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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.
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