João v, na teoria,
naoja Da prática, aodavam esquecidos tais ditames;
havia politicas que adormeoiam, ao meDoa aparentemente, para as realidades económicas e faziam gala dum
moralismo rtgido quase idêntico ao dos Santos Pad res.
Ê pelo menos a dedução a tirar da alfinetada que Al meida
e Carvalho lhes dirige, 00 seu disourso, ao escrever :
cTalvez eu nesta opinião (da defesa econ6mica do
lux.o) seja siogular~.
Igual convicção deixam de certo as opiniões de Vaz de
Carvalho e todo o tratado de Nicolau Franoisoo da Silva,
conquanto a reclamação da burguesia comercial de L isboa (~), adiante publicada, manifeste como diferia deles
o conseoso geral da praça, para nAo recordar outras
representações a que espertos economistas imprimiram
notável sentido. Mas a pragmática dava bem a medida
do divórcio de alguns cODselheiros do Hei da boa norma
de tais principios.

'"
A olarividência do sacerdote evideocia·a8 ainda ao
:aconselhar a dimiouiçAo doa direitos de uida 08a mercadorias do Reino, quando entAo, apel8r da urgência de
incentivar a exportação para equilibrar a balança do
coméroio, predominava oriootaçAo diversa. Considera o
novo rumo 8 dar à pol1tioa Oacal
cuma das principais regraa daa especulações comerciais . .. D8 qual se deviam ocupar 08 cODselheiros de
V. Mag,- de cujoa rosultados depende o beneficio da
naçAo .. ••

Convém acentuar que, DO parecer de Almeida Carvalbo, S8 Bocsea o luxo nAo pelo priama negativo do
consumo do supérfluo

mS8

duma forma positiva : a pro-

dução doa artigoe de luxo e o seu comércio. Este
aspecto acabarâ por ceder àquele, S8 nAo houver expor.
taOlo de tais artigos. Por isso, o artesanato desta 6spé·
oie de bens, com que a pragmátioa pretendia acabar,
aparecia ao n0880 teórico do luxo tio valioso como a
agricultura e, oomo esta arte, inimigo da ooiosidade con·
denada.
Se, no modo de eccarar o luxo, se afastou de Vaz de
Carvalho, mantendo-se em limites quase estritamente
meroantilistas, outro tanto 010 aconteoeu ao abordar o
problema agrário, em seu aspecto geral. Convergem ai
os pontos de vista dos dois teóricos. Deve tê ·loB irma·
nado a escola do Direito Natural onde ambos beberam
a formaçlo jurídica.
Advoga com iostânoia o regresso à terra dos cortesAos
-em poder de quem estão os cODsideráveis prédios

.aa Nação.,
ainda que sõmente em determinadaa est8~Oe8 do ano.
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Prédios da NaçAo e não prédios do Rei ou da
Coroai ...
«Daqui, deduz, tirariam elea utilidade, o público
abundlocis, 08 operários 01 S8U8 jornai., e 08 outro.
agricultores exemplo e estimulo».
Para o autor, a funçlo social deate tipo de propriedade ê evidente, em oonfronto oom 08 direitos absolutos
que confere à propriedade individual.
Igualmente 8 restauracAo da Lei das SeBmario8 surge
oomo objeotivo prinoipal do cooselho, 001 privilégioB e
liberdades requeridos para 08 lavradores :
.porquaoto alo 08 nervoa da república, e há muitoa
anDa que andam vexados e tiranizados, oom que 8stlo

hoje muito debilitados •.
Invooando Da motivos inCODoebtveie que estancavam
e entorpeciam 8 obunddncia e felicidade que prometiam
certas providências pedidas àB Cortes de 1655, salienta
a conveniênoia de acabar com os
ctributos a que os forais aujeitaram os povos em
prejuizo do aumento da cultura e doa direitos de propriedade~ .

Tais principias restabelecem, no Reinado de D. João v.
o elo duma:corrente de opinilo que vem de trAs (86) e
acaba por encontrar eco nos sucessores das Mem6rias
Econ6micaa:da .Academia. Mas nlo Oca por aqui. Ataoa
abertamente e 18m ambiguidades aquilo a que a lguns
teimam ohamar exorecênoia da estrutura feudal da nossa
agricultura e nlo hesita ir mais além, assegurando que
08 aenhores das terraa e até o Rei, de quem eles aa receberam, .a6 tinham o direito governativo delas e nunca o
dominio pleno e verdadeiro~ (U) .
.E ainda:
.0 dominio das propriedades Dem 6 do SoberaDo.

l1em pertenoe à Coroa, mal li propriedade do•• allllaloll..•
pusou para 011 homenll ante. da inltituiçlo dai monarquiall .. . » (SI)
resta ado ao Rei o
c ... império DOS bens dOI vassaloa qwod ati prolectionem, 8uperiorita'em si ;wri.dictionem, donde nasce.
obrigaçAo doa vaualol oonoorrerem para fazerem os
Soberanos eooaz aquela protecção, porém de nenhum
modo para estes coartarem a propriedade, que existe em
oada um dos vaauloal (8\1). Parece estar impJicito no
se u pensamento a base de uma reoiprocidade entre o que
se paga como imposto e o que S8 reoebe em s8rviços.
Também a proposiçlo lobre direitos da terra e da
propriedade, recordada nestes termos ao Rei D. JoIo v,
ilumina a certeza de como era frãgil o seu absolu·
tis mo 8 como entre nós, já aDtes do liberalismo, existia
uma consciência da liberdade que só Pombal conseguiu
obscurecer com os seus 27 aDOS de tirania esolarecida.
Neste aspeoto Almeida Carvalho avança para além do
chanceler da Casa da Suplicação e mostra como, em
determinados sectores, o seu mercantilismo se adoça.
Aliâs jã Henê Gonnard ensinou: na Penlnsula, os sistemas económicos Upicos amaciam as aresta s e quase se
en trelaçam num eclectismo admirãvel e realista.
Enquanto o Desembargador do Fundio se mantém
na defesa da agrioultura e aconselha a aplioaçAo dos
ho mens As artes, o sacerdote insta por
c vigilânoia Da criação de fébrioa8 e mais artes
mecânicas, a8 quais formam a riqueza de qualquer naçlo,
e servem de instrumento ao comércio:. (90)
objectiv o digno de lhe dar assento, com justiça, na gale·
ria dos nossos meroantilistaa oomo inspirador teórico da
politioa pombalina.

Resta aoresoentar ainda : ambos os desembargadores.
foram familiares do Santo Ofioio: 8 disparidade doa seu8ponlos de vista aoeroa do luxo e doulras questOn relativas lo politioa económioa deixa antever o alheamento
do Tribunal da Fé perante tais faotos e ideias.
4. O c Discursa político, histórico e juridico em que
se prova concludentemente que o objecto e o fim das pragmdtieas e leis sumptudrias deve ser ndo s6 a. moderação
do luzo e das despesas excessivas que empobrecem os vassalos e arruinam o reino mas também a distinção das
ptU008 elc.> foi esorito pelo Dr. Nioolau Franoisoo Xavier
da Silva, destioado à pragmática de 1749. Embora contendo matéria esseocialmente juridica, pontica 8 histórica, nAo deixa de inter8sur à economia, tAo ligada à
sooiologia e 80 direito. O seu natural parentesco com
01 dois pareoeres de Vaz de Carvalho e de Almeida Carvalho, produzidos no mesmo mom ento mas de oaraoteriaticas tão dilerentes, apesar da idêntioa formaçlo jurldica e pro8ssional dos autores, pode também ajudar
a revelar o que havia de fundado ou de infundado na
tal 10rmaçAo jurídica esterilizante da sãtira de Ver-

ney!. . . (III).
Ora temos oontemporâneos do Barbadinho anunciando id ênticos projeotos de politica eoon ómica, igual
espirito reformativo sem que possa ou deva atribuir-se-lhe a inspiraçAo de tBis escritos. Sob determina.:1os
aspectos, os pareceres de Vaz de Carvalho e de Almeida
Carvalho podiam até servir de inepiraçlo aDa doia programas de Vernt' y, remetidos a Pombal (9!) na carta de 14-de Maio de 1766; para Dão admitirmos De8S6S planos
do oratoriaDo contribuiçAo anterior para a pragmática
de 1749. Dos três autorel aqui revelados, IÓ o cano-

'"
Dista madeiraDas aparece deainteree88do dia realidades
prementes do seu tempo, embora na interpretaçlo
jurldica a8 comporte como verdadeiro jUBDaturaliata.
Slo coohecid8B 88 ralaçOea entre o JUBnaturaliamo e o
8aiooratiamo mia Siln DtO 88 deixou trloBparecer.
Nicolau Franoiaoo da Silva D88C8U na Ilha da Madeirar
fllbo de José da Silva Leio (93). Veio estudar para Coimbra DO primeiro quartel do 86cul0 XVlII. Frequentou
InllWuta em 1719, onde a8 matricular. em 1 de Outubro (01). Nos três aD08 seguintes eatudou na Faouldade de Ciuonea; classiflcado c Domine di8crepaote),
88tU baoharel em 1 de Junho de 1723 ('3). Formou·ae
em 31 de Julho do mesmo ano (II'), mas 8Ó em 1725 ae
doutorou, em 18 de Julho (97), ap6s 08 act08 de sufioiên-

cia (oa) em 25 de Abril e de exame privado, e o acto
de licenciatura em 12 de Junho (00).
Ficou por Ooimbra a reger cânones durante cinco
aDaS mas nAo deve ter sentido vocação pelo magistério
porque, ao cabo deles, tentou ingresur na magistratura.
Demoraram porém alguDs anos 8S habilitações no Desembargo do Paço. O pedido, entrado em 1728, s6 alcançou
dererim ento em 1733 ('00). Foi despachado Corregedor da
Ilha dos Açorea, mais tarde Dezembargador da RelaçAo
do Porto (101) e depois Ouvidor do Crime da Casa da
SuplicaçAo, onde foi Dezembargador (1M).
O Discurso Poltlico encontra-se, em ra8cunbo. na
Biblioteca Pública de Évora (lOS), junto a outros esori·
tos do mesmo autor. NAo o publioamos na integrai
exoluímos o que vai dos parágrafos 36 a 49, respeitante
às pragmáticas Romanss, por nada interenar ao nOllo
objeotivo.
Nicolau da Silva nAo analiu o luxo directsmente
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'Como 08 seul colegas. O estudo inoide sobre ai pragmátioas e leia BumptuérisB, deatioada8 contudo. reprimi.lo. Ma. da maneira de enoarar 8SIas leis pode

deduzir-ae 00000 se oomporta o seu pensamento perante
o luxo.
Admite que as pragmãtic8a
_S8 publiquem para remediar 08 a80alveia malea e
graviBaimoB danos, que o luxo e a vaidade 08u88m n08
reinos e 088 repúblioa8 ... " (10' ) e
cOBS fazendas doa vassalos" (105 ). Patenteia aqui
uma tendênoia intervencionista.
E acresoenta logo que:
ca8 88 leia pragmátioas 010 respeitassem, e atendessem ouid6.do8smente à diatinçAo daa pOSIOas, à grandeza
do titulo que têm, e à exoelAncia do lugar, e dignidade
que ooupam nlaceria duma grande e reia confuaAo (que
~ o lu::eo) outra confudo maior e muito mais horroross t ( \08 ).
Conclui-s8 daqui: se o luxo, por um lado, é condenAvel porque estabelece a confusão das olasses na
república. por outro, jã é aceitável quando distingue
as pessoas nobres e os altos funcionários do Estado.
Pareoe possuido o seu penaamento dum snti-igualitarismo latente - mas é só na aparêncis , porque no fundo,
bem no (undo, anioha-se ant8s a intenção de sobrepor ê
fidalguia do sangue a nova burocraoia do estado ab80'
luto, 08 ministros, e os desembargadores, alguos dos quais
traziam oas veiss sangue de mecAnioos, defeito que o Rei
prlticRmente supria, e a08 quais a própria função nobilitava. Ai se revelava o autor, neto de mercadores enriquecidos do Brasil e ripostava talvez à forma injuriosa
como a fidalguia dos rabanetes da Ilha da Madeira o
apodara de Cristão Novo.
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Louva a. pragmAtio •• que Blt.batecem distinções
-entre

011 V81118108, DO

v811tu6rio, DO UIO dOI coches, na

quantidade de cavaloa que 08 puum, eto., e condena
aquelas que S8 dirigem indiltintamuntu, a todOI, e 8nvolvem o próprio Rei. O Rei, DeIte autor, deixou de
ser o primuI in'e,. pa,.e., para S8 aituar no plano intermédio entre DeDs e 08 homeos, portanto acima da própria lei, 80 lIabor do maia lidimo absoluUlmo 8801arecido.
Eis o oritério adoptado para otaBaiHoar 88 pragmáticas portuguesas. Oonsidera de aBntido igualitário 8S de
22 de Março de 1487, de 28 de Agosto de 1520, de 25 de
Junho de 1560 e de 9 de Julho de 1643, e de oriuntaçAo

hierárquica, estabelecendo diatinções entre 88 pelloas, 88
de 2 de Novembro de 1534, de 1 de Agosto de 1625. de
13 de Abril de 1668. de 25 de Janeiro de 1677 e de 29
de Janeiro de 1739.
O autor, inspirado nas leis sumptuãrias romanas e
n88 pragmáticas das DaçOes cultas e polid88, vê-se obrigado a confessa r que embora a distinçllo entre os súbditos seja o esp1 rito e o Om verdadeiro de tais leis
nem sempre elas, entre nós, obedeceram a08 principias universalmente aceites.
Em Portuga l, pelo contrário, raramente signiftcaram
uma intervenção do Estado, destinada a manter uma
rlgida hierarquia. Pena1iu-o essa conclusllo porque
toda a 8ua tendência vai para alinhar com o espirita
iluminista das nações cultas onde nilo se veri8cou tamanbs desordem ... mas tal facto 8Ó encarece a sábia poUtica Bocial dos n08SOS Heis e o alto sentido igualitãrio do
povo que não suportava leis disoriminatórias. Não estsrá
aqui o segredo da impraticabilidade de tais leis1
() esp1rito que as condenava não seria o mesmo que.
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DO Ultramar, mantinha intactos os la ç08 de 8olidarie·
dada com o bomem de CO f , e rorçava sempre 88 barreiraa que 8 polUíca, 8 eoono mia e o orgulho levantnam

entre grupos étnicos ou sooiais'
Se quisêssemos desprender-ooB doa motivos que
inspiraram o autor e aDalisãssemOI 88 pragmátioas atra.,é! dum critério económioo, como leia económicas que
aão, cODcluirtamo8 de mineira muito diferente e dirtam08: 88 pragmátioas medievaia quando regulamentaram
o vestuãrio, a alimentação, a mAo-da-obra eto., proaseguiram geralmente como objeotivo uma politica eoonómioa de abastecimento e de BuOoiência do mercado. Restringiram 08 bens rafos, 08 bens de luxo se
quisermos, ao CODsumo das 01s8s6s meDoa Dumerosas

da sooiedade. Nem sempre roi só a posiçAo social
que condicionou a polftica de abasteoimento. Mu itas
vezes roi o valor das rortunas e neste sentido o critério vestiu uma túnica direrente, bem mais burguesa
do que senborial, v. g. na pragmática de 13(0 (107).
Mudando de quadrante e transitando para a época meroantilista, as pragmáticas trocaram o objeotivo e rara roi
aquela que não obedeoeu 80S ditames da nova politica
ecoDómica: dereu da moeda, equiUbrio da ba lança comer·
cial, protecçAo manuractureira, caráoter autárquico, etc.
O exame cuidadoso das várias pragmáticas portuguesas levs também a essa conolusll.o muito embora a
iniciativa destas leis coubesse a capituloa do terceiro
braço em cortes, e esse terceiro braço rosse oonsti·
tu1do aobretudo pela fidalguia provinoiana, econb micamente débil perante a burguesia. A mesma burguesia de
Liaboa, em 1749, através dal\le8a do Bem Comum, contra-atacando, no âmbito das realidades, o tal espirito de distinçlo a que trezandsva 8 lei, cbamou à pedra 08 seus.

I'.
lutorea e lembrou ler o ftm principal dai pragmltic8s
a tdilidade doa n881108 (1041 ). O mercantilismo reagia
às exigências totalit6rias do absolutismo.
Para o autor nào 8xilltia um conceito objeotivo de
luxo mas relativo, dependente daa peaRou que dele S8
serviam e neate Rspeoto Batava dentro da verdade.

O luxo devia ser apreoiado atrevê! do eatado social
dos utentes. NAo bá-de cODsiderar·aa pois um mal
moral. Hã certos bens cujo CODsumo S8 cODsidera luxo
para uns e não para outros. O luxo legitima·se em
certa ordem de pessoas: para 8St88 é até um bem social.
Ajuda a distinguir 08 componente. de certu 0188888 doa
componentes de outras, servindo 88sim a maDutençAo
duma ordem hierárquica que para o autor representava
ums necessidade 800ial e um bem público. Nicolau da
Silva abandona 88sim aquela atitude rigida da Igreja
primitiva de condenaçAo do luxo pura e simples como
perigo para a alma e para 8ua salvaçãO. Iategra-se por
sua vez naquele realismo-Bocial de que o tomismo roi
arauto quando aceitou certos condicionalismos impostos pelo tempo e pelo lugar. O conceito do supérfiuo
veio a depender assim do estado da pessoa, da sua
rortuna e da sua posição social. O que era luxo para o
plebeu não o era para o fidalgo. A dureza e a intransigênc ia dos Sa otos Padres roi· se adaptando deste modo
às realidades novas. Os homeos dos séculos XVII e XVIII
já não co mpreenderiam a invectiva de S. Bernardo contra
o luxo daquela 8dalga sua irmã quando o visitou em Clauval, nem a palavra de S. BasUio: o pAo que atiras para
o lado é o sustento dos que tê m rome.
Com o tempo e com a gradual seoularização do
pensamento outros males morais, pela mesma via doutros condiciODalismos 80ciais, entraram a admitir·se e a

ISO

toroar-se lIoit08, pelo meDOS 800ial ou juridicamente
aoeitãvei •.
Assim o utilitarismo dos ingleses também legitimou,
por razões eoonómicas, 8 U8ura, como jA o maquineliemo doa italianos juati60ara a razio de Eatado.
Também o luxo, de mal moral, DO rodar doe tempos 8 da fortuDa acabou por ser aceite e louvado
pelos mercantilistas oomo útil à autarquia económioa e
80 Batado e pelos absolutistas oomo nec8ssãrio à msnutenção duma hierarquia, assente no mérito ou Da diatioçAo dos altos 08rg08 do governo.
Hoje, 08 Bstados, cOosoi08 da improdutividade do
luxo, voltaram a enoará-lo. Car regaram-no de impoetos
progressivos, fazendo assim raverter para o tesouro a
justa compensaçlo pelo mau U80 da riqueza.

L u i s FERNANDO DE CARVAL HO DIAS.

NOTAS
(I) Gino LuuaUo - S'o,ia Eumomita dell'EI4 IJ/Jd.,,.o • CotII,mpor/l"ea. Parte Prima. 4. Ed. P,don, 1955. O autor queiJ:a'16 da
carênola de ronles portuguea .. para a HlSI6rla EconÓmioa.
I!) R. Goooard - La 001'19"'" Por'wpwaiu. D4~ol"".wr,.1
Econo"..i,'n. 1947.
IlIl Ant6nio Sérgio - An/ologia d, E'cOftom's'o, PO"U""",,.
Sec. XVIl. Lisboa, 1924.
- MOlel U. Amulak - Do e.'udo • Ecoluç40 da. Doult-j,," ErA'
,,6lfticllI em Por/wgal. Llabol, 1928.
O Fi,locra'i.mo, Lisboa, 1922.
Eltea lio 01 doia autorel portugu6ae& que levaram maior coo·
tributo do pensamento eoonómico lu.itloo aDI compêndio, estrangeirol de Hi8t6ria Econ6mica.
(~) lvan LiDs - A.p.elo. do P.· .4"'6I'1io Vi,iro, lUo de Jaoelro,
1956,
($ ) MOles. 8. Amulak. Do E.ludo, E'coluç40 "e.

(C ) Id., ibid.
( 1) Ant6nln Sergio _. Ob., cil.
(8 ) Fernando Pinto Loureiro - Vido • ld'i!" EcondMica. de
J o.~ Ac.i r.ia da. N.t:CI.
Lllbol, 1967.
( t ) Jorge de Mllcedo - A Bilua,60 Rc-on6Mieo no
de
Pombal. Liabol, 1961.
( 10 ) A ltuia tem. sobre o 88sunto, um estudo ouriOIO Da obra
de Gioo Darbieri -/d.all Eeonomiei d.gli llaliafti, atl'/ftitia d.II'Elli
},/od"na. Milano, 1940.
(II) Martin d'Azpilcueta. COItI,nlário. d. U.urll" CaMbio. eto.
apenlo lO Manual d, COft,... or .. - Coimbra, 1560.
- Com,nlárío Ruolul6rio d. Onuna., Coimbra, Ifj60.
Sobre este aulor e a s ua inOuênoia DO penlamento econ6mico
peninsuler e Da conaolêno!a doa homens do seu tempo pode oonsul·
tar·se o trabalho de Alberto Ullaslres Calvo, ln Aftaiu d, Econoltlia..
n.' · 3,' e 5.
- Paulo Merêa - Stlorr, Jtlri.,o - Coimbra, 1917.
• .. . no leu tempo, os teólogoa abordavam conslaotemeote 01
aS8unto. jurídico., elpenlalmen te O direito natural e pdblico, nao
belitando em discorrer sobre 01 maia tranlcendeotes clpflu l08 da
filosofia jurrdicI e polftlca ..••
• A leologil, escreveu CIOO ...S dei Cutillo, tal como 8e profel-

'''''po

13'
uv.

nilo era apeou. alêDol. de Deul, mas
olêooia da ruio e ds conllcllooi, ••
( It) Biblioteca Nacional de Lisboa eoçlo de ReIlervldol
_ Fundo geral- Cedo MI. n,· 670.
(I ~) Alexandre de G u.mdo, no Cdle.do . obr. (I Puda do
DI"llllro do Rt,,,o, preooniu\'. COO Ira o lu)[o leis l umptuirlll.
( 11) Doutor José Frederico I. annjo - &oo" o",i.I(I' Po,"t""u ..,
ln /".h llllo, \'01. 31, fi. 69.
( I!o) Moses B. Amulak - A EcoJlo",iCl PaUlico tm Portuaal.
No/a .obra 11m lIerolo económico do D.umbarQador Jo" \'0' d, CUrl:lI'
Lisboa, 1922.
(IS) Doe. n .• 5. Biblioteoa Nacional de Lisboa. Seoçio de
Mesal \,.dos _ Pombllina - God. Ma. no- <1 53.
( 17) AlvarA. de 23 de Dezembro de 1746. - lo. O MII"idpiO do
P" .. d40 fiO' CDmcmoroçõ.. Ct"fe"d , ia.. PorIa, 1!HO.
( I~) Arq. Nac. da Torre do To m bo - Ca ,i". d. Fumiliar.. do
~ anto Oficio mato 6 dil. 120; ma ço S. di !. 62.
Lflllu,o d. Bllcha, el. - maç 2. J 0.° 23.
( 19) Id. _ Leitura de Bacbareis _ m. 2. J. 0.° 23. Cartas de
Familiares do Santo Oficio - mato S. dil. 62.
(.0) I d. _ CarIas de Familiares do Sl oto orroio maç. 6
dil. 120.
( II ) Arq. da Univerlidlde de Coimbra. Fac. de Caoooos.
- Matrfculas _ 1690 _ Liv. 24. fi. I9'"J - 2.0 calteroo. Fac. de Lei a:
- Aotol e graus - (1695.981 Li" . 49, fi. 103. v.
( ~! ) Arq. Nac. da Torre do Tombo - Cl rlas de Familiarel
do Saoto Ollcio. ma~ 6. dil. 120.
( U ) Arq. da Uo ivorlidade de Coimbra - Fao. do Leis. Actos
e graus. lti95·9S. Liv. 49, fls. 106, 106 \'. 107 v. e 90.
I !!' ) Bib. Nac. de Lisboa - Memórias de Ilgunl Desembarga·
dores do Pato. Secção de Reservldos - Fundo Oeral- Cod. m s.
n.O U&7.
( ~~) Arq. Nac. da Torre do Tombo - Chsno. de D. Padro II.
Llv. 22, fi. 5.
(!ti) Id.- Chanc. de D. Joio v. Liv. 29, fi. 375 v.
(UI Id.-Ibid. Liv.31,fI.SHv.
I 2ij ) Id. - ibid. Liv. 33, n. 34&.
( " ) I d. - ibid. Liv. 39, fI. 76.
( $O I Id. _ ibid. Liv. 45, fi, 55.
(31) Id. -ibid. Liv.107. fi. 209.
( ;d ) Id. _ ibid. Liv.52, fi . t96.
( Sl) Id. _ ibid. Liv. 127, fi. 95.
( .$I ) Id.-ibid . Liv. 71, fi. 190.
( :U ) Id. _ ibid. Liv. 78, n. 115 v.
( ' ) Id. -Ibid. Li". 93, n. ~0 4 v.
(Jl) Id.-ibid. Liv.124 , 8.277.
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(SI) Id.-Processol de babllltaoio para o Deeembargo do Paço.
Leitura de Uaoharela- maço 2. J. 0,0 \:!3.
( :J9) José LOolo da Azovedo.
lIi,l/j,ia do, Crl.1I10' N01!fJ'
Por/uI/ue.... Liabol,1922.
_ III,tó'la do P.- .II."'6"i" V"i,!»,
(10) Doe, D,' I. ~ um erro penear que o mercantilismo,
mOlmo o maia acentuadamente fabril ou comerci.I, doaprae... e a
agricultun. Nlo. oonalderaYl coo tudo, é claro, a tonte exclu siva
ou meamo primacial da riqullu.
(41) Amlntore Flnrani-SLoroa delI, Doltnn, EcoM".ich .. Milano 1955 (f.- Edizone), p.ga. 180 e 181.
Este autor acentua o que deve eotender·ao por liberdade no
meroantillamo.
(4' ) Tenho s6ria! dOvid .. 88 aquilo. que o autor ohamou ouacterfatiou feudal. do 00880 sistema agrArlo, no 160. XVIII,
.lIlm le deva ou pOisa olllllRear.
( I' ) Doe. D.• I.
(ti) Doe. n .• I. Este conceilo de agrloultura aproxima o
n0180 autor do Rslocratismo.
( 4~ ) Werner Sombart - L .. jo 11 Capi'a/i.",o. Tud, Esplnhola,
2.- ed., Madrid, 1961.
(45) Ainda nio temos a ediçAo aflllaa da obra de Ribeiro de
Macedo, nem tão pouco do aeu Irabalho mala nolivel, por forma a
poder averiguar-se até que ponto 01 estrangeiros (e quala'!) o
influenciaram. As brevea referências do leu Iralado a Sancho de
Mancada e ao ita lian o BOlero não chega m para opinar uma Mnclusão. O texto divulgado, porque lexto despido de qua lquer aparato erttico, eon8tilui um resumo dealinado à pragm6.tica de 1677.
No enlanto, da 8ua carla de 3 de Novembro de 16;6, datada de Paria,
e publicada por n6s em La"'fCCIOI, 0,·' 61 e 62 de Jaoeiro-Jo' evereiro
d e 1955, deve concluir'le pela exi8tência dum texto completo, talvez
perdida onde nguraram aa tonles doutrinais. Que li dele? S6 perante
elle texto aeria poaafvel destrinçar o con tributo dos Inaplradores às
suaa pró priu ideiu.
(H ) Diogo Marohi o Temudo. - Doc. o,· 7, Bib. Nac. de Liaboa. Secção de Reservadoa. Jo' undo gera l. Cad., ms. n ,· 670.
Este Dezembargador foi grande amigo do p,. Ant6nlo Vieira e,
Ilosalvelmente, seu contraparente pelol navl8coS de Moura com oa
quais também andava aparentado.
_ Mare Bloch - Lu Ca ,aM,,. O,i"i"auz d. L' J/í.loirt Rural.
J ro"coi.t. Paria, 1956.
_ Joaé La eio d'Azevedo - Co"o, do P.- A"'6"io V••iro, S.' vol.
Coimbra, 1928.
- J. M, Kuliseher_Sto, io Eeo"omica dei M.dío Eeo • dlU'
Epoca Modema, 2.· vol., tnd. italiana. Fir8Dz8,1956.
Este autor estuda IS Idelaa agrãrlaa da Europa seiscentista.

IS'
(4&) Domlngol Nuna. de OIlI&lr. - Di,(14" o J .. , fd.co ECIM6,.iu Polilieo eto. LI,bol, 1788.
(4') "'aime Carrer. Pujal - 8i,'ori" d, ta &0"0,"10 E. paRola.
Bareelool, 19U. 5 vols.
_ Julio Klein - La Nula (121S-1836). Traduçlo E'pln hol.,
Madrid, 1936.
( 50 ) J. Ldelo de Azevedo - tpotlJ' d, PorlllflcJl E'1IO"ó... ico,
2,- ed .. Lisboa, 1947.
( ,ii ) Doe. n , O 1.
(M I Id. Ibld.
(") Id. Ibld.
( &1) Id. ibid.
( " ) Foi 8888 pelo menos a Ideia que noa deixou I or l liol da
R.p",,"'a,ao da ltIu(J do Blm Com,,'" A pragm61icI de 1749. Vide
doe. n,· .".
( M ) Alvar' de 19 de Setembro de 1749. Vid . doo. n,o 5, DO flm .
(&1 )

000.0.°1.

( M ) Fortuoato de Almeida - S"bddiol para a (fi,'6ria E'con6mico d. Por'''IIo/- Porto, 1920.
( ~' )

WerDer Sombarl, C)b, cil.
Sirva de exemplo o e.ao de Alenod re de Guemio.
( &1 ) Sob cerlOI aspectoa, Portugal loi pioneiro do livre oamblamo no comércio lnternaoional da Europa, quando ae oonstitufam
.. guodea lutarquiaa donde nllceram depois 01 impériol moder no.. Por ilSO, mil ou bem, l.cri8cou muitas ve:r.ea o••eua interesea
de duen't'olvimeoto Industrial l permuta doa artigoa ultramarloo•.
Jt, em épocl mal8 recuada da n0811 hl81ória, fomoa fOt(lado8 a
deniar, pouco a pouco, .. rotll do comércio, d08 pal8es do Norte
para a C08ta de África, porque as I1hu 8ritlnio .. se enolaus uraram
Dum au,arquismo hostil.
( 11:: ) Edmundo Whittaker-lIi,'oria dei P,"'ami,,,~ EeOfto·
",ieo _ México - 19"8. Tud. Espanhola.
(U) José Verfulmo Alvares da Silva - Da, o.rdadei, a. W IoI.III.
porqw. o l .. :tO I.m .ido nochlo ao. po,'''''''''". lo Mem6riu Económiou da Academia. Vol. 1.· , Ds. 207 a 222.
( tO )

(")

000. 0.° 2.

Aro. Nao. da Torre do Tombo - Leitura de 8101lar6ism. 25. dil. 13 - Mlouel.
( III! ) 8ibLioteca Nacional de Liaboa, Sec~io de Reservados,
Fundo Gerll- Cód. ms. lf1i7. Eate Códice dA Manuel de ." Imeida
e Carulho eomo oltural de Coimbra, da Congregação doa l<~re irel
de Avl:r. e Jui:r. Geral das Ordeol, Deaembargador da Suplioação,
Agravos e Paço, Inquisidor da Mesa Grande do S.IO Ollcio e aecre \irio da Rainha Noasa Senhora.
('1) Arq. da Uoi'feraidade de Coi mbra. Mltrfou la.. Faouldade de Cinonel. Lh. lU. 1704-1706. 2.° Cad. fia. 229.
( 6!i )

'"
( M ) Id, Faouldado de Clnanol. Actos e Gnu ••
LI .... 68. 3.· Oaderno. fll. 87. v.

1707-1710.

( G'l) Id. ibid. 1710-1718. Llv. fi". na. 29. v.
(7" ) Id. ibld. Ib. fll. 80.
ln) ld. Ibld. lb. fi •. 30 e 30 v.
t t1 ) ld. ibid. Ib. fie. 36.
ln) Arq. Nao. da Torre do Tombo. Leitura de D.cb.r~i •.

m. 26. dil. t3. Manuel.
]d. ibid.
( '6 ) Id. - PraoenOa de habilitaçlo de tamUi.rea do Slolo
Ortelo. M. 62. 011. 127. _ ~flDU8J.
( 76) Id. - Chaooolaria de D. Joio v. LI .... 69, fl •. 18. v.
(fi)

(17) ]d. ibld. - Llv. 17, UI. 311.
(") ld. ibld. - LI .... 108, fia. 220 v.
( 111 ) Id. ibid. - Llv. tiO, ti. 90.
I ~O) Id. - Chancelari, de D. JOa6 I, LIv, 16, fLa. 2.0.
(81 I Doe. O.· 2.
PI)
( 14 )

ld.
Id.

( I ) EU F. lleck8cher - Lt;J Epota Nuconlih.la _ México,
1943.

( ~~ )
ml. __

eV

000. D,-...

lo UiLliotool PQblicl de Evou.

Cad.

1(b6)
-'

Doc. n.o 7.
Doc. n.o t.
( t'3 ) Id.
(l'~) Id.
(~)
Id.
I 'I) Lufa António Verney - V,rdtldri,o M41odo d. Etlwdor.
Vol. 4. Lis boa, 1952.
( 9! ) L. Cabri l de Moocada - E.lwdo. di Si,I6rlo do DI,.ifo.
Vol. 3. Coimbra, 1960, fls . 101,408,409.
( 81)

(93) Arq. N. da Torre do Tombo- Habilitação para familiar
do Santo Orrcio, m. 6, n. O 19. Nuceu em 1701.
( UI) Arquivo da Uolversldade de Coimbrs. Faculdade de
Câ nones. Matrlculu, 1710·1121- Liv. 39, fls. 217, 1.0 cid.
( U~ ) Jd.- Faculdade de Cânonea. Actcs e Grau8, 1722· 172:8.
Liv. 68, tia. 37 v.
( $I; ) Id. ibid. fll. 85 v.
( til Id.-Faculdade de Clnonel. Actos e Gr.us, 172.·1726.

Lh'. 6. fll,. 92.

Id. ibid., fls. 70t V.
Id. ibid., fls . 78 V.
(100) Arq. N.c. d. Torre do Tombo. Leitura de Bacharéis. M. I,
28 (Francisco).
( 9~ )

( !r.l )

u.-

'"

.,6
tlOI) Arq. Nac. da Torre do Tombo. Chancelaria de D. JOI6.
LI\'. H . na. 31. v. Carla de IS de Outubro de 1160.
{1M) Id .lbid. LI\'. 26, fla. 246. Carta de 1Ii de Abril de 1768.
1' 1X

(II"')

Bibliotecl POblicll de [vora. Cód. Ma. 1 _7 0.° 9.

( 1~ 1

Doe. o.' 3.

('O))
t lOll)

Id. ibid.
Id. ibid.

(IOf) Esta pragmática foi nUimamente publicada e estudada
por A. II . de Oliveira MarqueI - A p ,.Ollmdhca de JS~O. lo ReviRIa
da r.ou ldade de Letras de Lisboa, Tom. XXII. 2,- Série. o,o~. 1966.
Convém ter presente que n8sl1 pngmâtloa. e nlre 27 artigoB, fi referem.ae • alimentação e 18 • v8aluério. Ura o pafa dependi., em
rnendlll, doa panoa floos do No rte da Europa. Se o meroantlliamo,
e m gérmen. ainda não alvorecera, 815 olrouos,nnoia. moneláril8 da
Jdade Méd ia explicam o crlaoodonismo, implloito na leI.
(Ice) Doe. 0. 0 4.

DO CU MENTOS
J
Parecer que o Desembargador Jos~ Vaz de Carvalho deu
cnl 1749 ao Sr. O. Joio V quando premeditou fner a prag ·
mátlca, que saiu cm 21 de Maio do dito ano, cujo parecer
foi extraído de uma c6pla que se achou no gabinete de
Pedro da Motla c Silva.
Senhor, cODcebendo V. ~hg.· 01 Sua Alta CompreendO dlr
melhoramento ao Hei no, e dellerrar 08 abusoa II males, que o ilaqueam, 811 dig na ouvir me lobre IIBle lmpor'anlfaeimo obJllcto, é da
minha obrigação obedecllr fi elmente beijando rovoronte • Real Mão
de V. Mag.- por tão estimaval gn.çl.
Para S8 remediar um ma l 6 preciso que primei ro 811 conheça
a natureu do mosmo mal, e ai CIU8111 er.cientas que o produzem
porque deite conheci mento dependeI aplicação da verdadeira medi ·
cm a.
O desleixo II abandono da agricultura do Reino é um mal capi.

ta l, que o \'ai lenlamente devorando e preparando a sua indlapensi·
vel e conaequento ruina. Oloco são ao meu parecer as 8uas eluaal
producente8, o luxo, a oeioaldade, a IgDor!'lncia, a deae8tima do agricu ltor, e o peso enorme, com que ae achl em muitaa parlea do Reino
one ra da a meRma agricultura, cada uma das quaiR por illo é de
80bejo pua aniquilar e tornar nula eata preeiou arte. Conbecid ..
poiS semelhantea eaulas eficlentea, nada pode ser maia fácil que
ap licar-Ihea oa remédios, qu e aio .. virtudea, que ee Ihea opoem .
A agricultura, esta Irte, ou dllciplioa rural por meio da qual 01
homena tiram da terra lod.. as comodidades, teve de todos oa antigoa a primeira eatimação e uao neeessãrio como uma das blSea
porque a8 aoeiedades se outrem, se conservam, se adiantam, é hoje
poré m em grande eaq uecimento entre nóa.
Quanto mais o entendimento humano ae eapraia pela antiguidade, tanto mais 8e vê prenda e adiantada esta primeira ciência do
mundo. sob re que a bistória apresenta documentol inumeriveia.
A fertil idade doa campoe de Babilónia deram o maior crédito aoe
braelitaa e I-Iebreus, pcrque nOlle exercfeio mOltraram o importe e
uso quo fu iam dia ideiaa e conhecimentos que adqulrlum e apren-

derlm dOI primeirol homenl do mundo lobro a neo6ll!idade e modo
de cultivar I terra. Gedeio, Slul, David, Elileu, e ou Ir .. loflait..
penoolg eal dlquole lempo estimavam em tan to a agricu ltura que
elel a conlideranm oomo I primeira ocupltio e de"er lnsepl.rhel
de todo o homem, por maior que fosle a aua dignldlde na locie·
dldo. O meamo pratlclram 01 flDtclol, 01 eglpolol e 01 ca rtagine·
zel como le vê dos 28 livraI que 610reveu ~hgOD : 01 Gregol nlo 88
aplicaram e hooraram menos estl fecundl8lllma arte, aDies a leva·
ram lO maior aumenlO de forma que Homero e ou troa nOI fue m
ver que alé .. primeiras dignidadea viviam dOI aeua gados e dOI
frutos di terra que eles próprioa cultivavam e ama nhavam por auas
mias. Os persianas fizeram da agriollllura ,ai apreto que ela era o
mail dellcioRO exerofcio doa Prlncllle., como de Ciro oonta Xeno·
fonte, que fuil limbre dl8 flores que regava e da bortaliça que agri.
cullava : e recorreodo! história do. tempol maia prÓxlmol 8e labe
que os Romanol le aplioavam e honravam lanto oom a agrlou llura,
que dOI mesmos legumes que lemeavam,loml"am como em nlem6·
ril honorifica 01 apelidos oomo 08 Jo'abi08, 08 Len lulos, 01 PisOes,
01 Cfcerol e oulroa muitol.
Oa poltliC08 segulodo o apolhegroa de Alenndre Magoo a
Oemocrito "", ... 1 "0'101' 1"(0"', "ce: t:1t;~rf, "IC CU'C'" '1'" "wl~jw.
I.d. poluI, I1C "'C cuala. '1'" opro".,,, ', ... chb .... - oonati tuirarn o
principal cuidado da Soberanil , como objecto a que le dirige o fim
dos direitos mlgestéticos pa Itençào d. r, 111'1"0"11"11 ou (,.... "'tttforlll
porque lem •• gricultura pão pode ~xiatir sociedade nem a correi. ·
ção eotre o mandar e o obedecer; • um povo famio to nio podem
conter nem III armas nem oa m.gistrados, nem IS leia dlvlnlS, nem
bumaoaa ; por isso os governol ouid.nm aempre na Cu ltur.,
parque oa frulos da terra são por um ditame da meama natureu. os
meioa para a sua nutri tio, eooaerVlçlo e melhoramento e para eatea
meiol ae Idquirirem li necesdria Il oullurt, para eata o Ira bilha e
oa conbecimentos naturaia.
Entre n6. mesmos teve 8sta diaciplina rural aUernati vaa de
lumento, e dlminuiçio seodo neste artigo lIpoclII de aplicação e de
f1oresoimento 18 dos Senhores O. Olniz, O. Pedro I, O. Manuol &
D. Joio lll.
Se lodu aquel .. Nações e n69 me.moa fomos tão Inellnldol e
Inalrutdol na ciênoia rural, porque rado o nio deveremoa 06s con·
tlouar a ser? S. queremo. exi"ir e oa noaaos auoe.aores, li neces·
"lio recorrer a eSla grande ciência que além de fIZer produzir
aquelel meioa de cooservaçio e de adiantamento e de um en riq ueol.
mento honrado, habilita também oa corpos para a guerra, e afugenta
o Ju.J:o, a oeiolidade e oa outrOI vloios. A meama natureza do homem
noa aubmlniatra um e"idepte argumento. Nuce o homem com braços
e corpo para por meio deles Idquirir. depoia da oulpa original, ii
torça de trabalbo o que lhes li neceaelrio para I lua lubsíalêocia.
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Neele exercfolo fru ja ' do campo .e endurecem 01 corpo. e a"
tornam olpnea do rigor, da dllOipllol militar, e mil, vivldourOI
pela si mplicidad e natural, tlrando-ae por melo dele o vIgu
pita 01 vloiol. o o lugar pau .. despesa' do luxo, dOI Iitlg iol e d ••
ruio" dll r,mm .. e fau ndo-se enfim desconhecer 01 crimes que
hoje a pobre:r.a locn.alba 108 que oio q uerem trabalhar : el. Iqul
oomo • agricultur. tio bem tem I ncelêocr. de .er um ant!doto
co ntra 01 vlciol.
A vldl mole e OCi081 é na. Cortei e DI' cidad e. o carioler
adopta do, e o lavudor entregue. um. vida Ilborlo •• alcança em
razio d. própria virtude o deapretu dOI corlellol, q uando este. por
maia voltas que dêm o de 88lrall"emlS de que UI8m nun ca pOderio
esou recer que a agrloultur. 6 q ue aUlten" I Corte, e aa cidadea e
q uo faz a abu nd locla do dinheiro por lor eate um efeito doa frutoa
da terra e doa animais que Dela le criam, conaeguldol pela agência
do lurador, que fertili za a terra e propaga o gado.
TodllJ eetllJ verdade!, e princlploa elo aquelea, Senhor, que
devem dirigir e respeitar q ualquer Sociedade, que de8eje existir, e
prospera r, e que devem enca minhar a m io de todoa aqueles
que têm o leme, que movem aa acçõee doa indi vld uOI da moama
Sociedade.
Eltlbelecer nela a ciência da Agricu ltura 6 o principal dever.
),111 oa progre8ll01 deite estlbeleoimento devo m depender nio taoto
da ooaçlo quanto da vontlde regulada por uma vigila nte inlpecçio
porém eata von tade nilo 8e pode flcllmentedellberar aem o aubsldio
doa conheci mentos, que moatrando a cada um oa meloa de obter 08
tioS, e a oatimaç/lo, e ap roveitamento deates 08 rellolve a abra.;'· la
como oiência que lhe. 6 t'ltH consequentemente 110 remMiol prO·
prios e convenien tes. P ropagar pela maia pequena aldeia do Reino
a instrução das primeiraa letras e ao mesmo tempo que 1 mooidade
8e torom infu ndindo, e comunioa ndo 08 princlplos da Moral Crl8li,
e di. obrigaçõea do homem para com a sociedade, Inltru l- Ia ig ual.
mente noa conhecimentoa e princlpioa da Agricultura, fazendo-ao
para 1880 um catecismo das regras eSllenciais, que conatitu am um
bo m agricultor pira que na prAtica deseevolveaaeoaconhecimentoa
especu lat ivOS.
Hã muitas abril excelentes publicadas sobre eata matéria, e eu
n/lo deixaria de adoptar a que Call0 eacreveu com o Iltulo d. ,..
,.u. lica. fazendo·ae dela um resumo no n0880 idioma.
Prefiro e8ta obra a outra qualquer peloa preceitoa brevea e
compreenaheis que con tem aob re toda a cultura pela proporçio e
II natoglll q ue oa seua preceitos teem com o n0880 paiz, pelas idei..
preciRls de apropriar 1 terra II aemente e a plaelacio, pela in 8lruçl0 doa le8trumenloa necessirioa ao Agricultor, pela indicaçio dOI
pleplrOa, e adubol da terra, pela rorma da proplgaçio, e conaervaçio dos gados, pela maneira da conatruçio doa ourraia e estreb.rla.
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• ptu para o recolhimento dOI melmos gadol, e putOI, ti de fl bri car 81lg'onbos para uoite e \' Iobol.
00\'0 também lembr.r como cultura im porta nte 01 80xamea da8abelh .. operAril9, e iodu51ri08u, fnendo 18 Gozamoar o cODllitulr
lhes colónias poil que na ordem da oultura 6 a que prod uz doia trut08 oom uma Insigo lflel ote despel.l, Duja oullur. mereCi) o. louvare,
alagullrel de PUnio : e entre oa preceltoa geraia ooste gênero luoroa{"lmo de cultur. so contempla alom de oulros o estabelecer-ao I
00160ia 80lre florestas e pl.ntu ba18AmicIII e odorlrarn ou produzidu naturalmente ou plantadas pela arte, porém dl"1 0108 da agrlcultur. daqueles frutos a que prl'jndio.m assim como lia uvas.
1I00t.r e gnoiar qua nto f08S8 p08 ~lYe l a elute doa lirlou llo.
reI oomo Vlsulos os mais importantes, concedendo- Ihea prorrogatiul que lheslervissem de estimu lo o do incita monto allopta nd o·se
aquele aistema graoloso que o Senhor O. SeballiJo abraçou na Extravagante do t8 de Julho do lõ6~ para animar a 0lUS8 dos creadores
do gadol, graduando·so estlS coocesI006 de prtlrrogalius para com
011 11"radores da mesma forma quo le gradua para com aqueles
ereldores na referida Lei.
Ali tomou o dito Senhor dois termOIl de proporçJo: 1.° ao quo
tendo cincoonta vacas de ventre mollttasso e desso conta em oada
um ano como deliS bou\'e ,'iote e ci nco creac:Oell, o ao quo tendo
qUlnhent .. oyelh .. de ,'enlre mostrlUO h"'or om cada um ano
cento e \'ioto e cioco careeiros, e ao que tendo quinhe ntll cabras
mOllraase ha,'er em clda um ano duzentas e cincoenta oreac:ões concedeu -lhe as prerrogalh'" de nio le rem obrigadoa a aer\'ir cargos
alguol pOblic08 oem oficios de concelho, excepto os quatro da
Ordenação, nio irem com prezoa, nilo ae IlIoslaoc:ar tuloria, alem da
legitima, não S8 lhes tom Item cas.. de apolentadoria, nem bestas,
nem carroa, nem carretas; aos que porem de com ,aC88, que II vos·
aem, moSlr8llem em cada um ano ci ncoenta creações, e ao que
de 1,000 ovelhas de ventre mostrllS8e ter duzentos e cinquenta c.r·
oeir08, e ao do mil oabras do \'en tre, mo.trasse em cada um
ano óOO criac:Oes, concedeu- lh e alem das prerrogalh'l8 declaradall,
0.10 aerem presos em rerrol! oem em cadeia pública o gosl8sem de
homenagem oaqueles C880S em que se dá a08 Cava lelrOI Conrormadof, Da mesma sorte se deve uZlr para com a la voura, tomln·
do-ao dois termol, por exemplo o Ll\'rldor, que 11nc:a88e à terra
.. moiOI de trigo e recolhesse 6' de produção, goas r dl8 prerrogatl.
"a. concedidas aos credores do primeiro termo tomado naquela
Extra"'g.ote; e o que lançasso à terra 8 moi os de trigo e recolhesse
1211 moio. de produc:ão goaa r dia prerrogllins do 2.° lermo do.
ereadoree, tomando·se nu outr.. sementeI iguais termol em proporc:io, e igu.il graç.., exigindo. o r.,'o r da Inoura outrla excelênci ... como por exemplo medalhas de honra com legenda aleg6rica
aos que .e distinguisaem na melma luou rl,

1<,
Abolir e degndu o UIO que nOI velo da Espanha da multlplloidade doa tourOI, delnndo p.r. I creac:io 'Ômeole aqueles
pai!!, que fOllom neces8Ariol, porque I Ibundlnoia de semelhante.
boll bravos 6 Doaiu pela desordem que CtURam 0111 mao.dll,
pela inutilidade para a Lavoura e pelo prejulzQ de comerem 01
paBtos que devem servir pata 01 bola mlnsos e fltela e pln •
or811;'1o.

O Senhor D. Fernando na IUI lei agrli.rla de 26 de Julho
rle IS7 ' permite que &6 o lIVrador leja oreador, e me8mo o obriga.
J.;r' plrl louvar que estlmulol deriudol do exemplo e d. riqueza
fleala prAtica o conduzissem I abnçA·la aotel, e que um remédio
r.vorivel e lO me8mo tempo luorOlO f08Be de aubltdio lO deacuido
ou à impoulbllidade, que 1['0'8888 o lavrador par. creador.
A rado que aquele Soberaoo conservou na sua mento om
quanto manda _ Que o lavrador seja creador "", nilo foi outra, ao
uio a comodidade dos lavradorea, que aproveitando oa aeua putoa,
t[veuem boia para a lavoura suceaaiva, oa quais lhe saiam mais em
conta do q ue ao os compra8l0m, aervindo·lhe a aua produçio como
tle um alicerce para sustentar e aumentar a lavouui maa lO a Coroa
IIaa auu terras reaen'adas como Coutadas mantiveue a creaçio de
lIemelhantea gado" vendendo-os lOS la vradorea que 01 preoila8sem,
por preços justos, tirava (luUro r08ultadoa: 1.9 auxiliar o lavr»dor deacuidado ou imp08sibilltado para a crelçiio: 2,0 guardar o
!,reço ju sto; 3.° promover o exemplo;
uma nova toole de aumeoto
da Coroa.
A951m como 08 Perua e Caldeus estabeleceram em cada uma
das suas proviDcia, magistrados agrârios aquem chamavam = Olheiros = que atendiam pela cultura dls terras, que prellavam a08
lavradores socorros e conselhos judioiosos e lhes decidiam 8$ d6v ilias que os IIn'radoros tinham lobre a forma de agricultar, e taziam
remover aqueles obstâcu los que o pOdiam inutillnr, da meama forma
se deviam por, na provincia, superintendentes que olhallom e atende~sem pelos mesmos objectos, podendo no caao de maior d6vida
ou\'ir o parecer dos do ia homens bons do concelho, ele que fn
menção o Senhor D. Fernando na dita lIua lei agrâria, a qual se deve
!lÔr como muito saudhel, e a mais tamosa das nossas leis, na sua
Inteira execuç.ilo ~ escolhendo-se para superi ntendrntes homens sabedo res de co nhecimen tos naturais, e na sua falia de lavradores 08
mais inteligentes, aem que contudo se podell8em intrometer DO
conhecimento de questOes de propriedade e po'sse, porque eue
conhecimento deve contill uar a pertencer As autoridades psra isso
constituldas.
A reforma d08 matachOe, e dll8 quebradas, s abertura
Ile valas, e envllncl1ll8 para seoar e aangrar os pauis e alagadiços, e
fortiHcaçiio du partes frscas d08 oampos, e a sua limpeza devo aer
um dos principais cuidados delles magistrados provinciais.
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Nel61 de verl.m recair 01 reglmentol d •• lufrl .. , do julx d ..
ulu, e do provedor dOI manohO". do Campo de Cclmbr. de 8 de
Setem bro de 1606. ruando- se apllcAva! s e m Olda uma dls provfnclll,
no que foue compltfvel.
A mela e a ferrugem 6 um mal que hl anoa infecciona II t.ia
ou qUII ••e.ru do Reino, o q ual mala .p. tece, q UI nto mIl, devia
estar IUlenle, depois do pio estar espigado, cujo mil lorna InCitei.
01 tnbalhOI dOI Javndores, II. alte. 'u~ devia reoomendar o remédio
do cordel que enlli na e recomenda o Senhor D. Sebastião na Exlra·
vaglo le de 12 de Maio de 1564, lendo .. oausa efioiente delle mi l IS
n6voa. hllmidu, e chuvas, que caem lem \'entO: pr841illHle de um

meio que fa('1 lIoudir 8ala Agua ou humidlde depositada nl eaplgl,
u_Im ettendendo,ul um oordel por uma parte da aeara na altura do
pé da espiga, e pegando'le pelall duas eat remidadea do m eamo aor·
dei se corred, luendo-se o mesmo a outra plrte da ceara. Da exten110 do melmo cord el se irA oontinuando até le correr toda a aeara,
porque com este movimen to ligeiro larga a espiga a igua receptada,
e a experiêncls tem mourado o leu proveito.
Alh·lar.se a agricultura de tlntll pre8tl(Oel de q ue acha one·
rada 1 exceptio daquela que ae de \'e a Deus e daq uela que pedllle
a defell do EUado, porque a ellel deveres tudo é obrigado. Mas 01
tributol cenluae3, e toraea, como terços, q uartos, outavoa, teiga de
Abnbio, voto de São Tiagtl e ou trOI lemelhantes se devem di l '
aolver,
Sejl qual (or o Estado. a ag ricu llura é uma dimanação do
Direito Natural, que naace com o homem, porq ue sendo isto uma
"erdade por si mesmo evidente. porque ae m 01 frutos da terra nio
podia o bomem nlscer ne m viver; tam bé m o é q ue na agricultura
eflt! conalitufdo o principI I direito do ho mem, e como tal ela de"e
ler livre de todol aquelea onus q ue a podem dimi nuir / a nio lerem
01 doia Clsoa exceptuados, que acima Ipon tei com a aua rado I porq ue des ta dimiouiçlo relulta a di minui çio, o u a delt ru içio daquele
principa l direIto do ho mem , a quem tail fr ulos co nstilu em a eduênc ia dele e da sociedade. O coração humano pressente muito II
aUII regaUu e toda a dimi nulçio dei.. a repula, como infracçio
suuen tada pela ,'iolência, q ue aofre enqu anto a nio pode aliviar.
Reconbeço q ue semelhantes presta(OI!!S elo tributos, qu e 01 sobera001 impoleram, e também 01 do nltAdol com blatlnte impropriedade pOis que a imposição doa tri bu tOI 6 um Direito Real ine re nte à
PIIIsoa do Soberano, q ue ouncl se pode prescrever, e por iSlo com·
pete ao Soberano, e oio a08 dona tArioa, aliviA·lo. Se 08 tempoa
Intigol mOltram que 01 dooltAriOI 01 impuseram e alteraram, não
foi lenio por um efeito do abuso do poder magestático, que o
Senhor D. llanuel IClulelou, q uando mIO dou proceder iii reforma, e
que I for(1 de ci rcunstAncilS politicas o obrigara m a tolerar a per·
cep(iO dOI do nl tArio. , e I nio dlr um gol pe decisivo.
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Este alelam. tom lodoaOIJ VIIOI dum fll.tema feudal, repugn.nte
ti 10 Eatado l\Iooirqulco em beneficio do Qua l
e não de certOI particulares devem ceder 08 trlbutOI, porque lquele
ti nilo a oatol é que a Naçio 6 roapon"'vel. Se bem 8e oonsiderarem
elles tributol oanlu.18, e fonel, e .. doepoul que tn o lIVrador
lohaf·aol que pouco Ou nada lhe flcI I&lvo para I UI lu8lentaçAo, ti
6!te enorme peHo que cerca a oondlçlo do la vrador maie 0.111 I
outro do que. si 6 um. du verdadelral 0'118l1li da decadência d.
I,,"oun e do ermo du 18rrlS.
O Senhor 1>, t~erD.odo oa predita lei agriria atribue I dec.dênci. d. lavoun .. negligência e de •• pllclçilo dOI palUDos, mil
8SI. dellpllo.çlo foi uma c.ula consequente du primeirl8, que
lenho expOllo na conaideraçio de que o alcance e nlo o lucro era o
frulo do aeu lrabalho e risco.
As provldênoias que 88 Ordena~ões preloreveum debaixo do
IIIu10 das lelmarias lobre a agrloultura das lerna que leodo sido
cu ll ivad .. , e hoje o oio sio, e dll que nUDca o foram , do na verdade aaudheil, e delas depende o aumento da agrioultura. Mas
neSIIS Ordenações omitiram o. oompUadores uma olrcunllAncia
eueDcla l, .em a CJual nio se pOdiam pOr em exec u~lo aquelas provldênoi88 du seamarias, e a qua l ae deve suprir. A Lei agrAria do
Senhor D. Fernando que serve de bue iii Ordenações Manueli na e
Fi lipina comete ao juizo de doil homens bona do concelho exam iD arem ellu terulI incultls e dealgnarem a lavoura, que lhe. oorrefponde, para que nenhuma lerra fique inculta, leja daquelas que iA
foram cultivada. e hoje oio slo, seja das que nunoa o fonm; e é
esta circunsllnola lao essenoia l e reoonhecida como proveitosa que
1\8 melmu Lt'y! da lIespanha a eatabeleceram Part. 2.- Lei 1.- U. 11.
t oecellsA rio pois antes dos Ses meiroa darem 88 lerras e m Sesmaria ,
que o Su perintendente Provincial com 01 dois homens bODS eXlminem I qualidade da terrl e I Inoutl que lhe correlpoode. t necell' riO que se clrcunlcrevlm e demarquem aquelas por~ões de baldios que aI! achlrem ser iodlapen.iveia pira logradouro do povo
pari Que o excesso se reduZI 1 cu ltura que lhe tor conveniente,
porque d'outra snrte nuncI celsarlo as conlendll dos povos.
t neces8Ario que o melmo Superintendenle e 01 dois homens
bons indiquem 88 terras aptas e próprias para pi nhsls, oliveirAS, e
castanheiros, etc., e oio para outra agricultura porque d'outra lorte
nem o la vrador se slbe deliberar, oem a CAmara como hA·de execu tar o diapoato no § 26, tI. o 66, Uv. 1.· da Ord.
Não tlslA cODseguid. a agricultura sOmente pira estas regras,
precisa de um fundamento que a conserve e loroe permanente. Este
fundamen to nio pode aer oulro, ae nio aquela obrlgaçlo, que o
Senh or O. FerolDdo na dita eUI lei agrAria impõe 10. filhoa do
L avrador para oontiouarem na ooupaçio de seu pai. HA quem
.tenha julgado que eate fa cto tran .torna a liberdade peuoal, mas outra

:l liberdade pello.l,

é a minha opioiio.

Vinoulam'le o. ben. para que nio 8e alienem,
porque rido .e nio hi·de para (ue) a8lim dher \liooular a prinoipa i obrlgaçio do homem, que 6 agrloultar, para que 8e não aliene~
Elta lei oio "ioleotl I liberdade pes801l, 6 um apoio que auxilia Oll
filbol do lavrador naquela dictame da rado nalural, que Duct'odo
com t'lel, oa encaminha pari I agrioultura, e haver por meio doia a
con8er"açio da exisl60cil que lhe dorlo 01 frulol da mesma Igrlcullura. procurados e adquirldol pelo lrabllho do pai.
O lavrador por i880 não pode acudir AI dh'erl'lll8 Ilentões, a
que olha. Arle Rural, preoisa de brac08, que o ajudem na Ilvoura,o
na guar dl d08 gad08. 08 braçoa in(lIeis e pernioio808 d08 vadi08,
dOI OCiOSOll, e mendigos aquom 8ua8 mol68tlll ou idldes nlo embaraçlm para o lrabalho, 8e devem lornar t'ilois no serviço do lavrador
por oficio da jU8tíça da m08ma torma que o legi810u o Senhor
D. Fernando oa aua lei agrAfia.

o luxo toi lIompre o mal, que Da gO"ornoa albioa procuraraDI
impedir, DOmo origem da ruina da fuenda, e d08 bona oostumes d08
homt'nl porque o demasiado gutO e 08ten lll cão na pefilo., nOI V6Stid08, na meu, na CIS', no ~s llldo. no trlto, nOI IBhol e 001 criados
con~umindo o capital há.de forço<illmente plll8lr a roubar o alheio e
li uma obrigaclio de V. lllg."· ala lha r semelhant!"s prt'juitol de seus
VlI8I10s e que não se exaura a troco de supelrluhlades e rrfvolo~
ornat08 aquela perene subllàncla que ftrmll .. 8UII rorc:u e o
aumento do oomércio_ O mal da lu xo foi jl in(lIcado niquele apoIejo!ma do famoso Soloo legislador doa (;rego = [.JlTJI' ,,,I .,.
I~rll""ide .. , d .. ", (1I1:fIJlm m.U'lIt I,. ror"IIO;::: o pira e81e mil nio
.cho S8 nlo a receita de uma medicinll que perreillmente o pode
curar e eVitar II que nio torne. EsII medicina 6 a aplicação dos
homens l agricultura e b mlls artes meclniclS e liberais. Porque
estll Irtes eOlmam os homens a tazerem lUdo o nceell9Arlo ou !'Iti! e
a não haver entra elas superfjuo. LevamoJ a abracarem o verdldeiro e a6hdo e a desprezar 08 objectos de mora ,'a ldade, e quimera;
lIemeiio.lhe no coração 08 desejos da abundância, in8truom·nOB 00
cAlculo da proporção da despesll com o lucro, e ocupando-oa provei.
toumente no exercido das arles Ihe8 lira o tempo pArIl a nngl6ria,
!-;811 é porlaplo a medicina verdadeira e todas se oulras provldén·
CilB, que se lhes queiram dar, nio sio remédios, são suspensões
18mporârlu que aeab.m com a vehemência dls plixOes. Entretinto que aquela medicina aflcu: se não aplics, le IbM devo dar
como providência IOterinl e preparat6ria, o quo resulta da comparaçio dll pragmAticl!! dOI zelOS08 e iiAbios predece8sores de \". Mag.com o que com"ém h presentes circnnetl\ncilll.
I>roibe-se nos vestidos, oos ornat08, e nos enfeites, 18 telu. 01
brocadol, os lissos. galaces, as fitas. 08 galOes, 08 pl8umanes. 0&
cordOeI, as fraojas, 18 eapiguilhll, 08 debruns, 18 borlll, e qUII-

'"
quer tecido de ouro ou prat., que Itlja tino ou f.lao, tod •• aobrepoaiçiio .Inda que leja do aeda, ou II 008 ve.lidol deve .er prcibid.
como .upêrfluI, '1II1m como 01 criataes ou Oulr18 pedrl8, ou
vidros, ou pérol •• , ainda que fllus . ejam : 08 veI6r1o. nll ConquistaI 0/10 16 devem proibir
E stas proib ições devem ler acomp.nbadas de duu determina ções: um. que laxe o vs lor dll sedaI Inr.dn ti li a.. ti 01 rlc08
1.vndoe, ti .tá 18 melas de soda; oulra que lIXe tempo nzoAval pira
a dislruçlo dll rU8nd •• prolbldl8, que ji toram deaplch.du IlI8
AUAndegu

prolbir·ao que pelu caln 18 vendam tnend ... fi quinquilhui.
em c_Ix.., ti trOUXI8 pelo prejuízo que causam 101 que \'8odem
ola loj ...
Prolblr-s6 o U80 da prAia o do ouro ve rdadeiro ou r.180 nu
paredes, tet08, portas, janelaa o em quallquer mÓveia da calla, salvo
algumaa tarjlla d 'ollpelhoa, e outr .. COUIl88 lomolhlotel.
O m Olmo UIO da prata o ouro 8e deve proibir nlll ca rrulgens,
liteiru e cadeiru do levar e trlZor, 018 lel.. a, lI.i reil, coldres, e nl.
coberlas e talile8. nos quaiR a6 le dOl'o permitir quo le ponbam
armas bordada8 do seda ou II. Texar o n6mero de lacaios parR o
ae rvlç,} du carruagens, sogel o liteira8, o quo 18 8UII fl rdas lojam
do pano fabrioado no Reino, para que a ox trlcQilo vã son 'i ndo do
ostIm ulo aos rabricln tel: lIorll In(Uil todl a proibiçiio, 110 IDa artUl·
cos dlquelsl ornat08 se nilo pusesso ponl, qua ndo 01 ra~lm,
Proibir·so quo de fora do Roino, e seus Domínios venham Clr'
rUI~oos, o outros m6veis pelo p rf-julzo quo ao cauSI n08 artrric8a
0lcional8 ftcando sujoitos a sequeatro semelhlntel trastes que para
o futuro ao lotrodusissom 116m de oulras ponll,
~lorece particu lar cuidado, como mi ia perigolo, o luxo dos pro·
108 o mulatos, aioda quo oSlejam forroa o nlsçam Ih'roa. pell pro·
peosão que tlim aos crimes e pelo mlU exemp lo que podem dl r 108
outros e por 1180 le lhes de\'o proibir o U80 do toda I Ieda, o teoidos
ftnos do II, de hoJandae, do esguiõol, e mesmo de Iioho e algodão,
do j6ias, de ouro, e prata.
O uso do elpada 6e de"e proibir 108 Ilcaiol e oficiai I moo!ni·
C08; b outras pessoas a que m 6 permitido, a devorlo trazer 1 cinta,
e não na mio, como Il lgunl costumam.
As leil Cuueré.rlas 6e dovem exoi tar A obser vAocla com 88 altorações que aI ci rcun stAn cias exigirem. ne,'e-lIe atalbu a prodigll!idade a que a paixão arrlSta aoa espoaos nnj6i .. , vestidol, e outras
dé.divslI, que dão às futuras espo .. s, quaodo tratam de seus CIsamentoa, cujo va lor excessIvo enCraquece aU88 casas, taxando-se 06te com
rela('ão ao dote que as espoal8 trouxerem. Deve·se destinar pr6mlo
aos oficiais quo apreenderem alguns dos objectos proibidol e para
que nuuca ae alegue ignorAn oi a tanlo nas aUà ndegllS como nas.
audiências se dove ler a pragmltica que se ordenar, pelo porteiro

".
Devfrlle ftnalmente notar que este UIIO rulrlta respeita aÔmenle
lO profano, ti de nenhum modo I Igl'eja ti lO Oullo OIvino, porque
por mlia preciosol que lejam 01 ornamenlOI ti outrol utenalliol, 010
do em comparaçio dlquela dignidade II respeito que IfI devem la

CDUIU que I~rvem ao mesmo culto, 00 exerclcio do qual devem
ceder todu as preciosidade, do mundo para II 8ua deoência ti "liDeuçio.

Oignou-stl V. :'olag.e por um atributo da I UI 8808\'0111001.
ou\' fr-me sobre um objeoto de laO'8 importlncl. ; Dlgn&-atl por Igual
atributo aceitar este produto da minha obediência oonlagrada Hei·
mente lO sen'iço de V. ~hg.1I
Fa llario.me 081&len108 OO rrl~.pondeolel ii. 8ubllmidade da mat6·
ri., d&lf'jel-08. mal ftz o que pude ti tlDteodi.
A I{eal Pessoa de V. Mag." guarde Deus por muitol IDOI como
hl\'emoa mister. !.ilboa,8 de Abril de 1749.
Hl'.ljo 18 Reaia mãoe de V. Mlg.' = o Desembargador do Paço
JosE Vu dle Carvalho.

