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INTRODU<;AO 

Jose Esteves Pereira 

1. 0 Homem e a Obra 

Joaquim Jose Rodrigues de Brito nasce em Evora, em 1753. Estuda 
Leis na Universidade de Coimbra, onde se matricula, pela primeira 
vez, em 1781. Doutora-se em 8 de Julho de 1787. Admitido, como 
opositor na Faculdade em que se formara, e despachado lente substi
tuto em 1803 e nomeado catedratico em 1816. Jubila em 1823 vindo 
a falecer em 20 de Novembro de 1831. Foi sepultado na Igreja de S. 
Cristovao, de Coimbra. 

As Mem6rias Politicas sobre as verdadeiras bases da grandeza 
das nac,;oes, e principalmente de Portugal, em numero de seis, orga
nizadas em tres volumes nao foram objecto, ate hoje, de qualquer 
reedi\:ao. Quanto a repercussao da obra, em vida do autor, apenas 
temos conhecimento das objec\:6es de Jose da Silva Lisboa ( 1756-
-1835) nos seus Principios de Economia Politica, de 1804. Pratica
mente esquecido ao longo de Oitocentos, a ele se refere Agostinho 
Albano da Silveira Pinto. Seu filho joaquim Maria Rodrigues de Brito 
( 1822-1873) em Filosofia do Direito cita-o, em epfgrafe. Jose Frederico 
Laranjo num estudo sobre alguns economistas portugueses dedica-lhe 
algumas paginas. A partir de 1923, com a aten\:aO que lhe prestara M. 
B. Amzalak, as Mem6rias Politicas, merecerao, entretanto, acrescido 
interesse, devendo-se a Jose Lufs Cardoso a melhor analise de 
conj unto do pensamento econ6mico de Rodrigues de Brito 1• 

1 Jose Frederico Laranjo publica os seus estudos em •O Instituto-, de 1881 a 
1884, de que existe uma compila\:aO: Jose Frederico Laranjo, Economistas Portu
gueses. Subsfdios para a hist6ria das doutrinas econ6micas em Portugal. Prefacio 
e notas de Carlos da Fonseca, Lisboa, Guimaraes & C.•, Eclitores, 1976 (Cfr. pp. 63-68). 
Na viragem para este seculo, o Dicionario Portugal, de 1906, refere-o ; Mos~s Bens;ibat 
Amzalak em 1923 produz uma pequeno escudo sobre o autor e integra-o em na 
sinopse, Do estudo e da evolur;;i:W das doutrinas econ6micas em Portugal, 1928; 
Encontramos referencias, tambem, em Leite, ]. P. da Costa, Nor;;6es Elementares de 
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Nas linhas que se seguem e nossa intern;;ao propor um roteiro de 
leitura do conjunto· de Mem6rias de que a obra se comp6e come
<;;ando por situar o autor e a obra na sua epoca. Importa, tambem, dar 
conta das notas mais salientes da filosofia econ6mica de Rodrigues de 
Brito e da razao de ser de um sistema inspirado em Condillac. 

No que tange aos conteudos da obra, partindo das posi<;;6es fisio
craticas do autor, pretende-se entender o relacionamento da Agricul
tura, com o Comercio, a Industria e a Propriedade a luz dos conceitos 
axiais de riqueza e de valor politico. 

Os metais preciosos e a moeda sao materia de an:ilise, respectiva
mente da Mem6ria IV e V, e justificam um delineamento sobre os 
pressupostos da critica de Rodrigues de Brito a teoria e a pr:itica 
mercantilistas. 

Como ja tivemos ocasiao de referir, as concep<;;6es britianas foram 
discutidas por Jose da Silva Lisboa que, nos seus Principios de 
Economia Polftica, de 1804, lhe dedica todo um capitulo. Foi uma 
critica de que o autor das Mem6rias se procurou defender tendo, 
para tanto, feito uma apologia das suas ideias onde nos e permitido 
ver o modo como aproveita as an:ilises de Adam Smith e deste se 
afasta quanto ao nuclear da sua argumenta<;;ao, nomeadamente no que 
respeita a teoria do valor. 

As rela<;;6es entre Economia, Moral e Direito que constituem o 
cerne da argumenta<;;ao da Mem6ria VI imp6e, por fim, que se atenda 
as inten<;;6es do jus-economista coimbrao em contribuir para um 
desejado, e desejavel, novo c6digo de leis para Portugal. 

2. As Mem6rias Politicas e o seu tempo 

As Mem6rias Polfticas surgem em epoca de reformismo politico 
na esteira do pambalismo te6rico e pratico, caracterizado pela apre
senta<;;ao de projectos e iniciativas viabilizadoras de medidas legis-

Economia Politica, Coimbra, 1934 (alguns excenos das Mem6rias figuram em curta 
antoiogia de economistas ao /ado de textos de Duarte Ribeiro de Macedo, Mercier 
de la Rivire, Adam Smith, Say, Wagner, Oliveira Martins, Charles Gide e Oliveira 
Salazar; Moncada, Luis Cabral de, Subsidios para uma hist6ria da filosofia do direito 
em Portugal ( 1772-1911 ), Coimbra, 1938; Loureiro, Fernando Pinto, Prer,;os do trigo 
e do mi/ho em Lisboa e em Cairn.bra no primeiro vintenio do seculo XlX, Coimbra, 
1954, Godinho, Vitorino Magalhaes, A Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa, 1971 ; 
Castro, Armando, 0 pensamento econ6mico no Portugal moderno, 1980, (onde se da 
atenc;ao especial a polemica com Jose da Silva Lisboa e as apreciac;oes feitas em 1837, 
por Agostinho Albano da Silveira Pinto (p. 88); Teixeira, Antonio Braz, 0 pensamento 
filos6fico-jurfdico portugues, Lisboa, ICALP, 1983; Pereira , Jose Esteves, Mentatidade 
e Economia: 0 pensamento de joaquim Jose Rodrigues de Brito, in •Concribuic;oes 
para a hist6ria do pensamento econ6mico em Portugal., Lisboa, Publicac;:oes Dom 
Quixote, 1988, pp. 111-122; Cardoso, Jose Luis, 0 pensamento econ6rnico em Portugal 
nos finais do seculo XVlfl (1780-1808), Lisboa, Ed. Estampa, 1989, pp. 215-296. 
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ladas em tempos de D. Jose I. Muitas dessas medidas foram efectiva
mente concretizadas ao longo do reinado de D. Maria I e do Principe 
Regente, futuro D. Joao VI. Rodrigues de Brito, de uma forma muito 
especial, apreciara positivamente a reforma pombalina da Universi
dade dizendo-nos, ainda, que o «Senhor rei D. Jose foi necessitado a 
criar, como de novo, Ponugal...» 2 

lmporta salientar, tambem, que a epoca em que Brito se firma na 
catedra coimbra e organiza as Mem6rias, se caracteriza pela resistencia 
as novidades intelectuais, nao obstante, o facto de algumas acc;;oes 
terem contribuido para despertar a modorra universiciria, como foi o 
caso da confeq;:ao de compendios por pane dos professores, de 
modo a reavivar as determina<;;oes da reforma. 

Mas, tais iniciativas, em pane frustradas, estao longe, por exemplo, 
do teor das expendidas no Plano e Regulamento dos estudos para a 
Nar;ao Portuguesa, 3 de 1799, atribuidas a Gar<;;ao Stockier, sucessor 
de Correia da Serra na Academia das Ciencias de Lisboa. 0 Plano sera 
visto como ponador de ideias revolucionarias. 

Rodrigues de Brito, por seu turno, nao obstante o tom moderado 
das suas objec<;;6es, e um homem predisposto a reformas institucio
nais de fundo como constatamos na crftica que faz ao ensino e a 
pratica do direito, especialmente no tomo III das Mem6rias. A 
presen<;;a fundamental de Condillac no travejamento da obra poderia 
prestar-se, mesmo, a alguns reparos de censura oficial dado que 0 fil6-
sofo frances era de Jeitura condicionada, ou mesmo proibida, como 
acontecia com o Traite des sensations. Alguns !he lembraram, a 
respeito da sua inten<;;ao em intervir sobre materias que visavam o 
renovo da legisla<;;ao e praticas existentes, as «maquina<;;6es da intriga» 
e o «ciume literario» 4 

Brito desenvolve ao longo das Mem6rias uma analise destinada a 
um reformismo de fundamento e ac<;;ao. Em tom persuasivo nao 
deseja outra coisa que nao seja «consolidar a Na<;;ao, e o trono numa 
s6 pessoa moral» 5 advertindo que «nunca uma Na<;;ao no meio» (de) 
«comfnua mudan<;;a podera chegar a sua simetrica harmonia• 6 pare
cendo depreender-se, tambem, pelo pr6prio tftulo da obra, uma 
inequfvoca sugestao do estilo de interven<;;ao de Adam Smith inten
cionada a apresenta<;;ao de modelos adequados de interpreta<;;ao e 
prospec<;;ao da «riqueza das nar;oes». 

No quadro te6rico do reformismo absolutista pretende-se uma 
reforma legislativa tendo em conta, de modo muito especial, os 

2 M. P., I,§ 62, p. 
3 Veja-se Braga, Te6filo, Hist6ria da Universidade de Coimbra, Lisboa, Academia 

Rea l das Ciencias, 1898, T. III, pp. 746-751; Dias, Gra~a eJ. S. da Silva, Osprim6rdios 
da ma1;onaria em Portugal, Lisboa, INIC, 1980, Vol. I, Torno II, pp. 486-487. 

4 M. P., Prefacio, § 19, p. 
5 Idem, Carta ao Principe Regente, p. 3. 
6 Idem, Prefacio, § 3, p. 
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factores econ6micos. O defice legislative e preocupac;;ao do seu 
tempo, no memento em que se fazia processo de algumas das 
concepc;;oes jusnaturalistas de teor mais racionalizante. Como refe
rencia politica do problema temos, em 1789, 0 projecto gorado de 
um Novo C6digo, a que Brito se reporta, gerador de violentfssima 
polemica entre Pascoal Jose de Melo Freire e Antonio Ribeiro dos 
Santos 7 e, quanto as opc;;oes jusnaturalistas, verifica-se a injunc;;ao 
sensualista derivada de Locke e Condillac no terreno aceite das 
concepc;;oes de direito natural que norteiam o discurso britiano. 

3. A filosofia econ6mica de Rodrigues de Brito 

As Mem6rias Politicas sabre as verdadeiras bases da grandeza 
das na<,;i5es, e principalmente de Portugal, em numero de seis, 
distribuem-se por tres tomos e sao precedidas por um prefacio de 
XXXVI paginas. Entre a Mem6ria V a VI, a abrir o terceiro tomo, vem 
inserida a Apologia, ha pouco mencionada, em que Rodrigues de 
Brito se defende das objecc;;oes marcadamente smitianas de Jose da 
Silva Lisboa. 

As Mem6rias, no seu conjunto, caracterizam-se por uma certa 
disperssao tematica e por uma argumentac;;ao que, pressurosamente, 
se substitui ao almejado prop6sito de conclusoes extraidas de analises 
experimentais rigorosas. Mas, a cautela met6dica relativamente a pres
supostos meramente enunciativos, a desafeic;;ao reiterada a toda a 
especie de apriorismos, garante-lhe um lugar especial entre os que, no 
seu tempo, buscavam uma cientificac;;ao do econ6mico e, arraves do 
econ6mico, entendiam reflectir e valorar sobre o politico discutindo' 
muito do condicionamento jurfdico e institucional vigente. Rodrigues 
de Brito insere-se nas correntes de pensamento empirista dos fins do 
seculo XVIII na linha que, vindo de Locke, passando por Condillac, 

7 A polemica situa-se em 1789 e resulta de inumeras objeci;:oes feitas por Ribeiro 
dos Santos ao seu colega Melo Freire na Junta de Censura e Revisao que tinha sido 
criada para, entre ourros projectos, apreciar o texco de Novo C6digo clo segunclo dos 
juristas. A polemica desencadeou um confronto de diferentes teorizac;oes absolutistas 
mesmo que, aparentemente, se poss:1m verificar algumas tendencias proto-liberais no 
discurso de Ant6nio Ribeiro dos Santos. Este, codavia, com o apoio que nos parece 
indiscutfvel do ministro Jose de Seabra da Silva, pretende operacionalizar um rcfor
mismo institucional que passava, muico significativamente, pela imperiosiclacle da 
convocac;ao das Cortes tradicionais do Reino, enquanco que Melo Freire, mais preso 
a reforma estritamente jurfdica, se quedava pela reorganizac;ao das Ordenac;oes e do 
avulso legislativo pombalino. A posic;ao de Ribeiro dos Santos pode ser entendida, 
ainda, como recuperadora da intervenc;ao polftica da nobreza e do clero desapossados 
pelo pombalismo. Veja-se Pereira, J. Esteves, O pensamento politico em Portugal no 
seculo XVIII - Ant6nio Ribeiro dos Santos, Lisboa, lmprensa Nacional - Cas;1 da 
Moeda, 1983, pp. 52-54; Silbert A., Revolution Franr;aise et tradition nationale: le 
cas portugais, in Revista Portuguesa de Hist6ria, t. XXIII , Coimbra, 1987, pp. 34-36. 
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desagua no utilitarismo de Bentham que ja nao o influencia. Uma 
analise adequada do processo e da utensilagem do conhecimento, a 
formac;ao das ideias e a sua expressao pela linguagem sao, certamente, 
o horizonte da elaborac;ao jus-econ6mica que temos perante n6s. 
Opondo-se ao racionalismo e inatismo cartesianos, Rodrigues de Brito 
nao abandona a matriz racionalista de discurso muito embora seja em 
func;ao da experiencia, e nao dedutivamente, que pretende conhecer 
e valorar. Com estes pressupostos vira a elaborar uma reflexao que 
nao se perspectiva, todavia, em sensismo estreme, como podemos 
constatar pelas concepc;6es eticas e teol6gicas suficientemente 
expostas na Mem6ria VI. A felicidade e o progresso nao se reduzem 
a uma finalidade imanente antes se entendem no respeito a uma 
ordem natural transcendent~mente legitimada. E em tal contexto que 
o maior valor politico, sin6nimo de utilidade, ganha sentido na 
terminologia britiana, como criteria de valorac;ao nele se fundando a 
Moral e o Direito atraves dos quais se determinam o Justo uso, o Justo 
trabalho e a Justa concorrencia. 

0 maior valor politico e, pois, a base de determinac;ao das leis, 
que se especificam atraves de quatro sistemas fundamentais de legis
lac;ao: Sistema agrario, do comercio, da industria e da propriedade 
de que por sua vez dependem subsistemas, bases subalternas de legis
lac;ao. 

Com esta estruturac;ao de pensamento, Rodrigues de Brito 
pretende estabelecer parametros rigorosos para uma analise no 
campo das ciencias morais e polfticas sendo-lhe muito caro sublinhar 
o paradigma do conhecimento matematico e a sua frutuosa aplicac;ao 
as materias de que trata. Intuindo os factores aleat6rios representados 
pela influencia das paix6es nas decis6es, as resistencias do atavismo, 
o. imprevisfvel da guerra, o professor coimbrao transmite-nos o entu
siasmo pelas formas de progresso material e moral, nao obstante a 
sensibilidade a um tempo de crise que envolve todo o seu discurso. 
Podemos falar de prop6sitos de uma ontologia de progresso a partir 
de uma reflexao muito marcada pelas quest6es da etica, inclusiva
meme na sua vertente utilitaria e pela confianc;a na Razao reguladora 
das P~tix6es. Uma outra nota caracterizadora do seu pensamento e a 
suspeita face aos apriorismos, convicto ponto de partida para situar 
os problemas que se prop6e resolver. Apriorismos que vem consig
nados na denuncia do discurso hipotetico-dedutivo fazendo o autor 
alusao aos «romances de Descartes» e, mais demoradamente, a Kant 
e aos «Kancianistas». Rodrigues de Brito e, alias, quern pela primeira 
vez, em Portugal, dara relevo ao transcendentalismo kantiano, 
mostrando a arenc;ao prestada a obra de Charles de Villers, recente
mente publicada em Metz. A interpretac;ao que faz do kantismo que 
mteressava os drculos culturais e sociais europeus alem-Reno e, sem 
duvida superficial, mas significativa, pela intuic;ao que demonstra do 
posicionamento gnoseol6gico contrapolar do seu, de matriz condila-
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ciana. Refere-se ao transcendentalismo «que ensina as leis gerais resi
dentes em n6s, independentemente do modo por que se percebem»8 

para sublinhar que o movimento com raiz nas Crfticas de Kant «tem 
achado na Alemanha, desde Konigsberg ate Stutgard, e desde Cope
nhague ate Salzburg infinitos contraditores» 9. No fundo, englobari 
o apriorismo kantiano em aprecia\:ao, com o seu que de senso 
comum, afirmando que «OS homens sempre tiveram uma natural 
propensiio para o idealismo intelectual - ou seja - passam a vida 
em niio crer o que veem e advinhar o que niio veem» "'· 

Quanta ao paradigma sensualista que o autor segue importa 
salientar, antes de mais, a importancia que teve para Rodrigues de Brito 
a leitura do Traite des Systhemes, entre as outras obras de Condillac, 
que certamente, !he interessaram. Seri, efectivamente, com a leitura de 
Condillac e com o enfrentamento relativamente ao transcendentalismo 
kantiano - possivelmente ma! compreendido - que o jurista de 
Coimbra partiri para a sua argumenta\:aO ressaltando, no elencar de 
pressupostos epistemol6gicos que dao o tom ao Prefacio das Mem6-
rias Politicas, a exigencia de uma linguagem cientffica, de defini\:6es 
precisas e objectivas ( «Por certo que se niio devia admitir na politica 
uma s6 palavra sem primeiro se explicar o seu sentido, e acepr,;iio, 
devendo-se notar qualquer restrir,;iio ou ampliar,;iio que depois se the 
fizesse» 11 

). Res ta saber, a este prop6sito, o alcance das leituras de 
Rodrigues de Brito no que concerne aos problemas de linguagem 
presences no pensamento de Condillac. Mas, estamos em crer que, 
coma aconteceu, uns anos mais tarde, nas Prelecr,;oes Filos6ficas (Rio 
de Janeiro, 1813) de Silvestre Pinheiro Ferreira, apare\:a valorizada em 
Brito a fun\:aO, ao mesmo tempo de anilise e expressao de pensa
mento que Cabe a linguagem 12 , de ta! identidade decorrendo uma 
elabora\:ao sistemitica para o discurso polftico e econ6mico 
( «Quando na politica se adopta por uma boa analise, um principio, 
costuma este sempre produzir o bom efeito que se espera» 13). 

Mas, em Brito, a par de uma pretendida anilise empfrica de funda
mento temos que dar aten\:aO, ainda, a uma experiencia hist6rica, 
conexa com aquela que o leva, nomeadamente, a um escudo sabre as 
correntes de pensamento econ6mico, a uma analise sabre o calculo 
da baixa do ouro em Portugal desde a primeira dinastia tendo coma 
objectivo a evolu\:aO dos prer,;os e um ensaio desenvolvido sabre a 
moeda tendente a estabelecer indices credfveis de riqueza, ao longo 

a M. P. , Prefacio, § 7, nt. 4, p. 
9 Idem , I, cap. I, § 5, nt. 3. 
10 Idem, lb. 
11 Idem, Prefacio, § 8 , p. 
12 Soares, M.• Luisa Couto, A linguagem coma metodo nas Prelee<;6es Filos6ficas 

de Silvestre Pinheiro Ferreira, in Cultura-Hist6ria e Filosofia, Lisboa, 1984, vo l. Ill, 
pp. 293-314 . 

l3 M. P. , I, Cap. I, § 5, nt. 3. p. 
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do tempo, para fundamentar uma crftica ao mercantilismo metalista. 
0 empirismo que estrutura toda a sua obra e acompanhado, por fim, 
d~ um desiderato metodol6gico, que se lhe afigura fundamental: o 
calculo matematico. 

De Quesnay e Mercier de la Rivire ate Adam Smith, atraves das 
polemicas emergentes, sobretudo no seio da escola fisiocritica o 
autor exalta a Aritmetica Politica de Arthur Young (1741-1820) e de 
Antoine Diannyere (1762-1802) que augurara que em «muitos bra(OS 
da ciencia politica nos aproximemos ao termo em que e esgotado 
tu_do, que a razao pode Jazer por si s6, e em que a aplica(iio do 
calculo sera o unico meio de fazer novas progressos» 14 . Com
preende-se, assim, que Rodrigues de Brito tivesse dado especial 
aten<;;ao aos Principes d'Economie Politique de Nicolas-Fran<;;ois 
Canard ( ?-1833 ), publicados em 1802, obra em que se faz a aplica<;;ao 
da algebra a teoriza<;ao econ6mica 15. 

Ta! propensao matematica, que amplia o sentido de estrutura<;;ao 
empfrica do seu discurso, visari, tambem, uma proposta inovadora, e 
aberta, a nova mentalidade perante as quest6es morais e polfticas. Do 
ponto de vista da cientifica<;;ao do econ6mico Brito acompanha, mais 
IOformado, e atraves de uma elabora<;;ao sistematica, o empenho de 
fisiocratas das Mem6rias Econ6micas da Academia das Ci~ncias, 
como Vandelli ou Alvares da Silva ao propugnarem, eles tambem, a 
aritmetica polftica e o dlculo como indispensaveis para ultrapassar 
muito formalismo ret6rico vigente no tratamento das quest6es de 
foro econ6mico. Para Rodrigues de Brito a prolifera<;;ao dos «zelozos 
lzteratos que se tornaram outros tantos pequenos Descartes» 16 nao e 
de molde a alimentar esperan<;;as excessivas, de que em Portugal se 
acompanhem as reformas «que ha anos se tern executado em todos 
os ramos da administra(iiO de todos os Estados da Europa» 17 . 

Parece-lhe necessario ter em conta as resistencias, como que insuperi
veis, a inova<;;ao. Ja de um outro angulo de analise a abertura mental 
do autor as Luzes e acompanhada, em todo o caso, de uma posi<;;ao 
clara face aos excessos de libertinismo mental do seculo. 0 seu 
desfgnio sincero e, em resumo, o de conciliar os f actos com a 
tradi(ao e a razao conforme ao teor do reformismo absolutista. A 
razao deve controlar a paixao. Em tal quadro, de ordem racional , 
alcan<;;ar-se-a, simultaneamente, a riqueza e a sabedoria, bem expressa 
em Adam Smith, e que Rodrigues de Brito parece ter assimilado (sem 
prejuizo dos fundamentos transcendentes), especialmente pela 
descentra<;;ao dos m6beis exclusivamente moralistas e casuistas para a 

14 Idem, Prefacio, § 13, p. 
, 

15 
Cardoso, Jose Luis, O pensamento econ6mico em Portugal nos finais do 

secuto XVIII (1780-1808), Lisboa, Editorial Estampa, 1989, pp. 275 -279. 
16 

M. P. , Prefacio, § 19, p. 
17 Idem, Pref:l.cio, § 23. 
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afirmac;;ao de motivac;;6es de sentido moral utilit:ario («A verdade e tao 
amavel para todos os homens, e para todas as nac;oes, quanta eta 
!hes e util» 18 ) . Ao Prfncipe importa proteger o «progressso da 
verdade» que acompanhe providencias seguras para o crescimento da 
agricultura, comercio, industria, forc;;a militar, e todos os ramos da 
administrac;;ao. Pressente-se no discurso de Brito, certamente, o papel 
regenerador que ao poder compete na articulac;;ao harmonizadora, 
nao excessivamente interventiva, perante reivindicac;;6es de estado ou 
de classe. Tendo em coma os excessos revolucionarios recentes, e que 
poderiam reeditar os perigos do despotismo, p6e-nos de sobreaviso 
quanto a estatizac;;ao do poder, que decorra de um igualitarismo 
extremo, mostrando os perigos de uma Nova Lacedem6nia e de 
Novos Licurgos que a controversia de Mably versus Mercier de La 
Rivire ilustrara bem. Quanto a forma, como ja dissemos, o discurso 
britiano afirma-se um tantO OU quanto disperso e e bem verdade que 
o pr6prio autor tern consciencia disso. Mas, ta! nao quer dizer que 
nao se va afirmando vivamente, no decurso da leitura, a recorrencia 
de uma linha orientadora e de um indiscutfvel espirito de sistema. 

4 . Sistema e Hist6ria 

Como ja dissemos e em volta do conceito de valor politico, e do 
seu alcance, que se organiza o discurso de Brito. De modo a estabe
lecer o que defi ne como maior valor politico onjuga a ana lise empf
rica e experiencia hist6rica para extrair a bast: c primirio sistem a 
f undamental da J egisla~ao. Sistema e, para Brito, a «disposi<;iio das 
elfjf?hHU~~ fJH#'ltJ,'< rlt? mntx u.rte Otf ciencia que, lfgandO·Se U1ntlS ftS 
outras so crm.wn1{1m m11Wf1m€.'ntf! r:m er#em, I! bemnrJma, lt'l 1tt~1tr1H 
[()dtl :5 t:tf1 m eiww f fm ,, !id ilptancio, algo teleologicarnente, :! dofini~a 
de Condillac 19 . Dira ainda que 0 «bom Sistema e obl'tt tlu ltJJJlj) f) f' 

segue os progressos da ciencia, a que se aplica. Comer,;a-se por 
conjectura uagas, e observar;oes de facto,,~ amontoando-se o f a/so, 
e o verdadeiro. O reino da imaginar,;ao, e o da eructtr;ao preceae ao 
da razao. (. . .) Os castelos aereos de Leibnitz, e Malehranche f oram 
alicerces para que Condillac, e Degerando pusessem em euidencia, 
e e timat,;ilO 0 Sistema da analise»20 

A rei tera<;ao de um cmpirismo de atitude, e de fo nctamento, conduz 
Brito a discutir o transcendentalismo kantiano, quer nos seus pressu
postos gnoseol6gicos, quer nas objecc;;6es a uma moral formalis ta. 0 

18 Idem, § 24, p. 
19 •U n sys tme n'est autre chose que la disposition des differences parties cl 'un art 

ou d 'une science clans un orclre 0(1 elles se soutiennenc t0utes mutuellcment el 0(1 les 
dernires s'expliquem par les premieres•, Contlillac, Oeuvres Completes, ed . Le Roy, 
Paris, P.U.F., 1947, T. I , p.121. 

20 ,vt .P, I , Cap. I, § 5, nt. 3, p. 
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que Brito vem a discutir, com mais espac;:o, sobre as posic;:oes «kancia
nistas» e que as proposic;:oes polfticas nao sejam pertinentes porque 
meras certezas anal6gicas. Pelo contrario, Brito atribui mais «exis
tencia» as proposic;:oes polfticas do que aquelas em que se fundam as 
matematicas. 0 ponto geometrico e princfpio fisicamente falso. E a 
aplicac;:ao das matematicas a fisica afigura-se-Jhe mais sujeita a irregula
ridades e incertezas do que os princfpios da moral. Contrapoe a 
«Certeza» da Observac;:ao e da experiencia em polftica a «falsidade» 
fisica do ponto OU do infinito. Se a verdade das matematicas puras e 
certa, e-o por ser conforme a princfpios hipoteticos enquanto que nas 
ciencias polfticas mesmo perante o erro sempre se pode corrigir o 
mau efeito decorrente de adopc;:ao de um princfpio menos certo, 
mediante a adopc;:ao de leis adequadas. 

0 Sistema fundamental que hierarquiza a analise de Brito e 0 

Sistema agrariO «relativo a riqueza, e prosperidade nacional e 0 

Primario fundamental, a que devem dirigir-se todos os governos da 
Europa, e o de Portugal, e um principio determinado, e universal 
de direito natural politico, que exige a primeira protecc;ao» 2 1 num 
tom marcadamente fisiocratico de filiac;:ao. 

Ao problematizar a sua analise contrapora a agricultura outras 
realidades sistematicas que extrai da experiencia hist6rica: a militar, a 
das conquistas, a da industria, a da manufactvra, a mercantil e a 
agraria e apresenta-as como exemplos de opc;:oes sistematicas de que 
importa induzir o respectivo valor. Mas, nem a estrutura de Estado 
militarizado como a cta Sllecia de Carlos XII da Sllecia ou a da Prussia 
de Fred<.: ri o, o ran le, qu ' d ·v •m s •r a aliada.~ p ·lo r 'SL1lmdo 
sempre negativo da guerra, nem a precariedade do comercio ou da 
industria p rmitirao um descjacia harmonia simetri a que so e poss
s rv-e1 ]'.ltil h tlR tflb~ f tit2 1ftWft ttl !il tn bmml! 116Jici1m t:IH t:JCO l1 0111 iH 11H n~rit;: Y l• 

1:1 ·a a q 1 \ Ioglcu n m , ·om ·.r 'i01 in t1mi , pr r ri a t! ~ ' ·1 
ii ll h o r dl l i lf fl'H HH l'lte IJ tlHI l 11~l 11 hl iltl H )lW 11 11 ltl 11tt! I;! "11:t1fl jit!lftl fl 

corrccta de impastos: («A Jonte pois mais s6tiaa de imposic;oes e, par 
Certo, a dos predios produtiVOS, OU rustiCOS; p orque e aos p roprieta
rios das terras ligadas ao terreno, e expostos a invasues e estragos 
dos inimigos nas circunsta!lcias crlticas e numa guerra devoradora, 
a quein o governo s6 poae obrigar ef ectivamente a sofrer com mais, 
ou menos vontade os impastos necessarios e proporcionados a 
necessidade, com tanto que se lhes deixe a sua precisa e indispen
sauet suhsistfJnciaJ.!,, ). 

Quanta ao papel-moeda diz-nos Brito que ele dctem um valor 
meramente representativo sendo a sua func;:ao exclusiva facilitar as 
trocas. Por isso se imp6e o seu controle, a par da diminuic;:ao de acti
vidades marcadamente especulativas, subordinando os «ganhos dos 

21 Idem , l , Cap. IX § 68 1.a Propos i ~ao, p. 
2? ' ) 
• !elem , I, Cap. IV, § 32. 
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comerciantes» ao «interesse da na<;:ao» . S6 mediante a adop<;:ao do 
sistema agririo se evitarao colisoes de interesses perante os outros 
sistemas permitindo a quern legisla, ou a quern cabe julgar, ele~entos 
mais seguros de dispor as leis ou de as aplicar. 

Os desejos de Rodrigues de Brito nao tern em conta, aparente
mente, a realidade de uma na<;:ao macrocefalamente comercialista. 
Mas a argumenta<;:ao filo-fisiocritica, no seu resultado final, nao 
excluiri a presen<;:a, embora subordinada, desse comercialismo omni
presente. 0 que fica no lan<;:ar da sua proposta e, todavia, uma 
reflexao sistematica - contemporanea da instaura<;:ao da economia 
polftica como ciencia - das estruturas da economia portuguesa. Em 
registo de discurso diferente, mas de inten<;:6es convergentes, 
andavam os «fisiocratas» da Academia, nas Mem6rias Econ6micas, 
preocupados, eles tambem, com 0 levantamento de carencias e com 
solu<;:oes mais estruturais que conjunturais. 0 distanciamento do 
discurso analftico de Brito nem por isso nos deve fazer esquecer que, 
no agrarismo dos Academicos, estava subentendida uma critica a 
estrutura e ao funcionamento dos institutos jurfdicos em geral. Em 
epoca de degelo programatico do absolutismo, o reformismo de Brito 
ou dos academicos, caracteriza-se pelo apelo a um Estado que, 
enquanto interprete da «Ordem natural», logre remover, tanto quanto 
possfvel, os obstaculos a uma efectiva produtividade da terra, 
fomente a liberaliza<;:ao comercial e administrativa, permita um equilf
brio sectorial e promova o estudo e o ensino da economia polftica. 

5. Comercio, Indiistria e Propriedade 

A segunda Mem6ria estabelecera, no contexto de uma hierarqui
za<;:ao que ja conhecemos, a preferencia do comercio sobre a indus
tria e, por sua vez, desta sobre o sistema de propriedade para se 
concluir pela base primaria fundamental: a agraria. 

A existencia ininterrupta do comercio, e o ponto de partida 
britiano para a defini<;:ao de permuta<;:ao de produtos da natureza ou 
da industria. 0 que particularmente interessa na economia sistematica 
de Brito, ao tratar deste sector econ6mico e a importancia que tern 
para a prosperidade da agricultura e daf o favor que lhe deve ser 
dado. 

Quanto a industria define-a o autor como «O trabalho e exercicio 
dos talentos do homem» 2' e esta presente em todos os sistemas. A 
aprecia<;:ao feita por Brito, a actividade industrial passa, de modo 
muito particular, pelas crfticas ao colbertismo. Teria sido gra<;:as as 
medidas de protec<;:ao a agricultura, e ao comercio, encetadas por 
Sully que se tornou possfvel o arranque manufactureiro trances. 

23 Idem , II , Cap. II, § 25, p. 
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Na sequencia, e tambem preferencia, das bases de actividade 
propiciadoras da riqueza das nac;i5es surge-nos a propriedade que 
engloba a propriedade da pessoa, dos direitos sociais, e dos bens. 
Hierarquizada em quarto lugar na analise sistematica de Rodrigues de 
Brito exprime a «Ordem natural» da sociedade que consagra universal
mente o «meu e o teu», base minima e absolutamente necessaria, sem 
a qua! nao pode subsistir qualquer especie de governo ou na<;;ao. A 
congruencia, neste ponto como em outros, relativamente as teses 
fisiocraticas, conduzem Brito a sublinhar o princfpio de seguran<;;a 
dessa mesma propriedade que ilustra, mais uma vez, mediante a 
oposi<;;ao radical as ideias de comunhao dos bens de Mably. 

6. 0 maior valor politico e a riqueza 

0 valor politico em Brito pretende-se universalmente traduzido 
em termos econ6micos («Toda a especie de valor politico, coma o 
moral, e o das virtudes, pode calcular-se a moeda metalica» )24 . 

Mas, a universalidade e generaliza<;;ao e talvez mais de princfpio, OU 
de horizonte. O que Brito vem a estudar e, de facto, o valor econ6-
mico propriamente dito subjectivisticamente entendido (valor 
enquanto qualidade qu·e OS homens dao, OU devem dar a 
Produc;ao )25 . Sao causas de valor o uso, o trabalho, e a concor
rencia (e subsidiariamente a venda ou permuta), interactuantes, 
embora a causa decisiva para a sua fixa<;;ao (real, natural, venal ou 
mercantil) resida, em qualquer circunstancia, na concorrencia. («Que 
valor teria uma pedreira defino marmore, o belo trigo, ou qualquer 
Produc;ao estimavel, util, se nao pudesse ser f acilmente exportada 
Para o lugar da concorrencia?26» ). 

Este delineamento britiano do valor apresenta-se, ainda, como 
argumenta<;;ao a teoriza<;;ao de Adam Smith sobre a questao. Brito 
considera que este, na esteira dos fisiocratas, que deduziam o valor 
das despesas uteis que resultavam do trabalho agrfcola mais nao faz 
do que exprimir um verdade tao indiscutfvel quanto inutil dado ser 
a concorrencia que imprime visfvel e externamente o valor as coisas. 
A medida real do valor de troca nao e o trabalho, mas sim a concor
rencia no mercado onde se tended a esbater a excessiva diferen<;;a 
entre o pre<;;o real e o pre<;;o natural. O equilfbrio que no mercado 
ten~e a verificar-se deve ser incentivado pelo governo mediante legis
la<;;ao adequada capaz de interpretar a ordem natural das coisas, a 
pedra de toque, afinal, das realidades do mercado e da concorrencia. 
Mas, a fundamenta<;;ao transcendente do direito e da moral afastam 

2 1 Idem, Ill , Cap. I, § 2 , m. 2. 
25 Idem, § 2, p. 
26 Idem , § 2, nt. 2 , p. 
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Brito da interpretac;ao imanente, puramente econ6mica, autoregula
dora da oferta e da procura que define a teorizac;ao smitiana. 

Ainda em relac;ao a Smith, e no que respeita ao trabalho enquanto 
medida real do valor, Brito releva a sua importancia para o calculo das 
despesas nao obstante importar mais ao cidadao que compre ou ao 
soberano que estabelece os impastos o pre<;;o venal ou mercantil que, 
propriamente, o pre<;;o real. 

Definido o quadro operat6rio do valor politico Rodrigues de Brito 
passa a teorizar sabre a riqueza deduzindo-a logicamente, do prec;o de 
mercado: («O homem rico ou a na<;;ao rica e sempre aquela, que tem 
no seu dominio maior soma de valores venais ( =de mercado ), com 
que pode trocar ( descontado o consumo) «maior soma de outros 
valores iguais» 27). 

A analise britiana de riqueza que nao se confina dentro de uma 
estrita posic;ao fisiocratica e, todavia, bem clara na critica feita ao 
mercantilismo metalista quando afirma que nao e a abundancia do 
ouro ou da prata que constitui a riqueza de uma monarquia; mas sim 
a abundancia de valores mercantis ou estes sejam em ouro, ou em 
trigo ou manufacturas 28 que permitem cobrir as despesas que muitas 
vezes excedem a massa do numerario disponfvel. 

Por outro lado, o distanciamento implfcito de Rodrigues de Brito 
relativamente a esterilidade da actividade comercial, ou das manufac
turas, nao significou, todavia, um abandono de modelos fisiocraticos 
de formac;ao de riqueza, nao lhe merecendo quatquer interesse a 
concepc;ao dinamica de enriquecimento expendida por Adam Smith, 
consubstanciado na acumulac;ao de capital29 . 

7. Os metais preciosos e a moeda 

A Mem6ria IV, sobre os metais preciosos e a V, sobre a moeda, 
continuam a reflexao de Rodrigues de Brito apostada numa expe
riencia hist6rica de ana!ise que da conteudo a reflexao mais te6rica 
sobre o valor. Trata-se de materia que na estruturac;ao do pensamerno 
britiano diz respeito ao segundo sistema de legislac;ao dada a relac;ao 
de utilidade dos metais preciosos e da moeda com o comercio. 

0 principal objectivo do tema, desenvolvido ao longo da 
Mem6ria V, e a determinac;ao da baixa do ouro, sendo necessario ao 
autor a utilizac;ao de uma medida-padrao (o pre<;;o media do trigo) 
para estabelecer quantificadamente, no espac;o e no tempo, a variac;ao 
do valor dos metais preciosos. A preferencia por aquele cereal deve-se 
ao facto de se tratar de um bem menos sujeito a «alterac;ao dos usos, 

l" Idem, Cap. Ill, § 30, p. 
28 Idem, lb. 
29 Ver Cardoso,]. Luis, ob. cit. , pp. 281-284. 
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dos costumes, do luxo e do capricho dos povos» . E evidente que a 
primazia dada ao pre<;;o do trigo para inferir, comparativamente, do 
valor das materias primas e dos produtos da industria - em detri
mento de outros bens - transportara em, si mesma, a reitera<;;ao fisio
cratica de inspira<;;ao, a par de uma crftica situada ao mercantilismo. 

Emerge, entao, no discurso arido sobre a evolu<;;ao dos pre<;;os do 
trigo e do calculo da baixa do ouro, a preocupa<;;ao mais instante, com 
faros de teoriza<;;ao, da decadencia fnsita a centralidade daquele metal 
precioso no nosso comercio e ao papel nefasto do comercio asiatico. 
Deste panorama negativo ressalta o problema estrutural da carestia de 
cereais, a falta de fabricas e industrias, o menor florescimento do 
comercio (se se exceptuar, claro, o do pr6prio ouro, da prata ou dos 
diamantes). 

Mas, ficando na convic<;;ao fundada da inutilidade da minera<;;ao 
aurifera muito particularmente, em que nao vislumbra um fonte 
segura de riqueza, Brito nao se escusa a aceitar opinioes contrarias as 
suas coma as expendidas, por exemplo, no Discurso sabre a verda
deira influencia das minas dos metais preciosos na industria das 
nar;oes que as possuem, e especialmente da portuguesa, de D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho publicado no primeiro tomo da Mem6- . 
rias Econ6micas da Academia das Ciencias, de 1789. Acaba por 
admitir as vantagens comerciais que podem decqrrer da explora<;;ao 
do ouro quando devidamente regulado e sempre que nao se preju
dique um desenvolvimento articulado da economia no seu todo. 

As considera<;;oes expendidas sabre os metais preciosos, do ouro 
especialmente, virao a ter um seguimento 16gico no tratamento dado 
Pelo jurista as varia<;;oes de valor da moeda . 

Com a analise sobre o numerario, em que atende quer ao seu 
~alor intrfnseco quer extrfnseco, Brito pretende elaborar uma contabi
ltdade da riqueza nacional, desde a primeira dinastia, ao mesmo 
tempo que vai desfundamentando a pertinencia da teoria e pratica do 
mercantilismo metalista. Para a elabora<;;ao do estudo sobre a moeda 
(de ouro, prata e cobre), o autor, alem de investiga<;;oes pessoais, 
recorre a Mem6ria sabre as moedas do Reino e Conquistas de Fr. 
Joaquim de Santo Agostinho Brito Fran<;;a Galvao (1767-1845) publi
cadas em 1798, que estudam a questao ate ao remado de D. Joao V, 
a disposi<;;oes legais que foram estabelecidas desde a primeira dinastia, 
e a um conjunto vasto de referencias hist6ricas que, na sua maior 
pane, figuram na tabua de autores coligida pelo Abade Fran<;;a Galvao. 

8. A polemica com Silva Lisboa 

Em 1804, Jose da Silva Lisboa publica os seus Elementos de 
Economia Politica onde faz um serie de objec<;;oes ao «fisiocratismo» 
de Brito expendido nas mem6rias que ate a data publicara. 
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Como sabemos, Rodrigues de Brito foi, tanto quanto Silva 
Lisboa, um leitor atento de Adam Smith e devedor de muitas das 
reflexoes do economista escoces. Mas diferiu no essencial das suas 
concep~oes nao transpondo para o estudo de pendor sistematico 
que empreendeu muitos pontos de vista que poderiam ter ampliado 
a analise, como sejam um maior aprofundamento da teotia do valor, 
a divisao do trabalho e os problemas de mercado que lhe sao 
conexos ou, em termos mais gerais, a dinamica da forma~ao da 
riqueza. Silva Lisboa vira, justamente, discutir as ideias de Brito a 
partir de um ponto de vista smitiano, fruto de um entendimento 
bem assimilado de A Riqueza das Nar;6es o que leva o lente coim
brao a defender-se fazendo uma apologia do que ate entao escre
vera. 

0 que, de mais marcante, ressalta no dirimir dos pontos de vista 
apresentados pelos polemizadores e, por um !ado a fundamenta~ao 
smitiana do valor no trabalho assumida e defendida por Silva Lisboa 
e a reitera~ao de Brito da subordina~ao daquela causa de valor, 
conjuntamente com o uso, a preeminencia e premencia da concor
rencia. Por outro !ado, Silva Lisboa nao quer admitir a ousadia de 
Brito ao considerar Smith quase um plagiario dos fisiocratas pelo 
aproveitamento que aquele economista fez das suas leituras e de 
contactos pessoais em Fran~a. 

Se outro merito nao tivesse esta polemica, sempre ficaria, no 
confronto de concep~oes e ate a equivocidade de conceitos, como 
um indicador da oposi~ao ja patente, no espa~o cultural portugues de 
infcios de Oitocentos, entre a inspira~ao fisiocratica que se verifica no 
discurso de Brito e a adesao aberta a conceitos e pontos de vista que 
serao os da escola classica. 

Nao podemos aferir, atraves da polemica, as motiva~oes mais 
fundas, de um e de outro, sobre as materias de que tratam . Armando 
Castro dira que «enquanto Rodrigues de Brito se mantem atido aos 
prindpios fisiocratas e se preocupa em defender antes de mais nada 
os interesses dos proprietarios agrfcolas, Silva Lisboa, movido por 
uma posi~ao, sem duvida mais «modernista» na linha hist6rica, bate 
a defesa da liberdade comercial, industrial, do trabalho e da ciencia, 
embora sem menosprezar ( .. ) a agricultura,, 3° . 

Porventura se podera dizer, tambem, que a sistematica de Brito e 
um modelo, com muito de ut6pico, sobre a optimiza~ao, fundamen
talmente da propriedade agrfcola, no termo do Antigo Regime, 
enquanto que o pensamento de Silva Lisboa prenuncia um libera
lismo econ6mico que, antes e depois de 1820, apenas se afirmara 
teoricamente. 

30 Castro, Armando de, 0 pensamento econ6mico no Portugal modemo (Dos 
fins do sewlo XVIII a comer;os do seculo XX), Lisboa, ICALP, 1980, pp. 73-76. 
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9. Economia, Moral e Direito 

A sexta e ultima mem6ria pode considerar-se como uma teoria do 
sistema britiano. Recapitulam-se muitos dos conceitos utilizados e 
busca-se uma articulac;:ao crftica entre os sistemas fundamentais, as 
justificac;:oes morais e religiosas que os envolvem, e a metodologia 
que importa seguir para um projecto de legislac;:ao capaz. Presidem as 
considerac;:oes expendidas neste ultimo volume das Mem6rias Poli
ticas os dispositivos jurisprudenciais pombalinos e, de forma muito 
especial, a Lei de 18 de Agosto de 1769, mais conhecida por «Lei da 
Boa Razao• bem como o conteudo programatico da reforma da 
Universidade, com novos estatutos desde 1772. 

Trata-se de exaltar um paradigma susceptfvel de enquadrar 
medidas que sejam o espelhamento de um C6digo de Natureza e de 
um C6digo de Humanidade. Os Estatutos da Universidade de 
Coimbra, de 1772 , de modo muito particular, parecem prognosticar 
um mais correcto entendimento da forma como sera possfvel 
conjugar devidamente, ciencia, educar,;ao e legislar,;ao. 

0 enquadramento de analise, tendo por pano de fundo OS 

conteudos consagrados pela reforma josefina, estabelece-se pela invo
cac;:ao do direito natural e pela distinc;:ao que, atraves de Gr6cio e de 
Pufendorf, sera possfvel fazer entre a moral e o direito. Mas Brito vem 
lembrar, ainda, a persistencia romanista decorrente do «usus 
modernus pandectarum•, e a utilizac;:ao do que, de vivo, permanecia 
do Corpus Juris Civilis, de Justiniano, permitindo uma perspectiva 
mais ampla nas considerac;:oes hist6ricas e teoreticas do jusnatura
lismo adoptado nas Faculdades de Leis e ministrado pelos compen
dios do wolfiano, Carlos de Martini (De Lege naturali positiones e 
Positionum de Jure Civitatis seu ]us Publicum Universale, Olisipone, 
MDCCLXXII) a que nao se refere. As ideias de Brito sao, a este 
r:_speito, compreensfveis, pelo distanciamento que mostra das teoriza
c;:oes mais racionalistas do direito. Logo no infcio das mem6rias 
re_corda o tempo em que pontificavam o pensamento de Bielfeld, De 
~eal, Grocio, Puffendorf, Wolff, mesmo Montesquieu, ou seja um 
Jusnaturalismo e leituras institucionalistas de contornos excessiva
mente racionalizantes. 

A Moral Natural, expressao da Moral Divina e Universal preexiste 
ao Direito Natural e fundamenta-o. Comec;:a Brito por lembrar o senti
mento interno que nos permite atingir a felicidade e que nos 
distingue dos brutos. Sao tres os estadios que ao homem se apre
sentam para a conquista da felicidade: o da infancia ou ignorancia, o 
das paixoes, e o da instruc;:ao ou razao. Este itinerario de sentimento 
moral culmina efectivamente na descoberta da natureza que nos e 
pr6pria, mediante um princfpio interno que nos conduz ao maior 
bem pelo qual se evidencia a existencia da moral divina natural e 
universal. A fundamentac;:ao transcendente da moralidade opoe-se a 
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toda e qualquer justifica\:aO contingente, e puramente hist6rica das 
institui\:6es, permitindo contestar o hominus homini lupus de 
Hobbes. No entanto, por influencia do sensualismo condilaciano, vem 
a tomar posi\:6es muito criticas relativamente a influencia difusa do 
platonismo de Cambridge, especialmente de Cudworth, isto e, de 
concep\:6es eticas harmonizadoras do homem e da natureza quando 
alheadas de uma referencia empirica do componamento que 
permitam um aperfei\:oamento pessoal e utilitario. Esta disposi\:aO e 
correla\:aO equilibrada, entre o individuo e a sociedade, vem a 
organizar-se, mediante a interven\:aO de um governo que permita a 
busca do interesse e da maior felicidade possivel de cada um. Estabe
lecidas as condi\:6es de sociabilidade deve o homem, no interior da 
familia e da comunidade, e atento aos deveres que tern para com 
Deus, para consigo mesmo e para com os outros, aperfei\:oar-se no 
que respeita ao corpo e a alma. Saliente-se que as concep\:6es etico
-religiosas de Brito se definem por uma correcta articula\:aO do espiri
tual e do temporal e pelo que uma ta! concordancia importa para a 
consolida\:aO do «edificio da sociedade civil». A religiao e sempre um 
necessario vinculo que une os cidadaos a observancia das leis :1 1

• 

Esta ordena\:aO harmonizadora, de profundo sentido cristao, que 
deve marcar a conduta dos homens e das na\:6es vem a exprimir-se 
num c6digo da moral da razao, ou da bumanidade que fundamenta 
o direito. E, neste ponto, Brito uma vez mais faz questao em se 
demarcar, quer do conteudo formal da moral kantiana que se define 
por princfpios cognoscitivos, intelectuais e independentes da expe
riencia, quer da separa\:aO da moral e do direito presentes tambem, 
em Kant, mas paradigmaticamente reportados a Gr6cio. Para Brito e 
a seguinte a disposi\:ao organizada e hierarquizada do direito Natural 
que promana de um C6digo de Razao, da moral ou da humanidade, 
expressao do direito divino natural e que vem a fundamentar as leis 
positivas: 

a. Economia politica - ou direito econ6mico politico que - trata 
das leis de direito publico que tendem a enriquecer a nal(ao pelos 
meios mais sensiveis. 

b. Direito das gentes - que trata dos direitos e deveres mutuos 
das nal(oes, consideradas coma pessoas morais, das formalidades 
das cortes, e seus representantes e das razoes e interesses ocultos e 
publicos entre os soberanos. 

c. Direito Publico que versa sabre os direitos e os deveres mutuos 
dos soberanos, e dos vassalos. 

d . Filosofia Moral que, compreendendo os deveres para com Deus 
e para connosco, vem a pertencer, de uma forma mais ampla, ao 

e. Direito natural particular compreendendo as obriga\:6es para 
com os outros homens. 

31 M . P. , VI , Cap. XI , § 129, p. MM . 
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A preeminencia da economia polftica em teorizac;:ao que, como a 
britiana, se conexiona intimamente com o direito natural ate ao ponto 
de surgir como sua maxima expressao e, a seguir, confrontada com 
os sistemas do autor que ja conhecemos: agrario, mercantil, industrial 
e da propriedade. A hierarquizac;:ao e a simultaneidade que se veri
fi cam entre as bases ou sistemas vem a corresponder e 
interrelacionar-se as distintas classes de direito natural. Daqui resulta 
que a economia polftica ou direito econ6mico nos surja na correlac;:ao 
da preferencia do sistema agrario enquanto sistema fundamental de 
legislac;:ao. 0 direito das genres e correlativo ao sistema de comercio, 
e a filosofia moral corresponde o sistema de industria. 0 direito 
publico, por sua vez entra em correspondencia indiferenciadamente 
com os tres primeiros sistemas enquanto gue o direito natural parti
cular, enguadrando as obrigac;:oes dos homens entre si corresponde 
ao sistema de propriedade. 

10. A economia politica e um Novo C6digo de Leis 

. Da hierarquizac;:ao e preferencia estabelecidas e da nao menos 
importante interpenetrac;:ao do direito e dos sistemas de legislac;:ao -
em que somos tentados aver uma mera concordancia por motivos de 
Sistema - ressalta em Brito a imprescindibilidade da economia polf
tICa na sua conexao interna de um direito econ6mico politico por ser 
«a mais importante parte do c6digo da humanidade» 32 e ponto de 
r~ferencia prioritario para o Jegislador e superlativamente para o Prin
cipe, tendo em conta uma presuntiva acc;:ao desp6tica. Este desenho 
?e _um Poder que se deve assumir como o inultrapassavel garante e 
Interprete da Boa Razao e um indicador precioso da teorizac;:ao refor
m~sta. de absolutismo de Rodrigues de Brito. Competira, ainda, ao 
Principe, promover a confecc;:ao de leis positivas conformes a felici
dade do Homem o que, na conjuntura nacional em gue o jus
-~conomista situa a sua reflexao, significa inverter persistencias forma
listas que se podem consubstanciar no que designa por seco positivo, 
a gue se devem acrescentar as indefinic;:oes filhas do avulso legislativo 
P0 mbalino, nao obstante a boa inspirac;:ao que poderia emanar da lei 
de 18 de Agosto de 1769 ou do que foi estatufdo em 1772 sobre 
doutrina e ensino do direito. 

~esta analise jus-econ6mica de Brito e compreensfvel a preocu
~ac;:ao em intervir em materias gue passavam pela reduc;:ao a um 
Sistema organizado de tudo o que existia legislado avulsamente, das 
al~erac;:oes que, de modo informado, deveriam ser comtempladas e da 
cntica que se impunha a um conjunto de institutos ultrapassados. A 
Prop6sito, lembra o nosso autor o labor de Pascoal Jose de Melo 

32 
Idem, Cap. XIV, § 177, MM . 
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Freire na ordenac;;ao criteriosa das leis patrias. As carencias de Iegis
Iac;;ao, que sao a principal motivac;;ao de Brito na sua concomitante 
reflexao cientificada do econ6mico, dobravam-se da constatac;;ao dos 
vfcios de pratica forense que a Brito nao parece, tambem, ter sido 
tocada pelo born paradigma jusnaturalista estatufdo em 1772 e reite
rador da Boa Razao instituida como farol de jurisprudencia. 

Impoe-se, por isso, que ao estatuir leis positivas o jurista , ou o 
legislador ( que se presumem deverem ser, como Brito, lei tores atentos 
de Condillac3:1), se nao afastem do estudo dos factos fugindo para 
posic;;oes formais, escolasticas ou apriorfsticas. Rodrigues de Brito 
defende uma hermeneutica cuidada visando a interpretac;;ao da lei 
mediante um jufzo de razao conforme a natureza das coisas solici
tando, muito especialmente, o apoio das ciencias naturais que devem 
encorpar a analise polftica. 

Aos desejos do autor parecem opor-se, todavia, demasiados obsta
culos ao projecto que apresenta para que Portugal encontre um rumo 
certo de polltica, de legislac;;ao e de modelo econ6mico. Quase a 
concluir as Mem6rias, em rememorac;;ao do que vinha publicando 
desde 1803, interroga-se sobre tu do aquilo que realmente pode 
contribuir para viabilizar o seu projecto e, confiante na erradicac;;ao, 
quer da superstic;;ao quer da superac;;ao do «idealismo intelectual» , 
parece ver condic;;oes propfcias a uma regenerac;;ao da jurisprudencia 
e das ciencias morais. Para tanto, devera contribuir a opiniao publica 
atraves de um catecismo civil, o ensino da economia polftica, os 
jornais, as academias, as sociedades literarias. Esta abertura cultural 
torna-se imprescindfvel para os prop6sitos renovadores de uma 
comunicac;;ao de ideias que permita extirpar «argucias, distinc;;oes e 
subdistinc;;oes, afirmativas, e negativas em um latim barbaro,,:1 1 em 
alusao evidente a persistencia escolastica. Uma nova estetica se 
insinua, tambem, nas propostas de Brito e que, no mais imediato dos 
seus interesses, parece encontrar-se no esmero da redacc;;ao e na capa
cidade sistematica que, sobremaneira, admira no colega de Leis, 
Pascoal Jose de Melo Freire. 

Rodrigues de Brito conclui a obra, toda ela dedicada ao Principe 
Regente, exortando este a tomar sobre si, num presente de crise, a 
tarefa de fazer leis justas e bem instruidas. Educac;;ao e Legislac;;ao 
organizadas em Sistema como na Prussia de Frederico, 0 Grande 

:1:1 Niio foi •somente o jusnaturalismo wolfiano e escolastico a unica correntc quc 
na transii;ao do seculo XVIII para o seculo XIX sc manifestou entre n6s em rnateria 
de filosofia jurfdica. Ao lado dela, uma correntc mais francamenre scnsualista dcrivada 
sobretudo de Locke e Condillac embora tambem jusnaturalista se manifesta na mesma 
epoca• (Moncada, Luis Cabral de, Subsidios para umc1 hist<Jria eta filosojia do direito 
em Portugal {1772-1911), Coimbra, 1938 p. 31). Pencncem a essa corrente, scgundo 
Cabral de Moncada, alem de Joaquim Jose Rodrigues de Brit0, Luis Antonio Ycrnei c 
Silvestre Pinheiro Ferreira. 

3• M. P., VI, Cap. XVI, § 219. 
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explicam em que medida o professor de Leis de Coimbra acredita no 
projecto reformista e regalista que esta contido nos Estatutos da 
Universidade, de 1772 e o proveito que da sua aplicac;ao autentica 
pode resultar para um prop6sito sempre adiado: Um Novo C6digo de 
Leis que, para Rodrigues de Brito, foi perspectivado numa reflexao 
privilegiadamente jus-econ6mica. 

11. Economia politica e reformismo absolutista 

Antes de concluir esta introduc;ao importa dizer que a obra de 
Rodrigues de Brito, malgrado a sua pouca ou nula divulgac;ao ate ao 
presente, constitui um momenta particularmente significativo da 
teorizac;ao do absolutismo reformista. Com efeito, nas Mem6rias Polf
ticas, em que se faz, entretanto, o balanc;o de alguma acc;ao pomba
lma e post-pombalina, esta presente toda a arquitectura de poder 
gizada ao longo do reinado de D. Jose I. Explicita, ou implicitamente, 
avulta o travejamento do regalismo, a fundamentac;ao jusnaturalista, a 
~elimitac;ao dos poderes espiritual e temporal, do sacerd6cio e do 
zmperio. 

A epoca mariana e a da regencia joanina, quando a Rodrigues de 
Brito e dado intervir, caracterizam-se por serias tensoes. No terreno 
mais circunscrito de tematica econ6mica e, justamente, o que se veri
~ica no confronto entre o Portugal Velho - amarrado a praticas e 
1nstituic;6es que Sebastiao Jose de Carvalho e Melo intentou reformar 
- e um desejado projecto de mudanc;a. Nas ultimas decadas de Sete
centos e nos inlcios de Oitocentos vemos nas Mem6rias Econ6micas 
da Academia Real das Ciencias um diagn6stico de carencias estrutu
rais apontando-se ja para a reforma de institutos e praticas. Estava em 
causa um piano intencionado a mobilizar a vontade esclarecida dos 
proprietarios, a competencia cientffica das instituic;oes no aconselha
~en~o das melhores soluc;oes e, coroando o projecto, a necessaria 
diltgencia do poder legislando adequadamente e extirpando abusos. 
Ao fisiocratismo ecletico de Brito nao e estranha ta! proposta. Atente
-se, apenas, a insistencia que o professor de Leis poe no estabeleci
mento de um princfpio de actuac;ao que o poder, esclarecidamente, 
devera panilhar a fim de inverter uma nao desejada, mas fatal, teoria 
de decadencia. 

Em Rodrigues de Brito as inferencias de uma experiencia hist6rica 
negariva, sobretudo a partir de D. Joao III, sao assumidas e tratadas 
por quern e, ao mesmo tempo, jurista bem formado e informado e 
leitor atento do pensamento econ6mico. A textura do seu discurso 
c.onjugaria, assim, a reforma de legislac;ao que a pratica do absolu
tismo exigia e a reflexao econ6mica do polftico. Justificava-se, por 
isso mesmo, que, entre os saberes, a economia politica desempe
nhas e, crescentemente, um papel fundamental. 
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12. Alguns esclarecimentos 

A apresenta<;ao que acabamos de fazer das Mem6rias Politicas 
deve ser entendida como uma das leituras possfveis deste significativo 
texto da nossa Ilustra<;ao. 0 importante e que a divulga<;ao da rari
dade bibliografica acompanhe a leitura interessada de uma reflexao 
lucida, mesmo que nem sempre clara na sua verbaliza<;ao, sobre a 
estrutura politica e econ6mica do nosso pafs, na transi<;ao de Sete
centos para Oitocentos. 

Alguns aspectos que acima foram abordados exigem, entretanto, 
esclarecimento pontual o que se fara em notas. Sobre as notas 
queremos dizer que, intencionalmente, as nao desenvolvemos dema
siado. As considera<;oes pr6prias antepomos o respeito pelo leitor que 
ajuizara, por si, de um texto aliciantemente problematizador. Algumas 
indica<;oes bio-bibliograficas devem, por sua vez, entender-se como 
pontos de referencia julgados indispensaveis para melhor caracterizar 
o universo de leitura e a informa<;ao do autor. Nao se procede, 
tambem, praticamente, a qualquer tipo de anota<;ao na Mem6ria V, 
entregando assim ao leitor essa parte das Mem6rias Politicas que, 
para alem da fun<;ao argumentativa, vale como significativo docu
mento para a hist6ria da moeda. 

Completa a edi<;ao um fndice onomastico e tematico. 



MEMORIAS POLITICAS 
SOBRE AS VERDADEIRAS BASES DA GRANDEZA 

DAS NA~OES, E PRINCIPALMENTE DE PORTUGAL 

OFERECIDAS AO SERENISSIMO 

PRINCIPE DO BRASIL NOSSO SENHOR 

par 

]OAQUIM JOSE RODRIGUES DE BRITO 

Lente da Faculdade de Leis na Universidade de Coimbra 
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SENHOR 

. Os dais gloriosos titulos de pai da patria, e de principe soberano estao tao essen
czalmente ligados entre si, que nao podem jamais separar-se, sem degenerarem, e 
m_utuamente se destruirem. O primeiro declara aos monarcas o sagrado, e indispen
savel dever de felicitar seus povos, e o segundo a necessidade de imitar as exemplos 
dos sabios legisladores, que a sombra tutelar do trono souberam acolher a todos, 
m_erecendo o name de grandes na posteridade. Mas esta arbitra suprema, e inexo
rave/ do merecimento nao j11lgou jamais dignos de imortalidade os que 11ao desem
penharam ao mesmo tempo estes dais sagrados, imprescritiueis, e insepardl'eis 
deveres, honrando com efeito as a/tares da pdtria com uma paternal beneficencia 
para todos as seus siibditos, coma para outros tantos amados, e ternos filbos. 

Felicitar pois o Estado, 011, o que e o mesmo, elel'ri-lo a este alto grau de riq11eza, 
que Possa conduzir a abundancia ao seio das mais humildes familias, que possa 
fJrevenir as crimes, ea imperiosa necessidade, que costuma tentar o cora~·ao mais 
bem entrincheirado na uirt11de; e que possa enfi111 consolidar a na(ao, e o trono 
nu~na s6 Pessoa moral, em que se respeitem, e amem seus mtituos interesses, e sua 
mutua felicidade, e conserua(ao; ta/ e o objecto da nautica, em que leram os 
grandes pri11c1pes para dirigirem a importante nau, q11e /bes foi confiada, e em que 
d'!uem sempre ler as que q11isere111 imortalizar-se pelo fie/ desempenho daqueles dais 
titulos, que a lei divina natural com terrivel san(tiO gral'ou em caracteres indelel'eis 
no co~-a(ao dos prfncipes igualmente, que no de todos as bomens . 

. Nao ·e, nem jamais Joi assaz difici/ aos soberanos executa1; e cumprir as leis 
divmas naturais para alcan(ar a coroa eta imortalidade; porque se os desejos do 
homem, quanc/o Sao COllStantes, e nao tra11sce11dem a ba/iza marcada a jJOSSibi/i
dade,. costumam ser realizados, muitos mais tem sido as dos monarcas, Cl(iO pode1; 
e mez_os sao tao uastos, e mesmo quase infinitos. 
c At~7da e mais facil conhecer os sinlomas desle fogo abrasado1; e des/a infatigauel 
onstanc1a, tendentes ao desempenbo daqueles dots de!'eres, e que caraclerizaram 

sempre o princ{jJio do reinado dos grandes /egisladores: porque os senhores reis D. 
AJ_onso I, D. Dinis, e D. joao I, chamados os gra11des, fora111 preconizados pais da 
Palrza ainda an/es de suas gloriosas ac(oes pela prof1111da ciencia politica, que jd 
dos seus primeiros anos 111ostrara111 para a conq11ista, defensa, e felicidade destes 
re_znos; e que aug11ro11 muilo cedo s11a futura gl6ria. E assi111 que Pedro Grande 
e:xc/amando a vista da esta/11a de Ricbe/ieu cheio de um ardente ent11siasmo, Eu te 
daria metade do meu reino para de ti apre~der a governar a outra, deu 11111a /Ho1•a 



8 

nada equivoca de um celebre, e f amigerado legislador: Bern co mo o Grande 
Alexandre, quando transportado de inveja ouvindo as belicas acf6es de seu pai, 
exclamou: Que me restara a mim a fazer? descobria fa de antemao o ardor marcial, 
que lavrava em seu peito, e que o havia depois tornar o conquistador do mundo 

Se pois a obrigar;ao de ser verdadeiro pai da patria, e o conhecimento de quanta 
thee passive/ se-lo, se manifestam tanto na mente, e corafiio de VA. R. pela isenr;ao 
daquelas pai:x6es, que embarar;aram a tantos monarcas o merecer o name de 
grandes, e peta taboriosa vida, e inf atigavet ardor, com que V A. R. trabatha peto 
bem do seu amado povo: que sintomas menos equivocos do gtorioso tuga1; que a 
posteridade the destina? 

Nao pode iguatmente deixar de ser evidente a V A. R. que Joi sempre aos sobe
ranos, coma unicos isentos das paix6es de subditos, e coma supremos magistrados, 
a quern privativamente toca o conhecimento, e a execur;ao dos meios tendentes ao 
seu augusto Jim; e que estes meios, cuja escolha Joi sempre a mais dificil obrigafiiO 
dos monarcas, se acham descritos na grande ciencia chamada de tegislar;iio, ou poli
tica, que encerra em divinos caracteres os deveres dos principes, e as maximas dos 
grandes legistadores, e que sera tanto mais simples, e clara, quanta eta for reduzida 
a regras gerais, e expurgada das imensas discuss6es, que a confundem. 

E dirigindo-se as presentes Mem6rias a simplificar muitos principios desta 
ciencia, e a reduzi-los a axiomas, e regras, ainda que nao desempenhem o seu 
objecto, eu me lisonjeio que VA . R. se dignara acolbe-las, e dar-lhes o peso, que etas 
merecerem. 

Deus guarde a V A. R., e the dilate a vida par largos anos para adiantamento 
das artes, e das ciencias, e para f elicidade do seu povo, coma the deseja este, que 
e com o mais rendido acatamento 

De VA. R. 
0 ma is obediente, e f iet vassato 

joaquim Jose Rodrigues de Brito 



PREFACIO 

_ § 1. Ainda que as ciencias matematicas na hist6ria geral das revolu
<;oes polfticas se tenham vista muitas vezes retardadas na sua carreira; 
e que a cega ignorancia, e supersti<;ao dos seculos barbaros as tenham 
exterminado de certos distritos, elas souberam sempre triunfar de 
todos os ataques; e posto que eclipsadas, nao retrogradaram jamais. 
Os conhecimemos uma vez adquiridos conservaram-se sim ocultos 
nos tempos de trevas, e de calamidades; mas deram depois tao agigan
tados passos, que em alguns de seus ramos te6ricos tern chegado a 
u.m grau de perfei<;ao, que sera mui dificil adiantar. Quao diversa tern 
sido a sone das ciencias morais, e polfticas? ... ' 

§ 2 · Apenas puderam estas conservar aquelas inve~<;6es, e desco
bertas praticas, que a experiencia do tempo faz julga~ uteis, e em que 
as leis se nao tem dignado exercitar o seu imperio. E assim que toda 
a especie de manufacturas e todos os ramos de industria continuam 
mais, ou menos nas ideia~ e conhecimentos praticos, que uma vez 
adquiriram tendentes a ap'erfeic;;oar, ou a facilitar a mao-de-obra: a 
agncultura por toda a pane conserva ainda aquelas rotinas, que 
noss~s maiores abrac;;aram , e seguiram: e abusos, costumes, e 
Op101oes ha perpetuadas por muitOS secu!os, quando OS governOS 
!hes nao estorvam o seu curso. Ma sempre que as leis dirigem qual
quer ramo de administrac;;ao, qualquer opiniao, ou costume, n6s 
ob ervamos constantemente em quase todas as nac;;oes que uma 
n:uctanc;;a de governo, ou de pessoa empregada traz ap6s si nova 
~lfee<;;ao tendente a destruir, ou ao menos a mudar os sistemas ante
n?res_. Eis aqui porque de anos a anos, e de seculos a seculos a 
cienc1a te6rica da agricultura , do comercio, da industria, e da proprie
dacte se tem visto sempre numa continua variedade, e alternativa. 

§ 3. Destes princfpios deve necessariamente resultar que a maior 
pane do que se constr6i em um e pac;;o de anos, se destr6i noutro 
igua!; nao podendo nunca uma nac;;ao no meio desta continua 

1 § 6, nota, e § 25 . 
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mudanc;a chegar a sua simetrica harmonia, nem ao grau de prosperi
dade, a que podia alias subir. Estes desvairados sistemas de legislac;ao, 
devendo ha longo tempo chamar-se sistemas de opinioes diferentes, 
diversamente dirigidas, e excitadas por mil diversas causas, que as 
ocasionaram, a acenderam, devem necessariamente tender a deca
dencia das nac;oes, ou a impedir-Jhes seus novas progresses. Foi o 
acaso, que obrigou ao imortal Sully" a proteger a agricultura, a ao 
constante, e laborioso Colbertb a adiantar as artes; e foi o poder do 
numerario, que fez quase sempre cantar o triunfo ao comercio 
tornado mesmo indistintamente. 

§ 4. Esta inconsrancia nao provem senao de falta de prindpios 
evidentes, e demonstratives, capazes de convencer o espfrito de 
todos os homens, e de forc;a-los a uns sistemas certos, e inalter:iveis, 
que se conservem em todos os seculos, e que resistam a todos os 
abalos das paixoes. Estabelecer a possibilidade, e existencia destes 
princfpios tern sido o importante objecto ha muito tratado: e se todos 
os polfticos, que escreveram pequenas, ou grandes obras, que sao uns 
bons, ou maus resumes, ou c6pias do que antes se tern escrito, se 
tivessem dirigido a fazer clemonstrativa uma s6 proposic;ao, n6s 
terfamos dado passos muito mais dpidos, e conseguido parte claquele 
objecto: mas por falta cleste ajustado caminho achamos ainda as 
opinioes evidentes confundidas com as falsas, e sofisticas, e o mal 
subsiste. 

§ 5. Nao parec;a que queremos avanc;ar o paracloxo de que em 
polftica podem haver proposic;oes tao eviclentes, como as gcomc
tricas; porque nestas o nosso espfrito fi ca t ranqLtilo , c d ctcrm inado 
inteiramenre a dar-lhes um assenso fntiino scm a mais lcv h 'sira~ao; 
mas sustentamos q ue n .i m orn ! podern haver proposic.oes tao 
•v tll ' l'H l':oi , 4ue et)11.ven <;am , · fl t jLlii.:tcrn a nuss;i r;1;1,ao, c nos tktt.:r-

a Sully (Maximilien de Bethune, Duque cle), ( 1560-16'1 I). Ministro de llenrique 
IV, organizou as financ;as dotanclo o apare lho de Estaclo cle um orc;amento e estabele
cc:ndo um esquc:ma adequado de: contabilidadc: p(1blica. 

. h Colbert, Jean-Bapt iste, ( 16 19- 1683) ministro cle Luis XJV, dcscnvolvcu uma poli
uca econ6mica e fin3nceira viabi lizaclora , quer do fomcnto ind ustria l atrnvcs d c: 
grande~ manufaciurns, quer da ac tividade comercial. A polit ica c.k: Colben baseia-se 
na _?roibir;ao de exportar;ao de matfaias pr imas, na facilitac;ao por um laclo, da cxpor
tac;ao dos produtos manu fac turaclos c, por outro, da importar,;ao das mate rias primas 
c~·encualmence reexportadas co m valo r acrcscido. A polltica colbcnist:i funda-sc, 
am:la , na proibir;ao ou na limitar,;ao cle imponac;ao dos produtos m:mufactur<1dos. Esta 
polnica ~ndustrial conjugava-se com uma politica agricola :1ssente na proibic,:ao de 
exponar;ao cle bens essenciais gcranclo o baratcamenco dos prec;os, o abaixamcnto do 
custo de vida, e dos alarios, com o fim cle diminuir os custos da produc;ao industrial. 

0 pens~mento de Brito assume especia l relevo a crftica ao colbenismo para lela da 
valonzac;ao clas meclidas de Su ll y como rcfer(:ncia paracJigm~tica para a crftica ao 
pombahsmo econ6mico. 
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minem decisivamente pela forc:;:a da verdade, e nao pela das paixoes. 
A proposic;:ao, de que se deve fazer prosperar a agricultura relativa de 
um reino pelos meios, que parecer justo, e tao demonstrativa, com a 
de dois e dois serem quatro. A diferenc;:a, que somente ha entre uma, 
e outra, e que a demonstrac;:ao aritmetica convence o espfrito, c e o 
cletermina sem lhe restar a menor duvida, sendo sempre a mesma em 
todos os tempos, e circunstancias; e que a polftica pode nao ser 
sempre certa, como nas ocasi6es de uma guerra ameac;:adora , em que 
a_ defensa da patria pode as vezes exigir momentaneamente o sacri
fic10 da agricultura. Mas uma rigorosa analise faria exceptuar estes, e 
outros casos da generalidade daquela demonstrac;:ao 2 . 

§ 6. A experiencia dos infinitos erros, em que temos cafdo nas 
ciencia morais, nos faz desconfiar sempre de asserc;:oes as mais bem 
clemonstradas; e tanto mais, quanto as consequencias sao impor
tanres: porem se uma analise, e discussao rigorosa preceder a certas 
Proposic;:6es, o nosso receio de precipfcio sera quase panico, e desti
tuido de fundamentos. Ate hoje na maior parte da Europa em todos 
0.s ramos das ciencias morais e nao tern seguido, senao o metoclo 
510tetico, que ainda se idolatra, e divinisa. Leiam-se quase todos os 
1?terpretes de direito civil, can6nico, e patrio, e quase todos os polf
tic_os, principalmente os dos tempos pr6ximos', e observemos que o 
metoclo matematico se tern seguido na moral, sem escol_ha, critica, e 
sem exame; por ser muito facil, e agradavel aos leitores deduzir de 

2 Yeja-se ;1 M em6ria 11. § .~ 7, nota 11 . A t·olis~o. c: urgc.'ncia ~ fac e: de uma an '1 1isc 
fa ,, suspc:nd..: r os prlr1d plo., mais 1111 u1 :\vc ls de d l rt:l to. Veja-sc a 1\frn1<l rlt1 111, § I , 1101:1 
I. Por isso a base da polfrica, c da just i<,:a 6 a mes ma. 

·
1 A lll asM1 1nial u • Jd ·ias, quc 1Jnllarn r>~ nosNn~ a migo~ . 11 cn.1 dl~'nn, ' mlml ·~.a. 

con1 quc 11-.1111v1t111 11s 111mc1·if1s. cxn:tlc 111 ui10 ;) 111oss11 du• 110 ,,sus idciu,, , c conhcc i 
1~ 1 Cfl tu; . Nt'is po sst1 fnws mu110,'> pr111crews ~cr~1 i ~ tk sr o h 1: rtos dcp >is ; l jll c' 1: lcs t~no-
l il\'llm por falta Je eritiea, e µ 0 1' outrns CjUS,ls. E '1drnirih~ I qu;11·\lo '' dcscoberta de urn 
Ptlnd p10 l ur11 111u•u cm qtt.tlqucf Ll l' 11 L U .1 .q 1c 1 n.: 1 ~ 1 111 , c a 1l .11i t\ 1t,1 \lilFLI 111 1\" ll • 

progrcssos, c quantos sc nao rem descobeno principalmcnte nas ciencias naturais? 0 
P~so Pois da nossa massa de ideias gravita infinitamcmc na balanc;a , ainda quc o 
numero, das que cs tao no ourro brac;o, scja muito m:1i or. Um princfpio luminoso va le 
bem mil idcias con fusas quasc homogt:ncas, c pouco (ncis. N6s vanglo riamo-nos 
muito de v ivermos em um secu lo clc razao, c de tcrmos passado o cla erucl ic;ao f:1sti 
diosa, c impcn incntc, c n do quichm i~mo de crcrnas dispurns cm h~rbarn latinidadc 
:obrc materias, que quasc to ta lmcntc se ignoravam; mas nao nos lcmbn1mos que 
,iquelcs tempos nos clcv iam prececk:r; quc nao clcvemos abandonar clc repentl: a 
eruct i<;ao; muito mais na moral ; e quc assim como o cspir ito clc cl iscussao, e analisl: 
clos amigos procluziu clcp is pr incipios luminosos, cla mesma sorte clcvemos aincl;i 
seguir os scus passos, sc quisermos obter novas clcscobcrtas. Veja-se a Mem6ria I , § 
5, nora . 

c A percep<;ao de fac to rcs de rncnor possibil idadc de quant ificac;ao nao clesv i;i 
R.oclrigul:s de Bri to da charnada cle atcni;ao pa ra uma ncccssaria analbc rnatcmarica das 
realidaclcs econ6micas c polfticas funcladas cm levantamcnto expl:r imental suficicntc. 
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umas proposic;;oes um sistema aparentemente completo em todas as 
suas panes. 

§ 7. Degerando, ct que adiantou muito as ideias de Condillacc, e 
outros animosamente atacaram o abuso da sfntese, e os estragos, que 
tern feito em todas as ciencias morais. Seus gritos, e clamores nao 
foram em vao, por se achar ja nos mais distintos escritores um espf
rito de discussao, que os tern conduzido a descobertas de grandes 
verdades. Eles fizeram ver, depois de exames, e discuss6es rigorosas, 
que a matematica [inha prindpios certos, em que a sfnte e podia 
funclar -se, e que e mais c6moda para 0 progresso das ciencias: que 
as palavras angulo, triangulo, cfrculo, quadrado significavam para 
todos os homens uma, ea mesma cousa: o que nao sucedia na moral , 
que exige mais longo, e profundo estudo que a geometria; por ser 
uma ciencia de relac;;oes vagas sempre infinitamente variadas, mais 
dificeis a combinar, que as relac;;oes fixas, e determinadas dos 
numeros, e das linhas. E com efeito as palavras direito natural, justo, 
propriedade, industria, comercio, e liberdade tern definic;;oes, e acep
c;;oes diferentes para os diversos escritores; negando" uns a mesma 
existencia do objecto daquelas palavras, e outros ampliando-as, ou 
restringindo-as a sua vontade, e capricho. 

4 Os modernos sect::irios da filosofia transcendental de Kant negam haver 
demonstrac;ao fora das matematicas puras, e dos princfpios a priori puros. O transcen
dentalismo ensina as leis gerais residentes em n6s, independentemente do modo, 
porque e percebem. A ideia do ponto geometr ico, do infinito, da pura sensibilidade, 
do polfgono de mil !ados, parte cla dialectica, cla ffsica entram nesta filosofia; por 
serem puramente intelectuais, o u principios puros, independentes da experiencia, c 
nao virem dos sentidos. A grande dignidade cle ciencia nao querem que compita exac
tamente senao as fundaclas nestes principios, que sao universais absoluros, necessa
rios, e imucaveis. Doucrina, ou ciencia, segundo eles, c uma instruc;ao dogmatica de 
principios a priori. Critica e a instruc;ao de pr incipios a posteriori. Tocla a certeza ou 
e a priori, OU e a posteriori. A certeza a priori OU e apodfctica, OU anal6gica. As mate
maticas sao cle uma certeza apodic tica, ou a priori puro, por se nao poder delas 
cluvidar, e terem o caracter de univcrsalidacle, de absoluto, e irnutavel. A mortaliclade 
dos homens e cle uma cerreza anal6gica, por haver quern dela duvide, supondo que 
ha homens, que nao morreram. Que a pedra Janc;ada da minha mao ha-de cai r pela 
sua gravidade e cle ceneza anal6gica, por se nao saber se a sua graviclade poclera ser 
desmentida em algum tempo, ou em alguma partc do globo. A ccrteza a posteriori e 

ct Degerando, Barao de Gerando (1772-1842). Fi l6sofo cla escola dos «Ide61ogos• 
declica-se ao escudo cla or igem clas ideias e cla linguagem (De la generation ctes 
connaissctnces bumaines; Des signes et cte /'art cte penser consicteres dans leurs 
rapports mutuels). Os interesses filos6ficos de Rodrigues de Brito, na linha cle 
Condillac, sao aparentaclos aos clos Jde61ogos nomeadamente na atenc;ao prestada a 
analise da linguagem. 

e Condillac, Etienne Bonnot de (17 14-1780). Como vimos na introduc;ao, 
Condillac marca decisivamente o pensamento cle Rodrigues de Brito que nao clara, 
todavia, atenc;ao as reflexoes do fi16sofo frances sobre o valor econ6mico. 
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§ 8. Por certo que se nao devia admitir na politica uma s6 palavra 
sem primeiro se explicar o seu sentido, e acepc;;ao, devendo-se, notar 
qual.quer restric;;ao, ou ampliac;;ao, que depois se Jhe fizesse; por 
P!rttrem desta fonte quase todas as quest6es politicas, e morais, que 
sao pela maior parte quest6es de palavras. Para se escrever sobre o 
luxo, agricultura, comercio, industria, e povoac;;ao devia-se primeiro 
determinar sua significac;;ao precisa em todas as suas panes, examinar 
seu objecto, fim, interesses, e diferentes hip6teses, e combinar todas 
as dtversas faces, circunstancias, e t mpos, qu se pud ssem onsi· 
derar. Toctas as proposi<;6es falsa , que tern havido em poHtica, 
nasceram ou <la falta de significac;;ao de palavras, ou de ideias, e factos, 
que se deviam ter presentes. Esta duplicada omissao faz precipitar a 
todos nas suas primeiras, e prontas decis6es. A perplexidade cresce 
com a lic;;ao, e a analise somente faz brotar a verdade. 

§ 9. Os zelosos do bem publico tern avanc;;ado muitas vezes que 
as ciencias morais eram susceptfveis de demonsrrac;;oes, como a 
geometria; mas alguns deles, tal como Linguetr, e o que cai em 
ma.10.~es paradoxos, e um dos que tern feito desacreditar mais esta 
opm1ao: outros o tern provado, e feito ver em algumas panes da filo
sofi~, .e quase todos tern fugido ao fastio da analise, e discussao em 
matenas polfticas, e tern por falta de ideias falhado nas suas decis6es. 

§ 10. Depois do meio do seculo dezoito apareceram os novos 
e~onomistas8, que seguiram quase todos o mesmo Sistema, e prind
pios, proclamando muito a evidencia, e a demonstrac;;ao. Estes fil6-
sofos cheios de um zelo extraordinario, e de um entusiasmo, que 
costuma caracterizar os inventores de sistemas, descobriram na poll-

~mediata, e de pr6pria experiencia, ou mediata, e hist6rica, como a existencia de 
Oma, de Alexandre, etc. 

Os empfricos (os que seguem a experiencia, a observac;ao, e os fen6menos) sao 
ba~tantemente austeros contra os analistas empfricos, que seguem o caminho da 
anahse, e da experiencia a fim de deduzirem os princfpios gerais, c que nao admitem 
Princfpios puros, que nao tenham tido ao menos o modelo d:1 experiencia dos 
sent1dos. 

_Mas ainda que as demonstrac;oes polfticas nao sejam cxactas, e nao tenh:1m o 
caracter do purismo, ou apodictismo, por terem muitas vezes a excepc;ao de tun caso 
~e urgencia, nao se segue que n6s devamos degradar a pala.:'ra demonstrac;ao. Veja-s;:: 

.Mem6rza fl, § 37, nota. As mesmas matematicas puras (nao falo dos outros pnnc1-
Ptos puros) fundam-se em bases fisicamente falsas , como o ponto geometrico, e o infi
nito; aplicadas tem mais incenezas, e irregularidades que as verdades polfticas. Veja-se 
a Mem6ria !, § 5, nota. 

r Linguet , Simon-Nicolas-Henri (1736-1794). Polcmista, redactor do journal de 
Potilique et de Literature e advcrsario clos fisiocratas . Acompanhou , em mcaclos do 
sec;uto, o Principe de Beauveau a Portugal. Publicou emre outras obras Du pain et du 
bie, Landres, 1774 rcproduzido em 1789 cm Du Commerce des grains. 

g Designac;ao por quc cram conhecidos, no tempo cle Brito, os fisiocratas. 
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tica muitas, e mu1 1mportantes verdades demonstradas; mas 
chamaram evidentes a outras, que o nao eram. Foi Mably nas suas 
duvidas propostas a estes fil6sofos, ou a Mercier de Riviere, como a 
seu mais acerrimo defensor, que refutou alguns dos seus princfpios, 
confessando ao mesmo tempo as importantes verdades, de que a 
humanidade !he era devedora . A indispensavel, e absoluta proprie
dade de bens, a sua ordem natural, e o despotismo legal foram umas 
das proposi<;:6es atacada por Mably; algumas das quais, como metafi
sicas, com efeito nao tinham o caracter da evidencia, nem sobre elas 
tinha precedido aquela discussao, e analise necessaria a formar uma 
demonstra<;:ao; mas outras houveram tao evidentes, que foram aceites, 
e adoptada em Fr:rn~a. Alernanha, Suecia , e Inglaterra, e deram um 
noro tom a economia polfti a. 

§ 11 . Adam Smith depois de !er o sabio, e laborioso autor da Filo
sofia Ru ral", apesar dos podcrosos o bst:lcu los, que achou na Tngla
terra, escreveu logo a sua obra sabre A Rtq11azt1 am Nat;(Jf!S no ·spf· 
rito daquele ~istema , adiantando, e cliscutindo profunclamente muitos 
objectos importantes dele; mas mostrando sempre predilec<;:ao para as 
antiga opini6es do seu pafs: ainda que combateu muito o sistema 
mercantil adorado em Inglaterra, e que faz um dos pri ncipais objcctos 
da refuta<;:ao daqueles fil6sofos. Filangieri' por outra parte seguia 
mais os princfpios evidentes daqueles fil6sofos sem trazer as provas, 
que eles deram, e sem as vezes se poder conciliar consigo mesmo em 
muitos pontos essenciais ao sistema. A sua ciencia de legisla<;:ao, ainda 
que contenha infinidade de princfpios evidentes, e o resumo, e resul
tado das descobertas de muitos fil6sofos celebres, nao e capaz de 
convencer o born crftico apesar do estilo encantador, com que e 
escrita. 

§ 12. A for<;:a da evidencia de alguns dos princ1p1os claquele 
Sistema foj tao poderosa, que nao havendo escritor algum ceJebre, 
que se nao tenha querido distinguir combatendo-o, todos tern abra
<;:ado muitas das suas proposi<;:6es, e tern siclo mais concordes; e os 
progres os do espfrito humano na ciencia econ6mica foram depois 

h Da autoria de Mirabeau (Victor Riquetti, Marques cit, ( 1715-1789), Philo.rnpbie 
rura/e, Oil economie generate el polilique de /'agric11/t11re red11ile a l 'o rdre i1111n11ab/e 
des lois physiques el morales qui assurent la prosperile des empires, 1763. Rodrigues 
de Brito sublinha, mais cle uma vez, a divicla clc Smith para com os fisiocratas ea espc
cificidade inglesa da analise cont icla em A Riqueza das NarJ>es. 

'0 que Brito quer clizer ao referir-se a Gaetano Filangieri (1752-1788), autor de 
La Scienza della Legistazione (Napoles, 1780) prcncle-se com o facto de nao haver no 
jus-fil6sofo icaliano uma articular,;ao entre a consiclerar,;ao clas boas ou mas leis com 
um projecto econ6mico. 
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muito, e mui sensfveis 5 _ Young na sua Aritmetica Politicai, e o autor 
da Teoria do Luxo' sao uma prova nao s6 de que a verdade aparece 
depois da discussao; mas que a fon;a da evidencia nos obriga a seguir 
os sentimentos daqueles mesmos escritores, que combatemos. A 
maior pane dos ataques, que se tern feitO aqueles fil6sofos, nao se 
tern dirigido ao essencial do sistema, que nao foi entendido pela 
maior pane dos refutadores, mas a certos prindpios metafisicos, 
expressoes exageradas, pouco exactas, e nascidas do entusiasmo, e 
excessivo zelo de seus infinitos sectarios. 

§ 13. A vista do que temos exposto n6s meditamos muitas vezes 
d~r a luz alguns discursos polfticos, e jurfdicos sem aumentar o prodi
gioso nlimero de escritos intiteis, < u de sistem:ls •econ ' s, de qu • sc 
abunda tanto, e que sao um obstaculo ao progresso das ciencias. 
Tinhamos lido com prazer a epfgrafe, que vem nos ensaios de aritme
t1ca polftica de Antonio Diannyere"' associado do Instituto Nacional 
concebicla nestes tcrmos; 7alvez que em mutros brnfiOS aa. ciem;ia 
Politica nos ap rox imemos ao termo, em que e esgotado tudo, que a 
~azao p ode fazer por si s6, e em que a aplicar;;ao do calculo sera o 
Uni co meio def azer novas progressos. Esta epfgrafe tocou-nos tanto 
mais por sc r deduzida do m ui to acreditado autor, ou primeiro 
colector da Biblioteca do Homem Publico, e por estarmos ja ha longo 
tempo na opiniao daqueles, que pensam que alguns bra<;:os das cien
c.ias polfticas hao-de estar estacionarios, como alguns das., matema
ticas. Enfim o zelo do bem publico nos animou a fazer uma nova 
tentativa, auxiliando aquele importante objecto com alguns prind
Ptos, que temos analisado, e discutido, que poderao servir depois de 
escala para novas demonstra<;:oes, e conduzir-nos mais perto do feliz , 
e desejado termo, porque os amigos da humanidade suspiram ha 
tantos seculos. 

§ 14. Seguimos este caminho tanto mais voluntariamente, quamo 
os_ tratados, por mais longos que sejam, nao podem comer todos os 
Pnncfpios certos, e as regras gerais ao !ado de longas discussoes 

. 
5 

A tabua econ6 m ica e ra fundacla em um princfpio hipo te tico. Dai nascia a 
Untformidade da do utrina e as infinitas contradic;:oes na prati ca. As sociedadcs po li-
t1cas n' - ' . 
h. . ao estao, ne m es tarao tao ceclo no grau da suma prospe ridadc, c m que aquc la 1

Po tese se funclava. Vc ja-se o § 7 e Mem6 ria I, § 5, noca . ---pr i Young, Arthur ( 174 1-182 0), Potilical Aritbmetic co11tai11ing obserualions 011 tbe 
of esent state of Great Britain and tbe principles of ber policey i11 /be e11co11ragem e11/ 
d cig~icu/ture (Lo nclrcs, 177 1). Uma seguncla pane cla o bra e publicacla c m 1779. Brito 

eve1ra te_r lido a Aritmetica cm fran ccs. Desclc 1775 cxis tia rradu c;:ao cla primc ira pane. 

11 Theon e du luxe 01i /rai te clans lequel on ente1pre11d que le luxe est 1111 ressort 
on seu/em ent utile ma is fJro ritable Paris 1771. 0 autor usa as inic iais G. M. 

01 D ' 'J · I , 

tannyere, Anto ine ( 1762-1802) Essai d'Aritb111 etiq11e Politiq11 e, Paris, 1799. 
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necessanas para eles se provarem com evidencia. Nestas Mem6rias 
pois nao seguiremos alguma ordem alem da que o nosso gosto, as 
circunstancias publicas, ou particulares exigirem; porgue seria frustrar 
o nosso objecto, se, guerendo observar a ordem das materias, nos 
vissemos obrigados a dar anilises, gue por falta de observa~6es nao 
fossem precedidas daquela discussao, e exame de raz6es, e de factos 
necessarios para se poderem gualificar de demonstra~6es, que 
possam conduzir-nos, coma as geometricas, a novas descobertas. 

§ 15. Este caminho se justifica ainda por ser mais facil !er um s6 
discurso dirigido a certo objecto, do que uma obra inteira por 
pequena gue seja, gue de ordinario contem materias diferentes, e 
variadas. Os homens publicos de todas as na~6es carregados de 
deveres, e obriga~6es , e entregues todos ao estudo da jurisprudencia 
confusa das rotinas, e da grande, e imensa pratica de neg6cios, de que 
se acham incumbidos, nao podem entrar na li~ao da politica; mas 
apenas poderao ser tentados a !er umas pequenas analises, tendentes 
a prova de uma, OU poucas proposi~6es , antepondo-as a tratadOS, gue 
precisam de mais tempo, e de combina~6es de principios. 

§ 16. Nova razao insta ainda. Numa provecta idade, em que de 
ordinirio se sobe a altos empregos, costumam faltar as for~as para !er, 
e meditar, e mais ainda para discutir a imensidade de obras, gue ao 
publico oferece ou o zelo, ou o interesse; a nao serem geralmente 
acreditadas, ou mui tocantes, e em breve discutidas. 

§ 17. Apesar de tudo talvez gue estas Mem6rias nao sejam demons
trativas, coma nao foram algumas de Condillac, que sustemando com 
tanta for~a a necessidade da analise nao analisou muito bem proposi
~6es, gue avan~a sabre o comercio, e outros objectos; porem o nosso 
erro sera entao involuntario, depois de termos seguido todas as regras, 
que a crftica, e a dialectica nos recomendam, e de que somos 
capazes; sem que dai se possa deduzir alguma consequencia para 
provar a impossibilidade de demonstra~6es politicas. A evidencia do 
facto, a do sentimento, e a da razao podem ser tao certas, como a 
matematica, guando com critica se examinam. A existencia de Paris, 
ou de Goa e tao certa, como as proposi~6es geometricas; porque 
estes factos nos sao geralmente atestados por infinidade de testemu
nhas sem suspeita, e gue sem violencia as afirmam em diversos 
tempos, seculos, e conjunturas, tendo diferentes vistas, e interesses. Ja 
na~ podemos chamar evidente a certa povoa~ao, ou extensao de 
Pans, ou de Goa; porgue nao achamos sabre estas asser~6es as 
mesmas regras de critica, que nos conven~am. A existencia daque!as 
c1dades, e de uma dor, que sofremos internamente, e evidente, como 
a verdade de dois e dois serem guatro, se n6s nao particularizamos 
aqueles factos, ou aquele sentimento, ajuntando-lhe singularidades, 
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sabre que nao temos toda a certeza. Da mesma sorte as verdades poli
ticas podem ser certas, e evidentes, quando elas sao fundadas numa 
rigorosa analise; e nossos receios serao tanto menores, quanta na 
moral podem reunir-se as evidencias do facto, da tradir;;:ao, e da razao. 

§ 18. Quando porem algumas destas analises nao forem demons
trativas, os amigos da humanidade, e zelosos do bem publico poderao 
suprir-lhes, o que faltar para se poder tirar uma conclusao certa, que 
mostramos ser possfvel, e que o seria ainda mais, se f6ssemos 
educados desde os primeiros anos com uma boa l6gica, que logo se 
nos ensinasse a praticar; se tivessemos uma boa lingua filos6fica, em 
que os sabios s6 escrevessem, e a cujas regras fossem sujeitos; e se 
os nossos cerebros nao estivessem embrutecidos, e estragados com 
os inumeraveis prejufzos da nossa educar;;:ao liberal, e com infinidade 
de absurdos, e de sofismas, que nos tern tornado incapazes de tocar 
a verdade a mais simples atraves das espessas nuvens, que a 
escondem a mais viva sagacidade. No meio deste caos, e deste intri
cado labirinto, a que um longo habito antidialectico nos conduziu, 
era indi pensavel que todos os zelosos literatos se tornassem outros 
~ntos pequenos Descartes, e que, pisando aos pes suas antigas ideias, 
fiz~ssem todos os esforr;;:os por se esquecer delas. Eis-aqui a maior 
dtficuldade, e que e necessario veneer para se tocar a evidencia dos 
Prtncfpios politicos, e morais, e para se conseguir a verdadeira felici-
dade dos governos, e dos povos. , 

§ 19. Com uma linguagem igualmente franca, e livre nos figu
ravam uns as maquinar;;:6es da intriga, e do ciume literario; segurando
-nos outros que as verdades ditadas pelo zelo do bem publico, ainda 
que encontrassem os obstaculos das paix6es, trinfarao sempre delas, 
duando sao conduzidas pela prudencia, moderar;;:ao, e respeitos 
d evidos a_os prejufzos acreditados. Neste conflito nao hesitamo em 

ar prmc1p10 a publicar estas Mem6rias. 

§ 20. Pesava muito na nossa moral deixar vir a idade, em que o 
e~pfritr) de todo cansado, e entregue a uma apatica insensibilidade, se 
n~o kmbra ja daquele sagrado dever, que todos tern de tributar a sua 
Patna o resultado de seus estudos, e de suas reflex6es. Aguilhoados 
os homens pela mesma natureza estao ligados a esta lei indispensavel, 
Por nao podermos verdadeiramente amar a humanidade sem 
concorrer do modo, que nos e possfvel , a aumentar a massa dos 
~ozos, e prazeres inocentes, que sao clestinados pela alta providencia 

rar;a humana, e confiados ao nosso trabalho, e meditar;6es. Qual
~ue5r :i.~e seja a profissao, em que nasr;;:amos, e que seja susceptfvel de 

11 
er etr;ao, seria um crime imitar, e seguir cegamente os passos de 

d ossos pais; n6s devemos transmitir a nossos netos novos penhore 
a nossa amizade. Eis aqui na filosofia moral uma das provas mai 
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sensfveis da nossa imortalidade; porque se se aspira a ter um filho, 
que nos represente sobre a terra, e que conserve nossa mem6ria, as 
uteis descobertas, que se fazem nas artes, e ciencias, sao um pacto 
muito mais importante, ja pela felicidade, de que vem gozar as gera
<;6es futuras , ja pela gl6ria, que resulta em dominar, e dirigir as ac<;6es 
dos homens nos seculos, que se seguem. 

§ 21. Nao se pense que n6s pretendemos outra cousa mais do que 
entrar naquela ordem de cidadaos, que trabalham por cumprir o seu 
dever, e por despertar alguns muito, e mui benemeritos, a quern uma 
prudencia pusilanime, e tfmida contem no esquecimento. Eles 
acabarao o edificio, de que n6s apenas lan<;amos os primeiros 
alicerces; eles porao em melhor luz, do que n6s, as causas de muitos 
males, que afligem a humanidade, e de inumeraveis erros, q ue 
entraram na nossa legisla<;ao, e que tern paralizado a agricultura, o 
comercio, a industria, e a propriedade. 

§ 22. Inutilmeme me descreverao a for<;a do orgulho cientffico, e 
seus incendiosos efeitos; porque choca a sa filosofia, e e mesmo 
criminoso, e repreensfvel deixar de expor verdades, que podem 
influir no bem do Estado pelo vi! receio de perder interesses. Que e 
na pura moral a infame sede do ouro, e a 6frega cobi<;a dos 
empregos? Que vale a mordacidade s6 privativa de almas acanhadas, 
e de charlataes, ignorames, e incapazes de alguma protec<;ao (1til? Nao 
sao os maiore detractores bem conhecidos por falsos sabios, que 
tern o dom sedutor da palavra, e que, fundados numa reputa<;ao maJ 
merecida, querem proscrever uma obra por um erro de solicismo' 
Mas quando a impostura triunfe, e se va aumentar o martiro16gio6 

das ciencias, em verdade nao se aumenta tambem o n(1mero dos que 
souberam gloriosameme restaura-las, ou atentaram dar-lhes um novo 
esplendor? 

§ 23. As pa1xoes estorvaram sempre o progresso da verdacle, o 
orgulho, e ciume filos6fico inutilizaram nossas tentativas; e triunfaram 
de todos os prindpios demonstrativos apesar da poderosa for<;a cla 
evidencia, e da nossa constancia. Com efeito quanclo o Abade de S. 
Pedro" escreveu a sua obra tendente a reduzir a conc6rdia todos os 
prfncipes, e soberanos da Europa, se !he disse, que the tinha esque
cido mandar primeiro uma tropa de missionarios para dispor o 
cora~ao, e o espirito dos princzpes. Parece que n6s deviamos 

6 A hist6 ria do orgulho cicntffico parccc apo iar o sis tema de l lobbes, quc 
defende er belico o estado natural do homem. 

n Saint-Pierre, Charles lrencc Castel, Abaclc de ( 1658-1743) , Project pour re11dre 
la }Jaix perpetuelle en Europe, 171 .)-1717. 
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primeiro missionar o publico, e os que tern influencia nos governos. 
Mas perguntamos aos que nos opuserem aquela frfvola resposta do 
Cardeal Fleury: a que se devem tantas reformas, que ha anos se tern 
executado em todos os ramos da administrac;;ao de todos os Estados 
da Europa; como a da jurisprudencia criminal, a das leis da magica, 
abusos ultramontanos, e mil outros absurdos, e extravaganclas, que os 
nossos maiores acreditavam com tanta cegueira, e paixao? A que se 
deve uma tao not6ria, e util mudanc;;a nas opinioes, nas leis, e nos 
costumes de to dos os reinos ?° Comparemos os costumes dos 
tempos barbaros, e feudais, os extravagantes quichotismos, a feroci
dade dos homens, a insociabilidade, a escravidao, a crueldade das 
penas, e das vinganc;;as particulares, 0 despotismo destruidor, a serie 
de heresias mortfferas, as rebelioes, e a insubordinac;;ao, o crimes 
Contra a natureza publicos, e principalmente ocultos para se fugir a 
severidade daqueles tempos; e veremos que todos estes horrores 
foram substitufdos depois pelos vfcios do luxo, e de uma sensuali
dade natural , e por outros sem comparac;;ao mais moderados; e que 
umas luminosas leis quase dissipariam. 0 libertinismo malignamente 
mascarado hoje com a capa de atefsmo, e de irreligiao, maiormente 
Porque se ofende interesses particulares, que se confundiram sempre 
com os da religiao, era obra da reforma de poucos anos suposta a 
moderac;;ao dos nossos actuais costumes. Se tudo que existe 
comec;;ou, e se tudo e obra das leis, tudo foi inovac;;ao, e devia noutro 
tempo encontrar o obst:iculo das paixoes. A luz apareceu sempre 
depois dos erros, e das trevas. Se o temor das paixoes tivesse parali
~ado as tipografias, a sociedade estaria ainda no seio da sua primeira 
h arbandade, e estupidez . Por certo que os progressos do espfrito 

urnano tern realizado esta metamorfose, que se nao efectuaria, se o re · 
~ei~ de ver frustrada a descoberta das verdades pela forc;;a das 

haixoes tivesse suspendido as penas de tantos escritores: mas 

d
?uveram sempre homens intrepidos, zelosos, e dotados de uma 
1al' · ect1ca luminosa, que os fazia prever com a mesma certeza, corn 

qu~ um astr6nomo preve um eclipse, que as suas luzes haviam enfirn 
universalizar-se, e chegar aos chefes das nac;;oes atraves dos obst:iculos 
inumeraveis, que deviam encontrar na sua carreira. Sem duvida a 
v~rdade e tao imperiosa, que faz calar, e mudar de cor aos mesrnos 
~eus, que a pretendem ofuscar, e denegrir, e tao arnavel, e atractiva, 
hue, Como Uffi bem Celeste, e abrac;;ada geralmente por tOdOS OS 

omens, quando !hes aparece clara, e brilhante, Ionge das trevas, e 

dele: O ~onjunto de remas discuridos no ambiente da llustrac;ao curopeia , alguns 
mism~ntcgrados em projectos de podcr do absolutismo esclarecido, cxprimcm o opti 
tinos. :r6pno de .ur:ia cpoca quc sc confrontara com os cxcessos filosofistas c libcr
·pol[ii . C~ntrapos1c;ao de raziio C j)ai:'(iiO, que C tfpica clc muita da diSCLISSaO ctico
Brito ~ad~ctcccnusta , vcrifica-sc tambcm , cm Portugal c o discurso de Rodrigues de 

isso um prcc1oso inclicador. 
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sofismas, que a costumam sufocar. 0 escritor pois nao devera 
de alentar-se com os obsciculos, que as paixoes costumam sempre 
opor principalmente ao primeiro progresso das luzes. Bern como o 
constante, e previdente lavrador, vendo parte da semente esterilizada 
pelas pedras, e troncos, roubada pelas aves, pisada pelos homens, e 
afogada pelas chuvas, nao desanima na esperanc;a de que aquela 
porc;ao, que prender, e frutificar, pagara vantajosamente seus traba
lhos; da mesma sorte o escritor observando que as paix6es tornam os 
homen em pedras, em bronzes, em troncos, e em monstros vorazes, 
nao devera desmaiar, prevendo que, sendo etas destramente condu
zidas, e adoc;adas, poderao deixar medrar por diante as verdades, que 
sao sempre liteis. Preparada a semente, e limpa a terra com os 
preceitos da arte, a colheita sera mais certa, e abundante. E o sistema 
antisocial, que sup6e no homem uma natureza de guerra, e de feroci
dade, nao tera defensores, quando se observar que foi a falta da 
educac;ao liberal, e das luzes, ou as consequencias pr6prias de uma 
natureza corrompida, e estragada pelas leis, que apoiaram uma 
opiniao tao horrivel, e estranha. A hist6ria nao tendo ate agora ofere
cido pela maior pane mais que uma serie de factos, manados de uma 
natureza degenerada, de uma falsa polftica, ou de uma educac;ao fera, 
e antisocial, nao podia deixar de abortar aquela falsa base. Mas se a 
sememe dos bons prindpios tivesse preparado, e predisposto os animos 
dos povos; se as paixoes, que tornam todos os homens capazes das 
maiores puerilidades, e de loucuras as mais extravagantes, fossem a 
tempo conhecidas, e dominadas por um habito constante, firme, e bern 
filo 6fico, as nossas ciencias teriam frutificado mais. A epoca da teoria 
do entimemos morais,P que desterrou em grande parte a mania das 
questoes ridiculas, e meramente metafisicas, e que fez depois proscrever 
da polftica as que versavam obre a preferencia dos governos, e sobre 
outro objecto de tao insignificante entidade, ilustrou muito o semeador 
polftico. Uma nova estrela o conduziu ao interior do coracao do homem, 
para melhor !he conhecer as molas dos seu movimentos, a qualidade 
do eu terreno, e os metodos mais pr6prios a adoc;ar peitos duros, e 
ferrenho formados ao prumo do pestffero exemplo, e do abandono 
mai cruel. era entao a semente cla verdade cada vez menos arriscada 
a er devoracla pelo fogo das paix6e . 

§ 2-t . A verdade e tao amavel para todos o ho mens, e para todaS 
as nac;oes, quanto ela !hes e L'1til , e a ignorancia, ua comraria, deres
ravel . e prejudicial. A primeira e o in6 nimo da divindade, da sabe-

1> Emhor~ cm n.: fcrt:ncia~ cxplfc i t:i', Hodr1guc' de Br i to rc: lln tt' :1' itkl:i' ~oh n.: t i 

Cntimcmo moral universal c o scnso m o ral indiv idual an tcnorc~ a qualqucr dispo· 
su;ao precept! tica cal como pudcram str tcori1.adas por haftesbury c quc virao :t 
pc11111 t 11 um.1 k1lut.1 h .1 rnmnl ot.1dt >1·>1 tll' lc lld d;i d« <' dn prcl)lfr"< l itl1.il1<'i1l l' ' , , ~oc il' · 

<1 .1de min i.11Hl11 j;i .1 prinwir;1 f11~c <lo 11!i l i 1 ; 1 r i~ino dl' Ht· 11111 ~1 111 
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doria, das luzes, das demonstra<;oes das artes, e das c1encias, do 
POder, da riqueza, da virtude, e da felicidade; e a segunda e o da estu
pidez, do vfcio, do crime, da miseria, e de uma barbara brutalidade. 
Qualquer que seja a constitui<;ao dos Estados, a ignorancia, esta 
inimiga das luzes, e da evidencia fenomenal, foi sempre fatal a todos 
os povos, e a toda a especie de governo, e a origem de todos os 
males, que tern sofrido a humanidade. Desta raiz fecunda brotaram 
sempre todas as desordens dos particulares, e dos Estados; porque a 
Pobreza do juizo, e do verdadeiro senso filos6fico produziu sempre 
~ dos bens, a das virtudes, e a de todos os meios capazes de conduzir 
a felicidade. A causa dos males, gue tern atormentado os particulares, 
e as na<;oes, sao problemas, que se resolvem facilmente pela hist6ria 
geral das loucuras dos homens: Nao Joi, diz um escritor, na Prussia, 
e na Inglaterra, onde os cheJes tern soJrido; porque Carlos I, e os 
reis da Esc6cia viveram, quando a superstir;;ao dominava o reino, 
e 9uando os povos gemendo debaixo do Jugo da ignorancia estavam 
aznda sem artes, sem industria, e sem riqueza; e os Fredericos no 
rneio mesmo da erecr;;ao da nova republica elevada por causas 
singulares, Jilhas da ignorancia do governo, nao tiveram o mais 
leve abalo, ou inquietar;ao a sombra das ciencias, que eJicazmente 
os .Protegeram. O governo, que propaga a ignorancia, cava o 
ab~smo, em que ao menos se abismara sua posteridade. Todo o 
orzente depoe a Javor do que avanr;;amos. Todos os despotas ign.o
ra~tes, e estupidos tern ai sido ao mesmo tempo opre sores, e opri
~zdos; e a estupidez nao tern feito mais que expor o imperios a 
todas as inJelicidades de uma administrar;;ao ma, e espalhar sabre 
~dos os espiritos uma cegueira, que, passando logo dos povos aos 

c efes, lhes excita perturbar;;6es, e tempestades; e, opondo-se a toda 
: reforma util, eterniza os abusos, prolonga a durar;;ao das calami
t ades Publicas, e torn.a os homens publicos incapazes desta opinia
dc~ atenr;ao, que exige a maior parte das quest6es politicas. A felici
u a-~ d_os pai de famflias, como a dos chefes das na<;oes, es ta sempre 
e ni a a de seus filhos; e 6 uma educa<;ao em imponantes verdades 
e c~paz de elevar uns, e utros ao sumo grau de conc6rdia, de 
dJ _endor, e prosperidade, de que eles sao capazes. A verdade, a sabe
da~ia, e a felicidade, como quase sin6nimos, sao o atributo da divin-
0 e, a que tendem todos os homcns, como os corpos gravitam para 

centro Ce sa . • . - . -dir' · . ' a res1stenc1a, e a reac<;ao, serenam as pa1xoes, e se 
qu igem Ut1!~1eme; a tranquilidade, e quieta<;ao se restabelecem logo, 
re-: 0 impeno da razao faz chegar os homens a baliza, a que a natu
pr;~ os t~m destinado, e em quc e nao pode desejar mais, de que 
ddzere 1maginarios. Guardem pois um profundo silencio os egofstas 
nu en ores da ignodncia, q uc pell) mcio de sonsm:is qucrcm con ci-

.ar amda a infelicitar os !)Ovo · e os scus cbefc c saibam guc as pa1x- ' ' 
v~r 1°~5 com as suas cilac.las, e embustcs nao poderao estorvar quc as 

( ·1l '- d1cguun ccdo, ot1 Lard · ao alto dos uonos. 



22 Mem6rias Politicas, Prefacio 

§ 25. Provado assaz tern sido que o espfrito humano nao pode dar 
jamais passos retrogrados; ainda que os de em certos distritos, e em 
certos bra\:OS das ciencias morais; porque a massa total das luzes 
caminha, e tern caminhado sempre em passos progressivos no todo 
do nosso globo 7 . Apenas quatro seculos merecem ser contemplados 
na hist6ria do mundo, mas a massa dos conhecimentos do decimo 
oitavo excede muito a dos seculos reunidos de Alexandre, e Pericles; 
de Cesar, e Cicero; e dos Medicis8 . Eis aqui uma nova prova de que 
os governos, por pouco iluminados, que sejam, devem resistir a todos 
os ataques forjados pela intriga, e pelas paixoes; para fazer pender a 
balan\:a literaria a favor da na\:aO, que lhes foi confiada. Sabio aquele 
soberano, que semear primeiro as candidas sementes das ciencias, e 
das anes, e proteger mais eficazmente o progresso da verdade; 
porque ele colhera primeiro os sazonados frutos da sua prudencia, e 
da sua sabedoria. A riqueza nacional crescera enrao a igual passo com 
a agricultura, comercio, industria, for\:a militar, e com todos os ramos 
da administra\:aO dirigidos por maos habeis; a mediocridade entao 
nao podera calcar o genio; nem a ignorancia dominara numa regiao 
de luzes; e a verdade enfim sabera retribuir com grandeza o zelo do 
governo, que a tiver protegido: quando pelo contrario a estupidez, e 
o timido respeito das paixoes, tornando a na\:ao cada vez mais paralf
tica, a inabilitarao para opor a mais !eve resistencia ao primeiro golpe 
do inimigo domestico, ou estrangeiro; e para suprir qualquer despesa 
extraordinaria, que se pretender exigir numa urgencia do Estado, a 
fara o jogo, e a vftima das na\:6es beligerantes, e a reduzira finalmente 
a um caos de anarquia, desordens, e atentados, que fez sempre tremer 
os povos igualmente que os governos. 

. § 2~. Em verdade que o fogo das paixoes, e o interesse de diversas 
1erarqu1as9 podem, e de facto tern suspendido a execu\:aO de mwtos 
prir:cfpios certos, e evidentes da legisla\:ao; mas quando em qualquer 
na\:ao o soberano fosse ou condescendente com certos, e interes
sados partidos, ou fraco para os conter, seguir-se-ia que a execu\:ao 

' § I e 6, nota . 
8 Ate ao senhor o. Joao Ill. 
9 

Muitos, que presumem de sabios politicos, proclamam sem cessar a irnpossibi li
dade de publicar, e fazer executar sabias, e justas leis por rnotivo de oposi<;ao das 
Jerarqu1as mteressadas. Alegam em seu abono factos , e experiencias; e por csr<1 

hnguagem querem mascarar o refinado egofsmo, que exercem, e a satisfa<;ao cle scus 
pamculares interesses, e caprichos, ou a sua ignorancia . Nada os inquicta ; tirarn 
partido ?e tudo, e para eles o mundo sempre vai bcm. Mas a dificuldadc cle promulgar 
u_m c6d1go, ou uma lei justa somente pocle vir clc uma cle duas causas: ou da igno
rancia, ou da fraqueza do governo, fundada cm temor panico: e cstas duas causas, que 
clev~m uniformar-se cm uma s6, podcm-se unicamcnte destruir pelo progn:sso do 
espmto humano, das luzes, e da verdade. Os obstaculos politicos invendvcis nao 
~Odem aqu1 ser _con_templados, como uma terceira causa; porque quanclo cxistisscrn 
tais, cessava entao Ja a justi<;a da lei. Veja-se a Mem6ria II, § 17. 
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seria mais tarde feita; que porem ja de antemao, como temos vista em 
muitas leis projectadas, se iriam aplanando os caminhos, e vencendo 
as dificuldades. Todavia nunca se podera deduzir legitimamente que, 
se a luz da evidencia iluminar o entendimento da maior parte dos 
homens, e dos que merecem contemplac;ao, possa subsistir por longo 
tempo uma fraca condescendencia dos governos com os princfpios 
conhecidamente err6neos, falsos, e destruidores; e que possa recear
-se a forc;a de um partido, por muito poderoso, que seja; porque seus 
esforc;os serao os movimentos convulsivos do egoismo impostor 
expirando aos golpes da opiniao geral, que s6 respeita, e quer sempre 
entronizar a verdade, como a divindade tutelar dos tronos, e dos 
povos. 

. § 27. Tributemos pois a verdade os mais respeitosos incensos; 
imudec;am diante dela OS monstros das paix6es, e abriguemo-nos a 
sombra do seu alto, e tutelar imperio. Nao atentemos contudo sondar 
a essencia, e princfpio das cousas, que sobreexcedem nossa fraqueza , 
e as raias transcritas da sua dominac;ao; mas tratemos s6 de que a 
natureza cesse de ser esterilizada pelos erros grosseiros da ignorancia; 
e que espalhe as maos cheias seus copiosos bens. Para galardoar os 
que militam debaixo das bandeiras da verdade, a rac;a humana resga
tada da miseria publica anciosamente os espera. A gratidao !hes erigira 
um padrao em todos os corac;6es, e o patriotismo os embalsamara 
com a imonaiidade. Tais sao as recompensas dignas, a que ,?6 deve 
aspirar o literato em premio das suas longas vigilias, e de seus peni
veis cuidados. 
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MEMORIA 11 

SOBRE A BASE, E PRIMA.RIO SISTEMA FUNDAMENTAL 
DA LEGISLA\:AO DE PORTUGAL, E SOBRE 

OS SISTEMAS GERALMENTE 

§ 1. Sem lei, e sua observancia tudo e anarquia. Sem rumo, e sem 
regra tudo confusao, e tudo desordem. A infinidade de talentos dife
rentes, de habitos, e educac;oes deve ter ateado nas ciencias morais 
entregues ao nosso capricho uma guerra filos6fica fomentada pelo 
orgulho cientffico. :E assim que cada um escritor costuma arranjar 
seus princfpios ao sistema, que adoptou; nao quer estar sujeito a 
~egras; refuta os outros para fazer triunfar o seu; embele.ce-o com 
ac_t~s, e observa\;6es, sem examinar, e analisar as contrarias, foge da 

anahse procurando pensamemos brilhantes, que rascinem; e, tendo-se 
enfim desacreditado a si, espalha a desconfian\;a, e o temor sabre a 
~xecuc;ao de novas pianos. A recta razao, a equidade natural, e a utili-

acte publica foram sempre termos abstractos, e ambfguos, que se 
aco~odaram caprichosamente para provar os maiores paradoxes. A 
a~b1guidad , a confusa , e comradlt;oes sem numero deviam caracte
rizar nossos escritores, e nossos modos de raciocinar, abortando ao 
~esmo tempo o cepticismo, e a anarquia em todas as ciencias posi-
ivas. E a nau do Estado nao podia deixar de caminhar sempre ao 

capricho das ondas; por se nao ter ainda tratado de expor com a 

t A. 
te . tnda que esta Mem6ria, e a seguinte parec,;am dever ter o seu lugar depois da 

rce1ra em 1 d · · -co ' que se trata do valor politico em gera , e que estas pnme1ras sao pane, 
Mentucto, alem de que ja nos dispensamos de seguir alguma ordem na serie destas 
e rnonas, os quatro sistemas fundamentais da legislac;ao merecem coda a preferencia 
rn~re as determinadas especies de valor politico. Eles sao os quatro prindpios funda
a ntais, e determinados do direito natural tornado em toda a sua extensao, quando 
a;eta razao, a utilidade publica, ou o valor politico nao sao mais, que uma base geral, 
-ses~acta, e indeterminada, em que se devem fundar codas as instituic,;oes sociais. Veja
nar § l4, a Mem6ria III, § 1, e a Mem6ria II, § 3 7, onde estabelecemos o direito 
dev~:al no valor politico; e sendo esta, a que o tern maior determinadamente, parece 

ter o primeiro lugar. 
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devida extensao, e analise as regras fixas para formar um sistema 
fundamental capaz de a dirigir, e de calcular igualmente os interesses, 
que resultam da ligac;;ao, colisao, e preferencias entre ele, e os outros 
sistemas subalternos, ou de inferior graduac;;ao; cuja utilidade, e 
importancia se vera no decurso destas Mem6rias. 

CAPITULO I 

Sabre os sistemas geralmente 

§ 2. A disposic;;ao das diferentes partes de uma arte, ou ciencia, em 
que ligando-se umas as outras se conservam mutuamente em ordem, 
e harmonia, tendendo todas ao mesmo fim, e o que se chama 
sistema. 

§ 3. A sua base fundamental vem a ser aquele princ1p10, ou 
maxima, a que todas as partes ligadas estao subordinadas, como a seu 
centro. 

§ 4. Tern por certo os bons sistemas um s6, e unico principio, ou 
base fundamental ; porque assentando em dois, ou mais, eles seriarn 
defeituosos, e contradit6rios, e seguir-se-iam caminhos opostos, e de 
di versa natureza 2 . 

§ 5. Se a base for verdadeira, e s6lida3, os progressos do sistema 
serao certos, ja nas artes, ja nas ciencias, e tanto maiores, quanto ela 
for s61ida, forte, constante, e luminosa. 

2 Veja-se o § 51. 
3 0 born Sistema e obra do tempo, e segue os progressos da ciencia, a que se 

aplica. Comei;:a-se por conjecturas vagas, e observai;:oes de factos, amomoando-se o 
falso, e o verdadeiro. O reino da imaginai;:ao, e o da erudii;:ao precede ao da razao. OS 
romances de Descartes, diz um politico, sobre a fisica geral foram necessarios para 
que Newton a reduzisse a principios. Os castelos aereos de Leibnitz, e Malebranche 
foram alicerces, para que Condillac, e Degerando pusessem em evidencia, e estimai;:ao 
o Sistema da analise. Platao, Arist6teles, Grocio, Wolfio, Puffendorf, Montesqu ieu, os 
novos economistas, Stuart, Smith , etc, eram graus necessarios para a moral, e a poli
tica se aperfeii;:oarem no seu sistema. Assim se podera chegar a um principio evidente 
por uma continua serie de observai;:oes, e fen6menos constantes; desterrando-se hip6· 
teses, fici;:oes, analogias, metafora , figuras , principios abstractos, e expressoes 
eloquentes, que costumam igualmente seduzir aqueles que as leem, que os que as 
escrevem. A linguagem da verdade costuma ser simples, uniforme, cheia dos mesmos 
termos, das mesmas ideias, e das palavras as mais claras, quando a do erro e sempre 
obscura, confusa, eloquente, e variavel, para cobrir as falsidades, que se pretendem 
provar. Fugindo de definii;:oes, que exigem uma mui exacta analise, de metodos de 
raciocinar falfveis, da preveni;:ao, antipatia, simpatia, e dos mais vicios acusados numa 
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~er~ita dialectica, e que somente se podera descobrir um prindpio certo, que sirva 
e ase a um born sistema. 

d Os kancianiscas• dizem que o empirismo e uma arte pr6pria da infancia, e incapaz 
q e pro~uzir genios sistematicos, que s6 podem brotar do te6rico puro. Eles blazonam 
s·ue a filosofia transcendental e s6, a que pode dar uma base firme as teorias, e aos 
t istemas: por isso definem a filosofia ciencia dirigida a reduzir a um todo sistemii
;co Posto em principios fundamentais, ou ciencia da ligai;ao determinada das 
d~~i~~s _inctependentemente da experiencia. Ainda se nao achou, continuam eles, uma 
po ic;ao para o direito, para a moral, ou para o born, para o belo, ou para as artes; 
et rque 0 matematico definiria estes objectos diferentemente do quimico, do jurista, 
d~· A boa definic;:ao, devendo representar fielmente a concepc;ao de uma cousa, 

Palscrever-lhe os fins, e limites, e encerrar os caracteres primitivos da significac;ao das 
avras • ex ., • e em pane destruida por qualquer novo progresso, ou por qualquer nova 

fis?enencia , que depois se fac;:a, e que desminta a sua primeira acepc;:ao. 0 mesmo na 
Foica. As definic;oes da luz, e agua sao muito diferentes, das que· eram ha vinte anos. 
co~mou:s: muito tempo ideia do ar sem se saber do seu peso, cor, elasticidade, e da 
sab posic;ao do oxigenio, e do azoto. Como se podia definir bem o sol antes de se 
est er que era um corpo mais opaco, e frio, do que a terra? que as altas montanhas 

0 ;vam cobercas de neves? que os aeronantes na grande altura nao podiam suportar 
sen~o? e que aquele planeca esfriava tanto mais, quanto nos estava mais pr6ximo; 

S 0 0 calor produzido pela luz com cercos gazes terrestres? 
co omente as cousas construidas pela razao (continuam eles) podem ser definidas, 
pe~o a filos~fia , os prindpios puros, e as matematicas puras. Entao se deve comec;ar 
tra a __ definic;a~>, se quisermos demonstrar o hexagono, o triangulo equilateral, o 
c cpezio, etc. E obre o purismo que se devem formar os sis temas para serem s6lidos, 
a 0°'~Slantcs; c c assim que Urown pn.:tcndeu fundar pane da mcdicina em princfpios 
n~Iedicticos, e Lavoisier a qufmi <.:<1; que Verulam , Galileu, Torricel li , Sthal fundaram 

~Pane da fisica, Kepler a as1ronomia. Arist6teles a di:1J(·c1ica. ' 
cha as responde-se-lhes que ja dames de Arist6teles se conheceram estes principios 
Os :d?s apodicticos, e puros, e que tern o caracter de universalidade, e de absoluto. 
dent Pincos conheceram, e condenaram sempre com os puriscas a filosofia transcen
raza e, que traca da origem, e prindpios das cousas, que excedem as forc;as da nossa 
qua1°· Talvez que s6 o empirismo, e a analise possam descobrir prindpios gerais de 
bertquer natureza, denominac;ao, e acepc;ao, que sejam, e os tenham realmente desco-o. 

Pas~s homens tiveram sempre uma natural propensao para o idealismo intelectual. 
Enfaam a sua vida em nao crer o que veem, e em adivinhar o que nao veem. 
faisoSl!a_m-se da analise, e querem penetrar em abstraq:oes, que deram origem a cantos 
vac;- s sistemas. Neles tern gasto o precioso tempo necessario para a analise, e obser
ide~o, que s6 pode conduzi-los a novos progressos. Examine-se a familia das nossas 
0 s:s, e sua arvore geneal6gica, e observaremos crescerem rapidamente os ramos, e 
siste u tronco nos tempos analfticos, e diminuirem, e como dessecarem-se nos de 
dentmas heteroteticos, ou transcendentes, e mesmo nos dos autoteticos, ou transcen-es. 

0 kanc1· · • Copen anisr_no tern achado. na Alemanha. des de Konigs_berg ~te S.rutgard.' e desde 
hague ate Saltzbourg infmnos contradttores. Aparec1do ha ma1s de vmte anos, ----Cha;'l~ conhecimento que Roclrigues cle Brito tern de Kant rcporta-se ;1 obra de 

glles ds de _V11lers La Deduction trcmscendantale de Kant, cle 1800. Nota-se em Rodri
Pinh .. e Brno uma exigencia de discurso quc encontraremos igualmente em Silvestre 
na Ii c~.° Ferreira , nas Preleci;6es Filos6ficas, cle 1813 c que, clc algum modo, cxprimc, 
no 

0 
a de Condillac, t1rn ata de clcfinic;:ao c sistcmatizac;ao conccptt1al cspecialmcntc 

l r·iv~ue concerne as cicncias morais na altt1 ra em quc a economia polftica sc cncon-
' '

1 
em fasc cle const itt1ic;ao como ciencia. 
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cheio de expressoes novas, ou deduzidas da filosofia de Arist6teles, tern sofrido 
mesmo injurias, que Villers chama injustas, e compara as que sofreu Socrates, e os 
santos m:l.rtires. A grande mem6ria de Kant, e seu genio enciclopedico o tern feito 
responder as acusai;:oes. Mas ainda que Copernico fosse injustamente combatido por 
Bacon, Riccioli, Bellarmin; Galileu pela Universidade de Piza; que a circulai;:ao de 
sangue de Harvey fosse atacada por Gassendi, Hoffomann; o sistema sexual de Lineu 
por Haller, Buffon; a qufmica de Lavoisier por Priestley, Sage, e Lamarck, nao se segue 
que fossem injustas as crfticas, que Condillac faz a tantos falsos sistemas dos antigos, 
e novos fil6sofos, fundados no reino intelectual: nem que sejam justas, ou injustas as 
que se fazem a filosofia transcendental de Kant. N6s nao somos metafisicos, nem 
temos lir;:ao do kancianismo para podermos julg:l.-lo; mas apenas dizemos que a psico
logia empfrica tern encontrado somente aquela polemica, que teve sempre por fim 
arruinar as escolas rivais, e estabelecer dogmaticamente suas novas doutrinas. 

Os princfpios a priori puros, ou apodicticos, segundo eles, somente sao os pura
mente demonstrativos. Todos os mais nao sao apartados de toda a duvida, como o da 
gravidade dos corpos, o da mortalidade do homem; eles s6 podem dar certeza conjec
tural , hipotetica, OU condicional. Esta teoria ve-se bem que e incompativel com 0 

name de demonstrai;:ao, que tanto no Prefacio, como nestas Mem6rias damos a cenas 
proposir;:oes; mas ela nao nos faz apartar da denominai;:ao impr6pria, que !he demos. 
Algumas delas s6 poderao ser desmentidas pela experiencia depois de muitas revolu
r;:oes. Ainda que somente sejam certezas anal6gicas na frase do transcendentalismo, 
delas se pode tirar ainda mais interesse, que das matematicas puras. 

0 princfpio, em que se fundam as proposir;:oes politicas, e mesmo mais existente 
que aqueles, em que se fundam as matematicas. Estas estabelecem-se em princfpios 
fisicamente falsos , quais 0 ponto geometrico, e 0 infinito. 0 ponto e 0 primeiro 
elemento, o ente absoluto, sem o qua! nao ha geometria. Todas as figuras sao formadas 
por linhas, e estas por pontos, que nao tern extensao, largura, nem profundidade, 
como o ridicuto m6nade de Leibnitz. Se se admitisse extensao no ponto, este se 
poderia dividir em mil panes, e duas linhas rectas se encontrariam em outras mil. 
Quern viu , ou julgou possivel ver uma hiperbole, e a sua assimptota prolongadas ao 
infinito? .. Nao temos logo dois m6nadas, um infinitamente pequeno, e outro infinita
mente grande? .. Nao temos pois a mais real ciencia fundada em abstraq:oes, e prind
pios hipoteticos? ... Mas estas hip6teses fisicamente falsas foram necess:l.rias para se 
formarem tantas demonstrar;:oes, de que se nao pode duvidar, e que sao sempre cenas. 

As mesmas matematicas aplicadas ii fisica, ii hidraulica, tactica, medicina, etc. esrao 
sujeitas a mais irregularidades, e incertezas, do que os princfpios da moral; as quais 
e necessario descontar, se se quiser fazer um util uso delas. Alem da base da politica 
ser a observar;:ao, e a experiencia, que sao mais certas que o ponto, o infinito, etc., 
a soma dos obst:l.culos na pr:l.tica e muito menor. Quando na politica se adopta por 
uma boa an:l.lise um princfpio, costuma este sempre produzir o born efeito que se 
espera. Se uma nova experiencia o desmente, ou exceptua num caso de urgencia, otJ 
noutra mudanr;:a, que sofra o corpo politico, ha entao uma nova lei, que nos ilumina, 
e que nos dirige. Um artilheiro erra muitas mais vezes o tiro da per;:a, do que o legis
lador luminoso errara na sua legislar;:ao. A maior parte das teorias falsas, que terJJ 
havido na politica, porvem do imperio das paixoes, ou da falta de uma exacta analise. 
Supridas estas faltas , os progressos da sociedade serao certos. Se a verdade das mate
m:i ticas puras I! certa, l! por ser conforme a prlndpi s hlpotl! ticos, que n· o mudam. 
Se nos regulassemos pela imperfeir;:ao do compasso, e por outros instrumentos fisicos, 
e neeessarlamente inexactos, seriam falsas codas as demonstrac5es da mals eerta 
ettln l!L 'tol @ ll ffiltJ Y l!ll th1~ ff:l~i:I~ hum11nm;, lne11ttmt-0 , " imp r l'el~EllJ, tl~ lnflnttm 
ob~ arn!g&, QY!l ~~ nrnmrnm m l\JQG, tim QY ntr fl~irn o qu ~llPQ~ tg , no~ nP~ 
devemos vangloriar, e favoniar muito de uma real, e verdadeira vantagem sobre as 
matem:i.tlcas; porque temos prlnc!plos !mut:i.veis na teoria, e na pr:ittc1 , que so podefll 
sofrer alguma excepi;ao; mas entao uma nova lei nos serve de guia. Os quatro sistemas 

j 
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§ 6. Se a base do sistema for falsa, ou em parte, ou no todo, 
~ultiplicar-se-ao as teorias, que a pratica desmentira, complicar-se-a o 
sistema, haverao progressos te6ricos, e a verdade se obscurecera cada 
vez mais. 

Os falsos sistemas dos fil6sofos amigos, e modernos sao uma 
prova . Fundados em princfpios abstractos, em hip6teses gratuitas, e 
e~ materia, que se nao conhece, e em que nao ha bastantes observa
c;:oes, e fen6menos, se tern afinal verificado de falsos. Tais os sistemas 
das_ antigas seitas j6nica, pitag6rica, eleatica, academica, peripatetica, 
~ironica, est6ica, e epicurista, e tais os de Malebranche, Leibnitz, 

sp1nosa, etc. 4 

§ 7. Em todas as artes, e ciencias s~ devem formar sistemas funda
mentais, e outros subalternos para cada ramo da mesma arte; e o 
mesmo homem nao pode muitas vezes viver feliz, sossegado, e em paz 
sem um Sistema, que abrace com constancia, firmeza, e actividade 5. 

§ 8. Todos devem ser formados na base das observa<;;6es, e na 
experiencia dos fen6menos, e factos bem analisados, como se 

;undamentais, o seu estado simultaneo, e preferencia, e o maior valor polftico, de que 
;acamos nas primeiras tres Mem6rias, sao tao certos, que apenas poderao mudar 
N~Pois_ de muitas revoluc;oes, e de muitos seculos; ou em um caso raro de urgencia. 
seao h.ao-de eles poder servir de bases a politica' Ha-de conservar-se tudo,num caos 
sum Sistema, e sem regra' De que serve pois afirmar que as verdades morais nao sao 
doscepciveis de demonstrac;ao, a nao ser esta expressao tendente a espalhar a semente 
tic cepcic_1smo? Veja-se o § 7, nota 5, e o § 12, Prefac., que tratam do principio hipote-

o 4da tabua econ6mica. 

5 
VeJa-se Condillac, Tratado dos Sistemas. 

int Sem um grande estudo do corac;ao do homem, de suas paixoes, e constantes 
ab eresses, considerados geral, e particularmente, n6s nao podemos deixar de ser 
m~rrecidos. Assim como em fisica os fen6menos servem a descobrir as leis do movi
hu~to, e do equilibrio; igua lmente na moral n6s devemos observar as acc;oes 
eel ~nas, a!1m de deduzirmos leis gerais para uma harmoniosa sociabilidade. Um 
ho~ re poln1co quer inventar uma patologia mental para estudar a sensibilidade do 
for em, como ence passivo, e uma dinamica moral dirigida a ensinar, e conhecer as 
acci::

5
motrizes, que existem na organizac;ao; os meios de obrar sobre as faculdades 

siin 1 ' 
0 modo, porque a vontade costuma comummente determinar-se, e a forc;a 

Ordf ~5 '. e composta de todos os motivos. Deste modo, diz ele, se conhecera a marcha 
do anana do prazer, e da dor, a sua antipatia , e simpatia para cercos objectos, e a forc;a 
goza sceusmo dos que julgam que o homem e um ente degenerado; e que nao deve 
Prodr _mesmo .de algum inoccnte pra zcr. Far-sc-a igualmcntc bem sensfvcl que pode 
Pe Uzir 1n11nizades capita.is n;i ordcm cicntffi c;a uma pcqucna difcn.:11 1::1 no m o do <h.: 
falnsa r,_ a .dcsaprovac;ao lie rn n mnor, ou a aprovao;ao de ou tro; deduzir-sc·a, que um 
hoso sab10 e tanto mais scvrro, e atrntcro censor, quanto mais ignoramc; quc o~ 
silolllens_ mcsmos mab dist int0s nas cienclas tern lo ucuras, e extra.vagancias , que_ nao 
111c s~nno t ·t n, t[tH~nci Js d .t ru r1:.1 lie caus:is, que 110~ I .1rccc111 rlttfcuiJs; c t)U t' f't ll J I· 

nar~~e ~ P~i~a0 (lo imer ~~ , 1nm11u11 na ~u;i malor I.' tr- 011an~ 6 11 mola, q\1 ' da de or II· 
Pio O mov1m nto ii vonta, lc da maior pane , 10 s homcm~. R comb inan,10 cstc~ p ri11d
Sists cum o nosso intercss<.:, c com o pi'.tblico quc n6s podcremos dcscobrir um bom 

cn1a de sociabilidade. 
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observa na fisica, qufmica, e medicina. As teorias deviam nascer dos 
factos, e estes estudarem-se separados daquelas, para nao cairmos no 
erro muito comum de olharmos as meras teorias, coma sistemas reais, 
e verdadeiros, de que nos nao atrevemos a duvidar6 . Esta omissao 
tern feito dar as ciencias passos retrogrados ha muitos seculos. Na 
astronomia pois o sistema e fundado nos fen6menos, e argumentos 
de analogia; e nas belas letras, e artes harmonicas os fen6menos sao 
o efeito dos encantos, e do gosto, que resultam da gera<;:ao harm6-
nica, e que devem dar a norma, e a regra ao sistema, que houver de 
formar-se -. 

CAPITULO II 

Regras para os sistemas politicos 

§ 9. Na polftica o sistema se funda tambem em observa<;:6es be!11 
exactas, e analisadas; e assim como e mais facil fazer produzir fen6· 
menos na moral, que na fisica, o e igualmente dirigir aquela, gue se 
modifica de mil modos mais que a fisica. Esta segue as leis fisicas, e 
imutaveis da natureza; quando a educa<;:ao moral, e liberal do homern 
pode fazer-lhe nascer uma natureza toda diferente, segundo tiverern 
sido as vistas do legislador: e as virtudes, e vfcios, que lhe tiver gravado, 
dominarao mais, ou menos na razao da diuturnidade do habito. 

§ 10. 0 legislador tern pois uma grandiosa vantagem sabre as 
fisicos; porque estes fundam os seus sistemas nas observa<;:6es, para 
fazer nascer novas; e aquele, ainda que funde em observa<;:6es os seus, 
tern a liberdade de fazer produzir novas fen6menos, coma lhC 
aprazer: fazendo mudar, ou modificar a seu arbftrio as institui<;:oes 
sociais para fazer nascer novos efeitos, que parecem as vezes prodi
giosos, como fizeram Licurgo, Solon, R6mulo, e Pedro o Grande. 

§ 11. Apesar contudo desta vantagem, que tern o legislador, os 
sistemas politicos costumam ser de todos os mais defeituosos, e 
imperfeitos; porque poucas vezes se forma completo sistema, ja peJa 
preven<;:ao, que tern os legisladores contra projectos novas em razaO 
dos perigos, que correm, e ja pelo obstaculo dos prejufzos dos povos: 
e tanto mais barbara e a na<;:ao, mais dificeis sao eles de executar-se8

· 

6 Entre as diferentes classes, em que se aparcelam as ciencias, ha uma divisa0 

mais geral, que as divide em fisica, e metafisica, isto e, em observai;oes, e principiOS· 
7 Condillac. 
s Todos os males da sociedade provem dos vfcios das leis. A falta cle uma bO~' 

16gica de legi lai;ao e que ord inariameme a adultera, e a vicia; e somente uma analise 

J 
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;;acta pode _escolher uns bons principios, que sejam as bases, e os alicerces das leis. 
orgulho c1entffico, a rivalidade, e as paixoes dos que influem no Governo; a dife

rbenc;a da justic;a, e da polftica, e o receio de inovaroes alem dos erros gerais, que uma 
oa ct· 1- · .,. ' _ . ia ect1ca condena, sao as causas que produzem ou conservam ainda aqueles 

v1c1os. ' ' 

Os _ver_dadeiros s:ibios nao sao caracterizados por uma grande massa de ideias, mas 
P~~ prmcipios justos, e pelo bem da humanidade, a que sacrifiquem suas paixoes. 0 
~- _tern a grande alma de ver de um golpe de vista o mundo, ou aquela pane da 

1~tona geral, que lhe coube em sorte na sua respectiva profissao; que faz aparecer 
a uz do meio das trevas; que conhece os meios e o fim ultimado das cousas; e que 
pre~e, e calcula seus efeitos, reconhece que o b~m publico e o unico alvo de nossas 
:~c;fes, e 0 que d:i uma gl6ria s6lida, e imortal. Aristides, Socrates, Pedro Grande, os 
n n •ores D. Joao I, e D. Dinis, e outros verdadeiramente s:ibios terao seus nomes eter
d:~ente gravados nos anais da posteridade. Os que se inflamaram sempre no amor 
que ~manidade, foram sempre alistados na soberana ordem _da sabedoda, e todos os 
ra . onservam o orgulho, fomemam as nvaliclades, os pamdos, as mmgas, a mtole
gi~cia, <: se entregam ao fogo abrasador de suas infames paixoes, entram no prodi
out~~snumero dos falsos sabios, e de charla.taes, cle que abuncla o seculo, e que sao 

A . tantos ob1ectos cle horror, e de esquecimento. 
feJ' ·dust!c;a, diz um escritor, se tern olhado sem motivo contr:iria a utilidade. Mas a 
r,;o~~1 dade nao e objecto da justic;a, como o cla polftica' Longe de n6s as falsas aplica
os fl

6 
e utihda~e cle Maquiavel. Aristides, Platao, Arist6teles, Plutarco, Cicero, e todos 

rar 
1 

sofos anugos, ainda que diferenciassem o util do justo, e honesto, nao conside-
am nunca a · · · cont _ . , JUSt1r,;a separada da utilidacle. Esta muitas vezes mat aphcada pareceu 

11rana a justir,;a eterna, e foi degradada por ter contrafdo uma reputac;ao mercenaria. 
se _emer toda a inovar,;ao e temer todo o progresso. Em que estado esta1:.famos n6s, 

nao t1vesse h ·ct bete . av1 o alguma reforma? Tuclo, que existe, comer,;ou, e tudo, que e esta-
comcimento, foi inovar,;ao. Os que aprovam uma lei, como antiga, a teriam criticado, 

o nova. 

cor~s fals~s definic;oes, e princfpios fictfcios, e imagin:irios, vfcios gerais da dialectica, 
timoomger~m igualmente a legislac;ao, e os costumes, que sao sempre seus filhos legf
nir,;a s. celebre Montesquieu defininclo o direito natural the chamou relac;oes, b defi-
0 m 

0 
Por ceno ma is obscura que o definido. Neste mesmo erro se deixou entranhar 

gran~smo Sabio Bacaria. Rousseau define aquele direito (o que anuncia como uma 
De e de coberta) a vonrade geral; como se fosse possivel verificar-se essa vontade. 
lar,;a~ue mocto clefinir,;oes tao misteriosas podiam concorrer para o progresso da legis
rnon ' ou para formar-se um razoado sistema? Blackstonec, grande defensor da 
transarqui_a, diz que quando a lei civil for contra as leis naturais, se e obrigado a 
anar gredi-la; que e o mesmo que estabelecer a insubordinac;ao, a inobediencia, e a 
nacta~uia: 0 que :eria menos ma!, se estas lei naturais fossem precisamente determi
Obsc ' e se se nao tivesse fugido ate aqui para princfpios metaffsicos, cognoscitivos, 
mes~ros, enigm:iticos, falsos , e ininteligfveis, que deviam produzir definir,;oes da 

a natureza As . 
magic palavras metaf6ricas, balan,_a do Comercio, patria mae, foram palavras 
obrig as, que fizeram correr na Europa rios de sangue por interesses mercantis, e que 

aram a tratar as col6nias, como o eram os filhos debaixo do p:itrio, e b:irbaro ---ente~:Odr_igues de Brito cinginclo-se a leitura do capitulo I L'Esprit des Lois vem a 
que cl e'. lmearmente o conceito de lei de Montesquieu enquanto relar,;ao necessaria 

enva da . · I divinct cl _ natureza das co1sas patente no mundo ammal, no dos 1omens e na 
Mont a e: Nao atende, pois, aos aspectos jusnaturais e positivos da lei , tratados por 

esquieu. 

c Blackstone, William (1723-1780), Commentaries on the laws of England, 1765. 



30 Mem6rias Politicas, Mem6ria I 

observa na fisica, qufmica, e medicina. As teorias deviam nascer doS 
factos, e estes estudarem-se separados daquelas, para nao cairmos ~o 
erro muito comum de olharmos as meras teorias, como sistemas reais, 
e verdadeiros, de que nos nao atrevemos a duvidar6 . Esta omissao 
tern feito dar as ciencias passos retrogrados ha muitos seculos. N'a 
astronomia pois o sistema e fundado nos fen6menos, e argument?5 

de analogia; e nas belas letras, e artes harmonicas os fen6menos sa,0 

o efeito dos encantos, e do gosto, que resultam da gera<;ao harrn°· 
nica, e que devem dar a norma, e a regra ao sistema, que houver de 
formar-se 7 . 

CAPITULO II 

Regras para os sistemas politicos 

§ 9. Na polftica o sistema se funda tambem em observa<;6es be!Jl 
exactas, e analisadas; e assim como e mais ficil fazer produzir fen6-
menos na moral, que na fisica, o e igualmente dirigir aquela, que se 
modifica de mil modos mais que a fisica. Esta segue as leis fisicas, e 
imutiveis da natureza; quando a educa<;ao moral, e liberal do homerP 
pode fazer-lhe nascer uma natureza toda diferente, segundo tivereri1 

sido as vistas do legislador: e as virtudes, e vfcios, que lhe tiver gravado, 
dominarao mais, ou menos na razao da diuturnidade do habito. 

§ 10. 0 legislador tern pois uma grandiosa vantagem sobre 05 

fisicos; porque estes fundam os seus sistemas nas observa<;6es, para 
fazer nascer novas; e aquele, ainda que funde em observa<;6es os seus, 
tern a liberdade de fazer produzir novos fen6menos, como 111e 
aprazer: fazendo mudar, ou modificar a seu arbftrio as institui<;oe.s 
sociais para fazer nascer novos efeitos, que parecem as vezes prodi
giosos, como fizeram Licurgo, Solon, R6mulo, e Pedro o Grande. 

§ 11. Apesar contudo desta vantagem, que tern o legislador, 0 5 

sistemas politicos costumam ser de todos os mais defeituosos, e 
imperfeitos; porque poucas vezes se forma completo sistema, ja peJa 
preven<;ao, que tern os legisladores contra projectos novos em raza0 

dos perigos, que correm, e ja pelo obsticulo dos prejufzos dos povos: 
e tanto mais barbara e a na<;ao, mais dificeis sao eles de executar-se5

· 

6 Entre as diferentes classes, em que se aparcelam as ciencias, ha uma divis§O 
mais geral, que as divide em fisica, e metafisica, isto e, em observac;oes, e prindpi05· 

7 Condil lac. 
a Todos os males da sociedade provem dos vicios das leis. A falta de uma bO~ 

16gica de legislac;ao e que ordinariamente a adultera, e a vicia; e somente uma analise 
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exacta pode . . o orgulho .esc~ Iher uns bons principios, que sejam as bases, e os ahcerces das leis. 
rcni;:a d . ci.entif1co, a nvahdade, e as paixoes dos que influem no Governo; a d1fe
boa d' al JUstii;:a , e da polftica, e o receio de inovai;:oes, alem dos erros gerais, que uma 

ia ect1ca cond - · d I vfcios. ena, sao as causas, que produzem, ou conservam am a aque es 

Os verdade' ' b· - . · por Pr' _ . iros sa 10s nao sao caracterizados por uma grande massa de 1de1as, mas 
que te~c~pios JUstos, e pelo bem da humanidade, a que sacrifiquem suas paixoes. 0 
hist6ria grande alma de ver de um golpe de vista o mundo, ou aquela parte da 
a Iuz do gera.l, que lhe coube em sorte na sua respectiva profissao; que faz aparecer 
preve, e m~io das trevas; que conhece os meios, e o fim ultimado das cousas; e que 
ac<;oes, eca cula e_us efeitos, .reconhece que o bem publico e o unico alvo de nossas 
senhores g qu: da uma gl6na s6lida, e imortal. Aristides, S6crate~, Pedro Grande, os 
namente Joao I, e D. Dm1s, e outros verdadeiramente sab1os terao seus nomes eter
da hum gravados nos anais da posteridade. Os que se inflamaram sempre no amor 

anidade fo a · · d que con • r m sempre ahstados na soberana ordem da sabedona, e to os os 
rancia eservam o orgulho, fomentam as rivalidades, os partidos, as intrigas, a intole
gioso 'nu se entregam ao fogo abrasador de suas infames paixoes, entram no prodi
Outros tamero dos falsos sabios, e de charlataes de que abunda o seculo, e que sao 

ntos b. · ' 
A. jusi· 0 Jectos de horror, e de esquecimento. 

felicidad ii;:~~ d:z um escritor, se tern olhado sem motivo contraria a utilidade. Mas a 
<;<'ies de~ ~ao e objecto da justi<;a, como o da polftica? Longe de n6s as falsas aplica
os fil6so;

11 
idade de Maquiavel. Aristides Platao Arist6teles Plutarco, Cicero, e todos 

10s a · · ' ' ' - . raram nt ntigos, amda que diferenciassem o util do justo e honesto, nao cons1de-
1nca a J·u . ' . contraria , . . St1<;a separada da utilidade. Esta muitas vezes mal aphcada pareceu 

Teme a Jusui;:a.eterna, e foi degradada porter contrafdo uma reputai;:ao mercenaria . 
se nao ti~et~~a a movai;:ao e temer todo o progresso. Em que estado estarfatnos n6s, 
beiecimento f havido al~uma reforma? Tudo, que existe, comei;:ou, e tud.o, que. e esta
com0 nova.' 01 movai;:ao. Os que aprovam uma lei, como ant1ga, a tenam cnucado, 

cor~~~!as definii;:oes, e principios fictfcios, e imaginarios, vfc ios gerais da dialectica , 
timos. 0 ~:~ igualmente a legislac;ao, e os costumes, que sao sempre seus filhos Iegf
nu,;ao Por bre Montesquieu definindo o direito natural Ihe chamou relai;:oes," def1-
o mesmo c~~to mais obscura que o definido. Neste mesmo erro se deixou entranhar 
grande de sa 10 Bacaria. Rousseau define aquele direito (o que anuncia como uma 
De que m s~obena) a :'ontade geral; como se fosse possfvel verificar-se essa vontade. 
Iai;a.0 ou 

0 0 defm1i;:oes tao misteriosas podiam concorrer para o progresso da Jegis-
' para f monarquia d' ormar-se um razoado sistema > Blackstonec, grande defensor da 

transgredi-l . iz qu_e quando a lei civil for contra as leis naturais, se e obrigado a 
anarquia: 0 a. que e. o mes mo que estabelecer a insubordinai;ao, a inobedicncia, e a 
nadas e s que sena mcnos ma!, se estas leis naturais fossem precisamente determi
Obsc~ros e se na?. tivesse fugido ate aqui para principios metafisicos, cognoscitivos, 
mesma n'atenigmaticos, falsos , e ininteligfveis, que deviam produzir definii;:oes da 

A. ureza. 
1~- s Palavras metaf6 · I "agicas . ncas, balanr;a do Comercio, patria mae, foram pa avras 
Obrigar;n;ue fizeram correr na Europa rios de sangue por interesses mercantis, e que 
~s col6n ias, como o eram os filhos debaixo do patrio, e barbaro 

b Rodrigues de B . . . . - . . 
entender I' nto cmgmdo-se a leHura do cap1tulo I L'Esprzt des Lots vem a 
que deriv;~armente o conceito de lei de Montesquieu enquanto relai;:ao necessaria 
d1vindade. N.'.1 natureza da.s coisas patente no mundo animal, no dos homens e na 
Montesqu· ao atende, pois, aos aspectos jusnaturais e positivos da lei , tratados por 

1eu. 
c Black 

stone, William (1723-1780), Commentaries on the laws of England, 1765. 

b 
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poder dos amigos romanos. Cocceud no C6digo de Frederico II deduz a autoridade 
de testar da ficc;ao de que o herdeiro, e o defunto sao uma, e a mesrna pessoa; 
devendo aquele continuar a gozar da propriedade, que ja tinha. O patrio poder 
tambem e deduzido pelo mesmo jurisconsulto da triplicada fonte, gerac;ao, susten· 
tac;ao, e nascimento na casa, de que o pai e chefe: ele quer por isso que o filho nao 
possa casar ate aos quarenta anos sem consentimento do pai. Mas segundo estes prin· 
cipios o pai perderia o patrio poder, quando o filho nascesse noutra casa, ou fosse 
noutra sustentado: porque nao teria a mae o mesmo patrio poder? Enfim os ingleses 
para justificarem a confiscac;ao irnaginam uma corrupc;ao de sangue, que suspende :i 
sucessao legftima. 

Estas falsas definic;oes, estes principios imaginarios, estas ficc;oes mesmo ridiculas, 
e mil outros absurdos, a que se tern recorrido, se teriam evitado, se se tivesse estabcle
cido o direito natural no maior valor politico, e ou na utilidade p(1blica , e (visto ser 
este termo abstracto) se se tivesse determinado com uma analise luminosa. Mem6ria 
II, § 37 

0 tempo, que se tern consumido em tantas questoes metafisicas sobre esta materia, 
seria melhor aproveitado em determinar o termo utilidade. N6s terfamos assim prind· 
pios lumino os para muitos bons sistemas, e a sociedade civil feito rapidos progressos. 

Para determinarmos o termo utilidade, diz o mesmo escritor, devem-se seguir os 
passos, que as ciencias narurais deram para os seus progressos; e deduzirem-se as 
regras para a marcha das morais. Crie-se na polftica uma hist6ria natural , uma 
anatomia, fisiologia, nosologia, materia medica , e uma fisica. O peso da autoridade, 
e dos debates metafisicos nos tern desviado muito do caminho da verdade, e do be01 
publico. Estabelec;am-se umas t:ibuas sin6pticas dos bens, e dos males, novos 
rnetodos, nova definic;oes, instrumenco, classificac;oes, e nomenclaturas novas. UJTI 
livro de 16gica de legislac;ao apressaria rapidamente seus progressos por meio de uma 
aritmetica polftica dotada de cifras, e algarismos novos, sobre cujos n(1meros se caJcu
lasse a legislac;ao. S6crates tinha um metodo pr6prio, que era uma especie de analise, 
com que comparava, e aproximava as ideias. Arist6teles tinha o instrumento das classi
ficac;oes, e invemou o mecanismo do silogismo para o espfrito; como e o compasso 
para as maos, e o microsc6pio para os olhos. 

0 telesc6pio apressou os progressos da astronomia, e a necessidade de um instru· 
memo para os da moral foi sempre tao reconhccida, que Bacon deu a sua obra o 
nome de Orgao Filos6fico, como maquina dialectica. Deste modo, e limpando a moral 
dos adornos do estilo, do concerto, e harmonia das palavras, da pompa, e aparato daS 
figuras, e da sedutora arte da eloquencia, os progressos das ciencias dos co tumes nao 
s6 irao a par das naturais; mas as sobre-excederao mui grandemente e o cepticismo 
expirara aos golpes sucessivos da razao, e dos sistemas luminosos. 

d Rodrigues de Brito da extrema imponancia, como sabemos, aos projecros, 
instruc;oes e codificac;oes que no seu tempo se realizavam no sentido de organizar 
novos c6digos de legislac;ao como acontecia nao s6 na Prussia mas tambem na Austria, 
na Russia , na To cana, e em Portugal com o projecto de Novo C6digo. 

c Valor politico, como ja vimos, e para Rodrigues de BritO a qualiclaclc, que 0° 
homens ciao OU devem dar a produc<;aO, C que a faz, Oll dcve fazer efectivamentC 
objecto de troca (Mem. Ill , Cap. I, § 2, p. 4). 0 conceito de \·a lor politico quc st: 
pretende qu:mtific:.lvel denota, como vimos ja na lntrocluc;ao, alguma ambiguiclacle. 
pretendenclo Rodrigues de Brito apresenta-lo como tcrm6metro eta grancle7.a c ctec:i
clencia clas nac;oes. ao deve ser entendido como referenda de valor cstritamcnrc 
ccon6mico, mas em contexto axiol6gico mais vasto. Cfr. Cardoso, ( 1989), p. 269. 
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~!° For certo mesmo os sistemas polfticos de mais consequencia, que 
isicos, ou metafisicos; porque destes somente pode resultar 

retardarem-se os progressos do espfrito humano, quando sao falsos, 
~ estudar-se por um, ou mais seculos uma doutrina te6rica, e fUtil; e 

aqueles pode resultar ou a decadencia do estado civil, ou a sua 
queda total. 

f 1 § 12 · A causa dos maus sistemas polfticos tern por certo sido a 
a ta de analise, e exame das observa<;6es, em que eles se fundam; 

Porque uma circunstancia imprevista basta muitas vezes para fazer 
~au~ragar um piano legislativo. Devem-se conservar certos abusos, e 
d tssiparem-se pouco a pouco, estudarem-se as constitui<;6es politicas 

os Estados da Europa considerada como uma s6 repliblica 
~om~osta de diferentes' partes, incorporadas em um s6 to do; 
,espeitar-se a uniformidade dos sistemas subalternos ao fundamental, 
: ~o~stituic;ao, costumes, leis, opiniao publica, clima, posi<;ao local, 
ae ac;oes politicas, grandeza do reino, as luzes, ou estupidez do povo, 
E 

0 
Poder da religiao, e ao equilfbrio entre as diferentes ordens do 

h sta_do. Estudem-se os sistemas abra<;ados, que nos trans mite a 
F istona, o de Pedro Grande, de Henrique IV, de Lufs XIV, do Grande 
Trederico, de Gustavo, de Alberto Rei de Suecia, de Carlos XII, de 
at

1
r.o, Cartago, Grecia, Roma, Veneza, Rolanda, e Inglaterra; e nao s,e 
tibuam os defeitos dos executores aos do sistema. Estes desarranjam 

l11uitas vezes todo o mecanismo do projecto maravilhoso; porque s6 
quem estudou o sistema, o pode p6r em execu<;ao, lhe conhece as 
~~las, e preve os inconvenientes, e resultados. Eis aqui as causas dos 
a sos sistemas, que sobremaneira tern abortado uma preven<;ao 

contra qualquer nova piano, por mais s6lido, e nervoso que ele seja. 

t' § 13 · Entre os mil prindpios, ou bases dos diversos sistemas poli
icos'. que devem ser abra<;ados em uma na<;ao, ha um, que deve ser 
~onsider~do como primario, e fundamental, cuja nota caracterfstica e 
d ser ~a1s vasto, poderoso, infalivel, constante, litil, e o mais capaz 

e satisfazer o fim do legislador. 

§ 14. Os fins do legislador podem ser diferentes; mas no estado 
act~al da Europa, que cada um dos soberanos nao pode reformar por 
81 

so, devem reduzir-se a um, que e a riqueza, coma objecto de toda t· republica europeia. Seria hoje fantastico, e ridfculo o fim de 
icurgo, que era a pobreza, e a simples virtude civil9; quando todas 

d 
9 

Gorani nas suas Recherchesf sobre a ciencia do governo quer estabelecer a base 
e todo o governo, mesmo monarquico, e desp6tico, contra Montesquieu, na virtude ----neinf Gorani, Conde Giuseppe de, (1744-1819), Recherches sur la Science du Gouver-

.ent (tract. Guill0ton-Beaulieu), Paris, 1792. 
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as na<;6es tendem a enriquecer-se, e quando da riqueza vem quase 
toda a sua for<;a, conserva<;ao, e prosperidade. Supostas as rivalidades, 
e caprichos, que ha, e tern hav~do na Europa ha muitos seculos, seria 
temerario o prfncipe, que nao quisesse enriquecer o seu Estado, e 
torna-lo poderoso, e respeictvel; o que se acha ja bem demonstrado 
por muitos, e mui sabios escritores, que nos dispensaram de fazer 
agora este exame. A riqueza pois e o indubitavel fim, a que tendem, 
e devem tender todos os legisladores. 

§ 15 . Aguele prindpio pois, que com mais vastidao, infalibilidade, 
for<;a, e consrancia concorrer para enriquecer a na<;ao, sera a base 
primaria, e fundamental do sistema de todos os estados da Europa, e 
de Portugal, e o prindpio universal, e imutavel 10 de direito natural, 
que nao sofrera mudan<;a enquanto subsistir a actual ordem das socie
dades civis n 

CAPITULO III 

Qua/ e 0 verdadeiro Sistema politico primario fundamental 

§ 16. Ainda que os mais celebres escritores, que tern tratado esta 
materia, se uniformem quase ao que temos avan<;ado, pelo termos 
deduzido, de suas maximas polfticas, e das regras dos mais sabioS 
dialecticos dos nossos dias; diferem contudo no prindpio primario 
fundamental produtivo da riqueza, que e 0 grande, e mais atendfvel 
objecto dos soberanos nas suas legisla<;6es. 

§ 17. Tern eguido alguns mui abalizados politicos que o prindpio, 
e base primaria fundamental da legisla<;ao deve ser o mi!itar, e de 
conquistas, outros o da ind(1stria, e manufacturas, outros o mercantil, 
e outros finalmente o agrario: por deixarmos de referir outras 
opini6es menos acreditadas hoje, e que sao olhadas coma metafisicas, 
e imaginarias, ou coma filhas do ciume, e capricho literario. 

civil, ou na habitual afeit;:ao para act;:6es liteis, ou na recta razao, como diz Cicero. MaS 
esta virtude se deve sempre subentender na riqueza; e ainda que o seu valor de util i
dade seja infinito, o politico e muito mais graduado para o legislador. Veja-se a 
Mem6ria II, § 3 7 e 39, e Mem6ria III, § 30. A virtude e a guia, a estrela fixa, e a 
companheira inseparavel, que deve conduzir sempre os directores dos quatro sistemas 
fundamentais, ou o da propriedade, que em todos se sup6e subentendido. Assim M· 
Fox tern sustentado que a base de toda a politica e a justit;:a. 

10 Veja-se a Mem6ria ff, § 3 7 e § I sempre que chamamos universais a certoS 
principios de direito, excluimos um caso de urg<:ncia. Veja-se o Prefacio, § 5. A imura
bilidade vem a ser sin6nimo de universalidade. 

11 A difereni;:a, que ha entre a riqueza, e o valor polftico, se vera na !Il Mem6ria. 
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§ 18. 0 sistema, ou princfpio militar hoje geralmente refutado, nao 
Pode considerar-se, como a primeira base polftica fundamental de 
alguma nac;;ao. Os sistemas de Carlos XII, e dos reis da Prussia, ainda 
que foram em outro tempo desta natureza, sao hoje de um caracter 
diferente, e mesmo contrario; porque a forc;;a militar, que a Prussia 
conserva actualmente, vem ja da sua posic;;ao local, ja da rivalidade da 
Austria: e algumas conquistas, que tern adquirido nestes ultimas 
t~mpos, alem de nao terem concorrido mui grandemente para a sua 
~19ueza, e prosperidade, foram para se pagar das enormes despesas 
eitas com um formidavel exercito, que se ve obrigado a manter 12 . 

A experiencia tern feito ver que as nac;;oes ha seculos estao em 
a~mas umas com as outras; que apenas se adquirem algumas posses
soes na paz a custa do sangue dos povos, do estrago das monarquias, 
da rufna da agricultura, comercio, e industria da Europa, e da riqueza 
das potencias beligerantes. Ainda que o capricho de alguns prfncipes 
Prevalec;;a, os sensatos concordam uniformemente hoje que e este 
~nncfpio o mais ruinoso, cruel, e incapaz mesmo no estado actual da 

uropa de poder jamais ser uma fonte de riquezas para alguma nac;;ao. 

§ 19. 0 sistema das manufacturas, e industria seguido em Franc;;a 
Por Colbert, e o mercantil seguido antigamente por Tiro, e Cartago, 
e ho1e pela Holanda, e Inglaterra, e bem refutado por Adam Smith nas 
suas Recherchesg sobre a natureza, e as causas da riqueza das nac;;oes, 
e melhor ainda pelo autor dos dois dialogos sobre as artes, e sobre 
0 comercio publicados em 1768, e por todos os novos economistas, 
que escreveram antes do doutor Smith. 

0 
Mas .devem estes autores ser lidos com crftica, e reflexao, para que 

a/ntus1asmo, com que falam OS ultimas, nao fac;;a parecer que eles 
irmam ser o comercio, e artes totalmente estereis, quando eles s6 

~~~rem demonstrar que suas riquezas sao precarias, e dependentes de 
r' 1 circunstancias, e acasos; que Tiro, e Cartago foram ricas pela igno
~ncia das nac;;oes, com quern comerciavam; que Inglaterra tern o 
coonop61io, que tirou a Portugal ja por falta de calculo, e ja por outras 
m~ting~ntes causas, que lhe sucederam; que Portugal afracou do seu 
te nopoho, como Veneza; que a Holanda esta decafda; e que Ingla
q rra deve recear a sorte das outras nac;;oes mercantes; que as riquezas, 
n~~ n_ascem destas duas fontes, nao sao s6lidas, e permanentes; e que 

sao tantas, como parecem, descontando a mao-de-obra, o prec;;o 

Q] . 
Alexa odos os que tern tratado das causas, decadencia, e destruii;ao do imperio de 
Para ndre'. dos romanos, e de Carlos XII, nos subministram superabundantes provas 
cosasu:a inte1ra, e segura convici;ao nesta materia; e a hist6ria g~ral das nai;oes beli
dos t a Europa nos demonstra, quanto o sistema militar e destrutivo da prosperidade 

ronos, e dos povos. 
~ 

8 
Brito Utliza as tradui;oes francesas e espanhola, de A Riqueza das Na1;6es. 

bn 
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das materias primeiras, e os riscos incalculaveis do comercio, e dos 
generos manufacturados. Esta opiniao, ainda que estivesse muito ern 
voga ate depois de 1760, esta hoje tao combatida, que nos dispen
samos de a refutar analiticamente, contentando-nos de remeter para 
os referidos autores, os que estiverem ainda preocupados deste 
prejuizo, que tern sido tao fatal aos progressos da felicidade dos 
povos, e dos prfncipes. 

§ 20. Ficou s6 em campo o verdadeiro sistema, que e o agrario. 
Era ele uma verdade simples, e 6bvia i3; mas obscurecida pelos 
sofismas polfticos, como muitas outras de diversa natureza. Todos, os 
que tern tratado da hist6ria dos progressos do espfrito humano, 
atestam que a maior parte das grandes descobertas na fisica, quimica, 
astronomia, matematicas, e artes mecanicas se deveram muitas vezes 
a um acaso; porque os homens amando tudo, que e maravilhoso, e 
dificil, vao procurar as descobertas por caminhos complicados, e 
escabrosos, e mendigar prindpios abstractos, donde fac;am sair edifi
cios imaginarios, formados no ar, enfeitando-os com pompa para 
excitar a admirac;ao, e o espanto; deixando no entanto a estrada 
larga, e patente, que os podia facilmente conduzir a verdade. Assirn 
o sistema agrario era sem duvida o natural, e 6bvio a todos os legis
ladores, principalmente quando 0 seu fim e a riqueza, e a povoac;ao; 
por ser a agricultura, a que produz todos os generos, que servem a 
alimentar, e vestir os homens; e que vendidos pela facilidade do 
comercio produzem as mais s6lidas riquezas das nac;6es pelo seu 
s6lido consumo, e grande valor; e sustentam ao mesmo tempo o 
exercito, a marinha, e o Estado. Apesar contudo desta evidencia o 
sistema das artes, e do comercio tern prevalecido por muito tempo, 
como prindpio fundamental; porque entusiasma a um soberano, e a 
um rninistro a vista de uma fabrica, em que trabalham trezentas, ou 
seiscentas pessoas, a de um porto de mar com duzentos, ou quatro
centos navios, e a de uma corte transformada em armazem da 
Europa. \ 

§ 21. Ha mais de quarenta anos que todos os escritores polfticos 
sensatos tern quase uniformemente escrito os seus pianos de legislac;ao 
no espirito deste sistema, ainda que divididos em dois ramos dife
rentes. Seguem ambos que o primeiro objecto do governo deve ser o 
sistema agrario; mas um chamado o dos novos economistas abrac;a uJ11 
certo catecismo polftico, e certas regras gerais, em que infinidade de 
au tores, que o tern tratado, diferem muito pouco e o outro 14 segue 

13 Esta verdade de primeira intuic;ao pelos nossos erros tornou-se teorelll3 

demonstravel. 
14 Todos os sistemas agrarios se podem reduzir a quatro generos, absoluto, reJ3· 

tivo a certos objectos, relativo as manufacturas, e relativo a riqueza, e prosperidadf 

J 
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~acional. Julgo necessario advertir (para de um golpe de vista se formar ideia dos 
tver~os objecros, que tratamos nesta, e na seguinte Mem6ria) que n6s refutamos a 

opin1ao dos que querem estabelecer a primeira base da Iegisla<;:ao no Sistema militar, 
~o do comercio, no de manufacturas, no dos costumes, e no da virtude civil, e utili-

ade publica. Esta como termo abstracto, e indeterminado nao pode servir de 
~nmeira base; mas deve estar inerente a todas as leis, e a todos os institutos, que se 
tzerem, relativos as quatro bases fundamenrais, e a todas as subalternas, que se 

Possam constituir. N6s refutamos tambem o sistema agrario absoluto (o que parece 
~esmo desnecessario advertir) porque este seria destrutivo da riqueza nacional: visto 
t ue se o solo de uma na<;:ao fosse todo dividido (segundo este sistema) em cunos 
qerrenos, que apenas dessem para a estrita sustenta<;:ao dos pequenos proprietarios, de 
b~e se observa um aproximado exemplo nos amigos romanos no princfpio da repu
q tea, ela seria hoje a mais miseravel nac;ao da Europa, e vitima do primeiro inimigo, 
a~e a quisesse subjugar. Sem artes, sem comercio, e sem superfluo, em que pudesse 
acsenrar a renda, e os impostos, este reino nao poderia sustentar a guerra no estado 
cotua1 da Europa, e constituiria um povo de estupidos, e de animais nascidos para 
po mer,_ e vegetar. Ainda que dificil, nao era impossivel que a sua agricultura, e 
de voac;ao chegassem a maior perfeic;ao, e aumento; mas cada homem seria indepen
ou nte, e P?r consequencia insociavel; e, como sabiamente adverte Stuart, a existencia, 
da extt_n<;:ao dos agricultores absolutos seria indiferente, e nada prejudicaria ao todo 

~a<;:ao. 

de E POr este motivo que deve justamente condenar-se Filangieri, e outros em preten
lierem a d1visao dos grandes predios, contra a opiniao de Young, h Stuart,' Smith, 
Bu~r~nschwand,i de todos os novos economistas, Grivel, 1 Peravi, Loiseau, Rouxelin, 
evi~e, de la Tovane, Treillard, Vauvilliers, o autor do grande Confllcio, e\c.: porque e 
ao Eente que a grande divisao dos predios entre pequenos proprietarios e prejudicial 
est st~do; e que a agricultura, mesmo a maior possivel, numa nai;:ao aproximada a 
ele~ ~tstema. absoluto nao pode ser a regra da prosperidade nacional: ainda que 
e a a 0 o remo a este grau, seria facil reduzi-lo ao do esplendor; visto que a ambic;ao, 
Pre~vareza dos homens, e o direito de propriedade fariam multiplicar ~ogo os grandes 
a It:\!105 produtivos, depois dos pequenos anexos estarem cultivados. E a razao de ser 
rom ia rnuao cultivada, e rica; por ter sido dividida desde os princfpios da republica 
ou :~a.em pequenas propriedades. Mas e de notar que nem o Dicionario Universal, 
Mer· ~hoteca do Homem de Estado de Robinet , nem a amiga Enciclopedia, nem a 0 

tea, nem a Econ6mica, nem o Dicionario Econ6mico, Rosier, e infinidade de ---COnth Young, Arthur, (1741-1820). Agr6nomo ingles, autor de Political Arithmetic, 
her a~~mg o.bservations on the present state of Great Britain, and the principles of 
Obr:f icey in the encouragment of agriculture, Landres, 1774. A segunda pane da 

; Soi Publtcada em 1779. Existem tradu<;:oes francesas a partir de 1775. 
lo d teuan, ]. (1713-1780), A11 enquiry into the principles of political eco110111y, 
Rer;,, res, 1767. Traduzida em Frances, em 1789, por Senovcrt com o scguinte titu lo: 
i~t- ercbes des principes d'EcollOmie politique ou essai sur la science de la police 
ri erieu ' 

i Ii re des nations fibres(. . .). 
escol- er_renschwand (?-1796). Autor de transii;:ao das concepc;oes fisiocraticas para a 
latio~ classica (De l 'economie potitique moderne. Discours fondamental sur la popu-

1 GP.ubltcado anonimameme, em Landres, em 1786). 
d'agr. rtvel, Guillaume ( 1735-1810). Autor de Principes de politique, de finances, 
boradcu/ture, de legislation, et d'autres branches d'administration, Paris, 1789. Cola
que d or da Encyclopedie Methodique e atraves do dicionario de economia politica 
Outro ea faz ~arte que Rodrigues de Brito toma contacto com este autor frances e de 
lard ~ que sao aduzidos como Peravi, Loiseau , Rouxelin, Butre, de la Tovane, Treil-

' auvi lhers, e o auror do grande Confucio que nao conseguimos identificar. 



38 Mem6rias Politicas, Mem6ria I 

prindpios diversos segundo os meios, que cada autor tern excogitado 
para adiantar, e proteger a agricultura com preferencia aos mais 
objectos da administra<;ao politica das na<;oes. 

mem6rias das sociedades agron6micas de Berne, etc., dando a agricultura tanta prefe· 
rencia sobre os mais brac;os da administrac;ao, tern distinguido a especie de agricul· 
tura, que deve proteger-se, e tern como confundido a absoluta com a relativa, por falta 
de rigor de analise. 

N6s nao aprovamos tambem o sistema agrario relativo figurado no segundo 
genero, como era o dos amigos Iacedem6nios: o que se faz bem sensivel na descric;ao, 
que fazemos do governo de um novo Licurgo na segunda Mem6ria. Tambem nao 
aprovamos inteiramente o sistema de agricultura relative as manufacturas; porque 
podem estas ch<:g:u a um esmdo hrilhantc, c csmr o rctno numa c mtlli;\ o prcc:lrla, 
c ~':lcil ~ntc A Jlokmc:i1 ante~ d .t ult!ma gucrrJ cxistla num sistema de agricultu ra rela· 
tivo :ls manufactu ras , e ao comercio de transporte; mas a fraqueza da sua fon;;a militar 
proporcionada a sua riqueza, e a falta de premios para conservar uma tropa bem 
aguerrida, a fizeram cair de um golpe sem a res istencia, que era multo compativcl 
mesmo com a pequenez daquela rcpublica . A China, que cncerra duzentos milhoes 
de almas, insultada hoje pclo mals fraco corsario, se estivesse na Europa, seria a vitima 
da primeira nac;ao beligerante no meio do mais bclo slstema agrario relativo as manu· 
fac turas. A anarquia e capaz tambem de arruinar um Estado, que possua uma grande 
agricultura, e grandes fabricas. Estas podem mesmo figurar muito por tempo sem 
serem as pr6prias, e acomodadas ao solo, e ao progrcsso da riqueza, c prospcridacle 
nacional; e ainda que sejam de ordinario a prova caracteristica da povoac;ao, e da gran
deza, sao outras vezes um titulo equivoco, e incerto. Assim como se pode figurar, e 
existe uma provfncia, ou Estado mais, ou menos aproximado a um sistema de agricu l
tura absoluto, assim se pode considerar uma hip6tese aproximada de um povo cle 
lavradores, e de manufacturarios independentes, sem canais, sem estradas, sem 
comercio interior, e exterior, sem forc;a armada, outras especies de ind(1stria, e sem 
seguranc;a de propriedade. Nao basta que a agriculcura seja dirigida a dar um superfluo 
para prosperarem as manufaccuras, e necessario que o de para outros objectos da 
industria, para o comercio privilegiado nas cres hip6teses, e para a propriedade: o que 
figuramos na segunda Mem6ria. 

0 Escado nao se compoe s6 de agricultura, e de manufacturas, mas de infinitoS 
ramos, que se ligam, e auxiliam, e que concorrem, e podem concorrer em alguns 
casos para uma riqueza maior, e prosperidade. Assim como o sistema de uma agricul· 
tura absoluta faria uma nac;ao pobre, e escupida, e o objecto do jogo, e da mofa das 
nac;oes da Europa, tambem o faria o relativo as manufacturas, porque aumentaria 
muico as produc;oes manufacturadas, e o artistas, que consumiriam todo o superfluo 
das produc;oes agrarias, como os lavradores absolutos, consumiriam todos os generos 
agricultados. Nao e de crer que os que aprovam a agriculcura relativa as manufacturas, 
queiram compreender nela todos os objeccos das cres bases fundamentais da legis
lac;ao em toda a sua extensao; porque seria uma tal subinteligencia contraria ao 
sentido pr6prio, e natural das palavras, quando o uso e a soberana lei , que nos deve 
regular nesta materia. 

Donde deduzimos que o sistema agrario, a que damos preferencia , e estabele
cemos como primeira base fundamental , e o relativo a riqueza , e prosperidade 
nacional, ou , o que e a mesma cousa, cendente a aumentar uma soma de superfluos, 
que excedam o consumo, para com eles se animar o comercio, as manufacturas, os 
diversos ramos da induscria, das artes, e ciencias, a caccica, marinha, e a propriedade; 
e tudo do modo, que for mais conforme ao maior valor politico: como expomos na 
segunda Mem6ria. A agricultura nao podera nunca prosperar sem escar ligada a algurn 
sistema polfcico. Rosier. 



f oaquim Jose Rodrigues de Brito 39 

§ 22. 0 sistema dos novos economistas, o mais celebre de todos, 
os que vem a uniformar-se ao agrario, foi fundado por Quesnay" 
seguido por Mercier, Dupon, Boudeau, Roubaud, Trosne, Abeille, 
Mirabeau, Gournai, Moratori, Walpole, e infinitos outros, que o publi
caram, e desenvolveram em muitos centos de volumes. 0 Marques de 
Mirabeau, talvez o mais profundo polftico do seculo 18, na sua 
imortal obra da Filosofia Ruratm desenvolveu o grande prindpio da 
natureza das despesas produtivas, e escreveu outras obras, depois cle 
fazer uma publica retrata<;:ao de seus prindpios adoptados no seu 
Amigo dos homens, que tinha escrito antes. 

§ 23. Nao sendo do nosso objecto a apologia de um, ou de ourro 
Partido; pois ainda que todos quase concordam no principio, 
~1s.cordam nas circunstancias, e consequencias 16, somente em sacri
f:cio da verdade vamos a combater as invectivas, que alguns escritores 
ten: inj us tamente avan<;:ado con tra os n ovos economis tas . Adam 
s.mnh, um, dos que os criticam, seguindo em toda a sua obra o espi
r:1ro do Sistema agrario o combate erri um capltulo separado. Verdade 
e ~ue este ataque directamente se encaminha contra os novos econo
mistas: nem, segundo os prindpios publicados na sua obra, se podia 
e?tencter contra o sistema agrario tornado na acep<;:ao geral. Pela reco
bilac;ao, que ele faz da sua doutrina, se observa que nao penetrou 

em o sistema destes fil6sofos; pois seguindo na sua obra- a maior 
Parte dos seus prindpios, ele os nao atacaria, se possufsse todo o seu 
espfrito. Smith parece mesmo plagiario; porque, fazendo deduzir o 
governo polftico do trabalho, vem a seguir os novos economistas, que 
0 fazem deduzir das despesas 17 ; vis to que estas se nao fazem sem 
aguele : e se nao sao muitas vezes verdadeiras, e produtivas despesas, 
tambem o trabalho de Smith e imensas vezes metafisico 18 • Talvez 
gue Smith, seguindo em quase toda a sua obra os novas economistas, 
Se -d nao quisesse declarar por eles expressamente por medo do corpo 

os art1stas, e negociantes ingleses, que sao tao poderosos, que o 

15 
Admira-se que um medico, como era Quesnay, fundasse um sistema politico, 

due deu um novo tom, e uma nova face ao governo civil: o que prova que os homens 
e le i tendo os cerebros embrutecido com o jugo da enorme massa de autoridades, 

a q§ue estao habituados, desconhecem muitas vezes a verdade a mais simples. Veja-se 
0 20. 

16 Yeja-se o § 20. 
rn· 

17 
As despesas feitas na agricultura sao a principal base, donde os novos econo

f' 
1.stas fazem nascer as riquezas das na.;;oes: no que vem a seguir o sistema agrario, e 

isiocr:itico. Smith parece nao distinguir especie alguma de trabalho, e despesas, ainda 
due d:i grande preferencia ao aplicado a agricultura. Da mesma sorte, ainda que as 

espesas, de que tratam aqueles fil6sofos, pare.;;am somente agr:irias, elas sao real
rnente de toda a especie, posto que daquelas tratem com especialidade. 

18 
Yeja-se o que dizemos na Mern6ria III sabre o valor real. ----Ill Veja-se a no ta h (do editor) do Prefacio. 
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governo ingles, segundo o mesmo Smith confessa, treme, quando 
pretende abolir algum dos seus imensos privilegios; e pode ser que 
por isso queira falsamente atribuir aqueles fil6sofos a supersticiosa, e 
estupida aversao, que tinham para o comercio a China, o Industao, o 
Egipto, a Grecia, e a antiga Roma. 

§ 24. Mably" nas suas duvidas aos fil6sofos economistas refuta o 
sistema agrario, para fazer prevalecer o seu dos costumes, e da comu
nhao de bens 19, a que se inclina nao s6 nesta obra, mas nas outras, 
em que se divisa o mesmo espfrito. Devia em consequencia atacar 
aqueles politicos, que sustentam com muito entusiasmo a proprie
dade individual dos bens: e ainda que se confesse economista, e 
admire as grandes verdades, e descobertas, com que eles iluminararn 
a ordem polftica sobre a natureza do comercio, da industria, dos 
impastos, e da riqueza das nac;6es, e nao ataque todo o dito Sistema, 
refuta contudo a ordem natural, e essencial das sociedades polfticas 
de Mercier na parte, em que fala com grande ardor, e em que entra 
em muitas quest6es meramente metafisicas. 

§ 25. Estes fil6sofos sobremaneira estabelecem a ordem fisica da 
reproduc;ao, nao excluindo as instituic;6es sociais, como Mably falsa
mente parece imputar-lhes; o que faria aquele sistema absurdo, ridf
culo, e destrutivo das sociedades. Por certo que Mercier trata corn 
excesso da evidencia do seu sistema20 ; fa-lo quase s6 privativo da 
monarquia, favorece o despotismo legal0

, e outros prindpios; mas 
este entusiasmo, e erro nao deve atribuir-se ao piano daquela escola, 
mas ao grande zelo, e imaginac;ao daquele escritor. 

I9 Veja-se a Mem6ria II, § 6 e seg., 37 e 39, e Mem6ria Ill, § 30. 
20 A maior pane dos naturalistas, e politicos, quando trataram das leis naturais, e 

dos seus sistemas, julgaram com alguns dos novos economistas ver a evidencia, onde 
a nao havia. Veja-se a Mem6ria II, § 3 7. 

n Mably, Gabriel Bonnot de, (1709-1785). Irmao mais novo de Condillac ve na 
propriedade a causa das desigualdades sociais. 56 a abolic;ao progressiva da proprie
dade, acraves de leis adequadas, poderi trazer a felicidade primitiva da sociedade. 
Entre essas medidas conta-se a abolic;ao das heranc;as e transmissao de bens de modo 
a que todos pertenc;am ao Estado. Ao interesse pessoal ou familiar substitui-se o prazer 
do trabalho em comum, sem proprietaries e rendeiros, capitalistas e operarios. Havera 
uma educac;ao, e uma instrw;ao uniformes bem como uma religiao de Escado. MablY 
e um autor de referencia indispensavel para a argumencac;ao de Rodrigues de Brito· 

0 A ordem natural e essencial da sociedade postulada pelos fisiocratas enquanco 
adequac;ao das instituic;oes sociais e pol!ticas com a teoria de circulac;ao da riqueza 
que propugnam, fundada no produto liquido agrfcola, implica o despocismo legal, istO 
e, a aceitac;ao de um soberano que se faz interprete das leis naturais. Um dos primeiros 
desideratos fisiocratas quanto a acc;:ao desse principe (naturalmence uma projecc;ao 
ideal) e o estabelecimento de um imposco unico sobre a terra. 
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.§ _26 . Young na sua Aritmetica Polftica, e outros, arrastados pelos 
~re1u1zos.' ou pela autoridade dos primeiros refutadores, tratam de 
tr-lhes 1guais, ou superiores ataques, ainda que pela maior pane seu 

a vo ~ej.a o zeloso Mercier, cujo sistema tern sido em muitos de seus 
bnncip1os, apesar de seus poderosos inimigos, abrac;;ado na Suecia, 

inamarca, Alemanha, It:ilia, Franc;;a, e Inglaterra. Nesta ultima, em 
que o poder colossal dos artistas, e negociantes embarac;;a sua 
e~ecuc;;ao, por vir a priva-los de muitos dos seus privilegios, PitP 
a Optou ultimamente pane dele sobre os impastos, o que tern feito 
~.essar o aumento da dfvida publica. Tenha ele enfim que defeitos 
l~er, e certo que foi uma das descobertas mais felices do seculo 18; 

nao . haven do au tor sensato ha quarenta anos, que o nao tenha 
segu1do mais, ou menos; ainda que, como plagiaries, nao citem, e 
aprovem expressamente seus prindpios. 

§ 27. Foi uma maxima reconhecida, talvez desde o estabeleci
~ento das sociedades civis em todo o globe, por todos os legisla-

ores, e por alguns fundadores de religi6es 21 que se devia acliantar, e 
Proteger a agricultura; mas esta se contempla uma das verdades estc
reis, que poucas vezes costuma passar cla teoria. E precisamente o 
~esmo, que e verificou em toda as artes, e c1encias, porque as 
.~scobertas de Locke, Condillac, Degerando, que tanto tern concor

~1- 0 para os progresses do espfrito humano, e felicidade dos povos, 
ao foram mais que os prindpios mais 6bvios, e sfmplices 22 , que 

21 A . 
da . I' ._agncultura era honrada no antigo EgiptO, e na antiga Persia, como um <lever 
da ~~ 18.1ao. Ciro o moi;:o tinha plantado muitas arvorcs pela sua pr6pria mao, e os reis 
Iecictersia Jantavam um dia com os lavradores. Os guebros, povo da Persia, tem estabe
Pla 0 como deveres essenciais da religiao produzir um filho, cultivar uma terra, 
e 07~r uma arvore. ao comem came de boi, como de animal necessario a cultura, 
sao _am o comercio, como ocupai;:ao perigosa para as consciencias; e seus costumes /\ c:o doces, e puros, que nos parecem hiperb6licos por peregrinos ao nosso clima . 
sab· ina em muitos ramos de polftica tern dado, e dara ainda no seculo 19 ditames ao 
qu~os_ legisladores da Europa. Todos sabem os progressos da agricultura cleste pafs, 
duz nao Podem dcixar de ser proporcionais a sua imensa povoai;:ao, que dizem ser de 
:vir eDntos milhoes, que e a quinta pane daquela, que se da ao todo do nosso globo. 

· umont. 
v N 

nov -.. acla ha de novo sob rc a terra, cl izcm os orgu lhosos clesprezaclores cle toclo o 
de ~ sis.t~ n1a, ou inveni;:;10 nova. Eles nao ;~cham novidaclc _no sistcma .clc Copcrnico. 
&raf·csca1tes, Locke, Concli llac, na navegar,:ao afaea , no tclegrafo, raqu1graf1a, cs1cno
no ia , e na nova organiza<,:ao cla arti lharia de Bonaparte, e nao a acharam por ceno 
cle novo Sistema politico, que se ;1cloptou nestas Mem6rias; mas as icleias sfmpliccs s(1 
ve~c1~ 1 s cle clesenvo lviclas c que formaram sempre os sistemas novos, c que foram 
da a acleiramente uteis, e interessamcs. ii sociedacle. Vcja-se sobre a nova organizar,:ao 
Sob rttlharia o General Lespinasse, mcmbro clo Senaclo conservaclor no scu flnsctio 
tev re" ~rga11izc11.;ao da artilharia. O mctoclo analftico e muito amigo; mas Condillac 

ea glona de o clesenvolver de modo, que o fcz verdadeiramcntc aprcciar, c abrac;:ar. ---p William Pitt (1708-1778). 
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estavam debaixo dos olhos de todos os homens, ainda que nao 
desenvolvidos, nem analisados; mas, como disse no § 20, n6s 
fugimos do que e simples para procurar sistemas abstractos, e compli
cados, em que se possa mostrar toda a fori;;a dos talentos, e da 
elocui;;ao. Da mesma sorte se conheceu sempre que a agricultura era 
a primeira, e a mais s6lida fonte de riquezas de uma nai;;ao; mas 
acharam sempre ficil lavrar uma terra 23, fazer uma arrancada, 
avaladar, ou estrumar um terreno, e a ciencia agriria pouco capaz de 
acreditar um homem de talentos. Tem-se visto acreditados os inven
tores dos poemas epicos, de sistemas metafisicos, fisicos, de hist6ria 
natural, de medicina, e de polftica; mas poucos agron6micos celebra 
a hist6ria literiria. 

§ 28. Olhou-se para a agricultura, como para uma ciencia facil, e 
para os lavradores, como para aut6matos, e brutos cerrados, quand< 
eles, segundo Smith, sao muito superiores aos artistas mais habeis n;.1 
vastidao das suas luzes, e de suas ideias. Seus conhecimentos, e expe
riencia exigem que os governos os fai;;am desenvolver, carecem do 
calculo mercantil, e da proteci;;ao suprema, que abrigue os lavradores 
das vexai;;oes, roubos, e violencias, que se cometeram em todos os 
tempos contra eles; mas o luxo das cortes faz que os governos, os 
nobres, os eclesiisticos, e os proprietarios se alucinem pelo brilhante, 
e pomposo; e por uma utilidade presente, cortando a arvore para Ihe 
colherem facilmente o fruto ; e desprezando, nao sei porque facto, os 
gritos da humanidade, e a soberana voz da razao, que por toda a parte 
soa. 

§ 29. Bastava lani;;ar a vista para um terreno cultivado ha vinte, 
cem , ou duzentos anos para se conhecer, e verificar com evidencia 
que e ele uma perene fonte de riquezas, quando antes era totalmente 
esteril, e inutil a humanidade, nao produzindo senao animais, e frutos 
silvestres ; e que nesta cultura interessou o lavrador, o proprietario, o 
Soberano, a povoai;_:ao, e a humanidade: mas a fori;_:a do prejufzo e tal , 
e de ta! sorte ligada, que custa tanto destruf-la, como o fanatismo 
supersticioso. 

§ 30. O sistema agrario pois, prescindindo das analises dos novas 
economistas, e dos outros, e por certo a primeira, e a mais s6lida base 
da legislai;;ao, a que todos os outros devem estar subordinados; o 

23 Rosier. q 

'I A obra de Brico e contempor;inea da public<H;ao do Dicio11cirio de Agricu//11ra 
extra fdo em g ra nde parte do Cours d'Agricult11re de l?os ie1; com 11111itas 11111dc11u; c1s 
principa!tnente relati /!as it theoria e ao clima de Portugal, Lisboa, 1804-1806. 

j 
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primeiro objecto dos governos, e um dos princfpios imutiveis do direito 
n:tural; qualquer que seja a sua constitui<;;ao, estado polftico, solo, ou 
c ima. A mesma Holanda, mercantil como e, e contendo um limitadis
su~o, e alagado terreno, deve necessariamente segui-lo, favorecendo 
Prtmeiro que tudo sua agricultura, ou fazendo-a s6 subsistir, quando 
as terras tiverem chegado ao estado de melhora<;;ao possivel; e proteger 
menos eficazmente os outros tres sistemas fundamentais, o mercantil, 
0 da industria, o da propriedade, e os outros subalternos segundo a 
C:rdem, que !hes prescrever sua constitui<;;ao poHtica, e as mais circuns
tancias, que os governos devem ter em vista, quando se determinam 
~ preferir uns sistemas secundarios aos outros. Seria alias uma temeri-

ade imprudente, e absurda deixar uma fonte de riquezas, a mais s6lida, 
que tem uma na<;;ao, para preferir outra incerta, ou precaria, ainda que 
em cenos tempos possa ser muito mais abundante, e frutifera. 

t § 31. Era portanto do primeiro interesse mesmo da Holanda, Ingla
~rra, das na<;;oes ex-veneziana, e ex-genovesa, da antiga Tiro, e 
~rtago estabelecerem pela primeira base da legislar;ao a agricultura, 

re datt~a a riqueza nacional; porque OS grandes interesses do comercio, 
~ a tndustria, fundados no odioso monop6lio, podiam cessar, como 

.e facto cessaram, ja pelas luzes, que as na<;;6es adquiriram, e podem 
~Inda adquirir, saindo da sua inercia, e letargo, ja por mil causas, que 

Odem disputar aquele monop6lio: e por em consequencia as na<;;6es 
~ua1se a nivel, obstruindo-lhes aquelas fontes de riquezas: o que tudo 

e hor se vera desenvolvido no decurso desta, e de outras Mem6rias. 

CAPITULO IV 

0 sobredito sistema primdrio fundamental 
e a mais s6lida Jonte das finanf;aS 

g d§ 32: Quando em circunstancias perigosas 0 governo se ve obri
n a 0 a impor grandes tributos, nao e sobre a classe dos artistas, e 
d~gociantes que eles devem recair; porque se estas classes de cida
p a~s se vissem muito oneradas, sairiam fora do reino, como cosmo
a 

0 tta~, que sao, esconderiam seus fundos, estagnariam o comercio, e 
te tndustria, e se iriam estabelecer noutra parte. 0 Estado, como se 

m mu1tas vezes observado, sofreria convuls6es dolorosas 24 . A fonte 

24 
sust Os grandes fundos, que Inglaterra tern tirado do corpo do comercio para 
arg entar as longas, e profiosas guerras, tern ido dados voluntariamente, e nao fazem 
arn urnemo contra o que avan~amos. O credito do governo, a abundancia do ouro 
rne Oedado, e mil outras circunstancias sao sua causa; mas o patriotismo dirigido sabia
ilu~te pelos sistema subalternos a terceira base fundamental da industria, e por uma 

inada jurisprudencia tern produzido maiores maravilhas. 
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pois mais s6lida de imposi<;oes e por certo a dos predios produtivos, 
OU rustiCOS; porque e aos proprietariOS das terras ligados ao terrenO, 
e expostos as invasoes, e estragos dos inimigos nas circunstancias 
crfticas, e numa guerra devoradora, a quern o governo s6 pode 
obrigar efectivamente a sofrer com mais, ou menos vontade os 
impastos necessarios, e proporcionados a necessidade, contanto que 
se lhes deixe a sua precisa, e indispensavel subsistencia2

'. 

§ 33. A nac;ao no tempo de uma guerra ve diminuir os direitos daS 
alfandegas, estagnar os generos da industria, e suspender o comercio 
exterior; e, se quer, como Inglaterra para evitar esta mudan<;:a 
estender sua marinha, ja formidavel, e ja assaz dispendiosa, e 
aumentar o monop6lio, assim mesmo perde durante a guerra, com0 

a Gra Bretanha vinte, e trinta vasos mercantes por mes. Que perdas 
para o comercio, e que despesas para o erario! Se se forma uma liga 
contra a nac;ao monopolista, que e 0 objecto do 6dio geral, e impos
s1vel enrao sustentar com a espada o monop6lio contra as potenciaS 
ligadas, ainda que ate hoje se nao tenha realizado esta Jiga geral. DO 
que temos avarn;ado, e do que em outros lugares desenvolvemos corn 
extensao, podemos deduzir que Portugal, e todas as nac;oes nao tern 
um fundo mais s61ido de suas financ;as, que o dos pr(!dios, os quais 
podem dupltcu:, ou tri lk~.:u· t \>Zth~r. apr.-~~:-; ~~ 't.''l"I <('JI, ' · ·:,den< 

,' rrenuc por mar. tempo ~ d ·p s de um gu rra destruidora, e 
nfo sao objecto da rivalidade das nac;oes, e origem de disc6rdias. 

A P{TULO V 

0 recurso do papel moeda muito menos pode suprir 
a mesma s6lida Jonte de finan~as 

§ 34. Procurar-se-a em vao nas circunstancias urgentes do Estado 
este plaus1vel meio; porque depende ele muito, e mui grandement~ 
do credito do governo, e dos banqueiros, e deve precisamente subsu
tuir 0 dinheiro metal necessario a circula<;:aO, O qual esta na razaO 
directa das trocas; pois que o dinheiro metal, e papel, que gira numa 
na<;ao, e quase exactamente O necessario para a permuta<;:aO doS 
generos, que circulam. 

§ 35. A massa do dinheiro metal, papel, ou bilhetes, e creditos de 
banco nao tern a qualidade produtiva (falando em regra) como erra-

25 Por pequeno que seja o aumenro do impost0 tcrrit0rial, ele excede incompara· 
velmenre a qualquer outro indirect0. Quase wdos em regra por ultima, e rigoros3 

analise se vem reduzir a este, a favor do qual esta a justic;a, e a facilima percepc;ao. 



f oaquim Jose Rodrigues de Brito 45 

~arn~nte inculcavam os autores politicos, que escreveram ate ao meio 
0 seculo 18: ela s6 faz representar os generos: nao podendo ter o 

repr.esemativo, e imaginario qualidade alguma produtiva; mas 
se_rvindo somente de animar os diferentes ramos da administrac;:ao 
publica por meio da facilidade das trocas. Se a dita massa exceder a 
n~cessidade das permutac;:6es, algum metal superabundante saira do 
~et~o, OU para comercio de transporte, OU para ganhar juros, e OUtro 
tera entesourado. Estes tesouros crescerao na proporc;:ao do despo
aisrno do governo, ou dos magistrados subalternos: e algum dinheiro 

r. JUro, que girar no reino, entrara no necessario para a circulac;:ao inte-
1or. 

d' ~ 36. Tanto os ganhos do comercio de transporte, como os do 
r~n eiro dado a juro ao estrangeiro, ou dentro do reino, podem 
e ~utar-se antes ganhos dos negociantes, do que interesses da nac;:ao, 
Po~ ceno que. com eles nao deve contar um erario pr_incipalmente 
afu co acredttado, que se usar de ameac;:as, podera facilmente 
actgentar aqueles cosmopolitas, e paralizar mais, ou menos a forc;:a, e 

iv1dade da nac;:ao. 

d~37. Os bancos de Inglat rra, d Esc6cia, d Arnst rdao, t . 
poc cec um:t n tt1vcl u t.fvidad en~a ao oomcici ~, 

~· e a agriculrura; porque havia urgente necessidade de metal para 
~-cir~ulac;:ao, e algum, que depois se tornou superfluo pela abun
. an la do papel, salu para fora daquelas nac,;C>es, e !hes trouxe novos 
~nt~res!les . A experiencia fez er enta que o t rmometro, que regula 

quamtdade de bllhetes neeess~rios a dreulae;ao, era a pronta r en
tract tieles. 

c· § 38. Se pois a massa do dinhetro 01 ta!, e papel necessaria a 
0~rcu1ac;:ao fosse de vinte e quatro milh6es, poderiam girar em papel 
r tto, doze, ou dezasseis, segundo o credito do governo; mas este 
s ecurso costuma ser muito e mui fraco nas monarguias, por costumar 
~r tnui limitado o seu credito por causas, que nao toca a esta 

ern6ria o referi-las. 

u § 39. Logo o unico sistema capaz de restabelecer as financ;:as de 
p rn reino de um modo respeitavel, seguro, e permanente e o agrario; 
n orque aumentando-se as produc;:6es dos predios rusticos, deve 
lae:_essariamente aumentar a massa do dinheiro necessario a circu
p <;ao, e pode aumentar o papel proporcionadamente; os impastos 
P~ed~rn duplicar, ou triplicar na razao directa das benfeitorias dos 
c dios, progressos da agricultura, e aumento do valor das terras. Nos 
!~sos de urgencia publica e do dever do propriecirio coarctar seu 
in~~· seus vfcios, e prodigalidades sem prejufzo do comercio, da 

Ustna, da milfcia togada, ou armada, e dos mais ramos, que consti-
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tuem a felicidade nacional; e o recurso do papel apenas pode ser urn 
dos sistemas secundarios, que abrac;ado com precauc;ao pode daf 
alguma energia ao movimento da maquina polftica do Estado. 

CAPITULO VI 

Seguran~a do referido primario sistema fundamental, 
e quais os perigosos sistemas 

§ 40. Foi prontamente adoptado em Franc;a o sistema perigoso, e 
fantastico de Law;' mas um grande monarca da Europa, quando se 
!he propos o piano do grande, e imortal Sully, melhorado com as 
descobertas, que depois dele se fizeram, disse : Que tinha ouvidO 0 

homem mais imaginario do seu reino. Quern dissesse a este soberano 
que o sistema, que ele chamou imaginario, era o verdadeiro, e que 
havia ser geralmente abrac;ado por todos os sabios, e legisladores 
apesar dos obstaculos, que os prejufzos habituados opoe a sua 
execuc;ao; que o sistema dos colbertistas 26, que tanto o lisonjeava, 
havia ser combatido, e destrufdo depois de ter rectardado ,as 
progressos das riquezas, e do poder da sua monarquia, aquele prin· 
cipe nao julgaria ouvir senao outros tantos paradoxos. 

§ 41. Os sistemas de monop6lio mercantil, e da industria, e de 
muitos bancos, e companhias abrac;ados, como primarios fundarnen· 
tais, ou com preferencia notavel, ou acabaram logo que se formararn, 
ou raras vezes tiveram muita durac;ao5 • O de Carlos XII acabou antes 

26 Colbert foi um genio do seu secu lo, mas arrastado pelo do seu tempo, e pelO 
gosto faustoso de Luis XIV. 

,. John Law ( 1671-1729), financciro cscoci';s. Propugnou o rcstabclcc i1rn;nto (!: i ~ 
fina11<;as de Estado atraves de mcdidas monctarias c ccon6micas de que se dcst:iC:l~1 
a criac;:ao de papel mocda e de companhias por acc;iics subscritas, cm pane. colll :i 
ajuda de ticulos de divida p(1blica. O dcsintcrcsse pclo comercio co lonia l levou 

1
. 

bancarrota de 1720 fazendo emcrgir uma politica bascada nas m:111ufaturas, atravb tc 

uma polftica marcadamente proteccionista. Brito cnvolvc na sua crftica ao 1rn:rc: 11 ~;: 
lismo igualmente o mercantilismo colbcnista va lorizando as nH:didas de Sul ly, ( h 6 , 
-L64J.,) sobre a agricultura, em confronto aduzido, mais do quc uma vcz, nas Me11111• 

rias. , 
s As criticas ao mercantilismo que sao feitas por Brito, neste e noutros para; 

grafos, reproduzem as objecc;:oes gerais sabre o artificialismo da intervenc;:ao esta~~ 
para realc;:ar a ordem natural da vida econ6mica que e susceptfvel de ser perceb1_ 

pela observac;:ao experimental daf decorrendo a elaborac;:ao de leis e a ordenac;:a? 
sistematica. Brito ve no sistema agrario o espelhamento de uma adequac;:ao de Je/,: 
naturais reproduzindo assim o paradigma fisiocratico ou a maquina da nacureza ap '. 
cada ao universo econ6mico donde resultara, nomeadamente, a constatac;:ao, em pflO 
cipio, da esterilidade da indlistria e do comercio com a concomitante superlati"1

• 
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da sua morte; o de Alexandre acabou com este furioso conquistador. 
Todos tern sido mais, ou menos injustos, temerarios, e pouco anali
~ados, e como tais mais, ou menos perigosos; sao os mais deles 
undados em privilegios odiosos em violencias, usurpa<;:6es, e 

ataques a propriedade. Se se examin;rem todos os sistemas, achar-se-a 
due, a excep<;:ao do agrario, quase todos trazem consigo enormes 

espesas, ao mesmo tempo que comprometem o credito publico, 
arruinam os cidadaos, e paralizam muitos ramos da administra<;:ao. 

, § 42 · 0 sistema agrario relativo a riqueza, e prosperidade nacional 
e P~lo comrario o mais s61ido, e constante meio de enriquecer a 
na<;ao, como o mais util alimento do comercio, da industria, da 
~?v0.a<;ao, dos costumes, e virtudes sociais, que melhoram na abun
d anc~a, e se estragam no meio da miseria publica; como a s6lida fonte 
n:s [1°an<;as, c.om? .term6metro mais seguro do poder militar d~ ~ma 

<; o, e o mais soltdo apoio de todos os bra<;os do governo civil; e 
OPOr estar demonstrado enfim que e 0 mais j'usto e inocente de todos sm· ' eios, que ha-de enriquecer o Estado. 

fun~a 43. Nenhum dos outros sis,temas abr~<;:ados, c~~o primarios 
so mentais, tern por certo o caracter indelevel da ev1dencia, a qua! 
am P1ossui _a 1mperiosa for<;a de convencer o espfrito a face de uma 
id/ a, e_ ngorosa analise. Ja disse, e o repetirei mil vezes: sem 'muitas 
qu~as_ nao se pode jamais formar um jufzo certo sobre qualquer 
lfn srao'. nei;i. sem uma analise exactamente feita. N6s nao temos uma 
Po g~a fil~sof1ca, mas uma an::ilise a pode suprir em casos da maior 
torn era<;ao,_ qua! o de que tratamos; e esta foi feita por muitos escri
e s es, que ha quarenta anos tern escrito sobre esta materia importante, 
his~~ .resultado tern sido o de observa<;6es, e exames feitos a vista da 
oferona dos nossos prejufzos, dos males, e vantagens, que se tern 
dos ecid_o em todos os seculos, e climas, da pratica da ciencia polftica, 
Obs sofismas, e argumentos, com que os homens a tern querido 

curecer, e confundir. · 

Peri~ 44
· Nao ha quern duvide que o sistema agrario nao foi jamais 

esse o~o, e que o nao pode jamais ser por abra<;ar um prindpio 
anu~cialmente luminoso, certo, e evidente; que da terra nascem 
cessa mente novas produ<;:6es, que nao existiam antes; e que estas nao 
e cer~ nunca, q~ando a mao do homem as auxilia, e, se este si~tema 
legit' o, e produtivo constantemente, os prindpios subalternos hao-de 
siste imamente ajudar sua produ<;ao. Mas os falsos, e perigosos 

mas nao ti' ' l' veram nunca a prova de uma ana ise exacta; eram 

<a<,;ao d . . . • 
co 111 0 .: produtiv1dacle cla agricu ltura . O sistcma agr{trio clc BritO, t0clav1a , ~ claboracl~) 
ticas . ' .. P

0
•10 cle lenura atenta cle Adam Smith e cla correc<,;ao clas concep<,;ocs f1s10crn-

,ni ,ives clc toclo o publicismo clc tran'sir,;ao, clc marcaclo cunho cc lec ti co. 
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fundados em prindpios produtivos aparentemente, ou por tempo, e 
em hipoteses gratuitamente concedidas, e seus resultados deviarn 
participar da incerteza, da falsidade dos prindpios, e da falta de 
observar,;oes, que deviam fazer-se antes. 

§ 45. Nas materias morais, e polfticas hi com efeito prindpios tao 
cenos, e evidentes, como na matematica, e na fisica, como ja vimos 
terem anunciado alguns filosofos; porque se as leis fisicas sao cons
tantes para os corpos postos em iguais circunst:ancias, as morais o sao 
tambem para os homens. Se bem examinarmos a natureza do homern, 
e a historia geral, ver-se-a que eles em iguais casos cafram sempre nos 
mesmos erros, tiveram as mesmas paixoes, os mesmos vicios, as 
mesmas virtudes, e foram capazes do mesmo heroismo, por obrarern 
as mesmas leis morais. 0 Estado da Grecia constituiu a Alexandre 
senhor do mundo, o de Roma colocou a Cesar no imperio, e o de 
Inglaterra deu o protectorado a Cromwell, o de Franr,;a o consulado 
a Bonaparte27 . 0 geral efeito desta revolur,;ao espantosa de nossos 
dias foi prevista, ainda que nao circunstanciada, e em determinado 
tempo, por muitos sabios, quase como se preve um eclipse, ou o 
resultado de uma demonstrar,;ao geometrica . Apesar de uma guerra 
depender muitas vezes de um acaso, o que tiver feito melhor anaJise, 
e souber maior numero de factos, prevera, de que pane pended a 
vitoria, e o que tivesse todas as observar,;oes necessarias ajuizaria 
sempre ao certo o resultado das operar,;oes pollticas. Foi assim que o 
genio de Socrates, com que previa o futuro, e as declamar,;oes de 
Demostenes a sua patria expirante, nao eram mais que o resultado de 
observar,;oes passadas, que lhes fazia prever 0 que havia suceder; e e 
assim que 0 Sabio negociante, 0 Sabio artista, OU lavrador, e O politiCO 
calculara melhor suas futuras vantagens, e ate podera prever os 
menores resultados 28 . 

§ 46. A grande maxima: que o mundo moral na sua marcha ordi
naria segue as leis do interesse, bem como o fisico esta sujeito as do 
movimento; o livro do homem, a historia do corar,;ao humano, a daS 
artes, e ciencias, a do comercio, e da agricultura sao por certo anali
sadas, e combinadas com o sistema agrario, e constituem com uma 
prova de evidencia a seguranr,;a, e solidez dele; e, como o geometra, 
por uma serie de proposir,;oes bem deduzidas, e claras podemos 
chegar ate a demonstrar,;ao de um prindpio certo, seguro, e nada peri-

27 As circunstancias da republica romana faziam necessario um Cesar, que foi 
inutilmeme morto: pois devia ser substitufdo por um Augusto. As de Fran<;;a antes dO 
consulado, segundo os que !em os efeicos na sua origem, exigiam um homem, que 
resgatasse a nai;;ao da anarquia, e depois que Bonaparte veio do Egipto, eles nao duvi
daram que este devia ser aquele homem. 

28 Veja-se o Prefacio destas Mem6rias. 
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goso; e prever os resultados morais, que devem ser suas consequen
cias necessarias. 

CAPITULO VII 

Perfeir;ao do sistema, e novos motivos da sua necessidade 

. § 47. Nao havendo um sistema fundamental fixo, qualquer que ele 
seia, a na<;;ao estari sempre ou estacionaria, ou em decadencia; uns 
~1nisterios desfarao o que os outros tiverem feito, nao tendo eles um 
~ vo fixo, a que olhem, e para que se dirijam. Entao a nau do Estado 
ai, como sem agulha de marear, e sem rumo, levada ao capricho dos 

ventos, dando mil giros in(1teis, que a retardam de chegar ao lugar, a 
que se dirigia. Dominara em toda a pane uma sombra de anarquia, 
uma legisla<;;ao confusa, e contradit6ria, e os magistrados sc tornarao 
~Utros tantos legisladores, como temos de ver numa particular 
b ~m6ria ; umas leis desfarao as outras, umas vantagens serao contra
ct a an<;;adas por outras tantas desvantagens, e as for<;;as morais em lugar 
p e se unirem para encaminharem a maquina do Estado ao fim 

roposto, se combaterao mutuamente. 

s § 48. Pelo coritririo reinari a harmonia no c6digo, e nas leis, 
t~ndo estas reguladas pelos prindpios luminosos, como por outras 

0 
ntas bases do sistema fundamental, e subalternos; e como por 

tiutros tantos resultados de uma rigorosa analise, e demonstra<;;ao legi
temamente deduzida: e todas as providencias, e regulamentos 
u nfderao ao mesmo foco, e centro comum, a que devem 

111 ormar-se. 

e d § 49 · Esta falta de harmonia simetrica de liga<;;ao, de uniformidade, 
ca e rumo junta a necessaria anarquia eram por si muito, e mui 
copazes de ferirem os olhos de todo aquele, que possufsse o senso 
de~ur.~; mas ha factos, e consequencias, que acaso convencem, e 
Sisterminam mais o nosso espfrito a necessidade de um primario 
da ema_f~ndamental, e do agririo. Se, durante a descoberta das minas 
toct Amenca, os governos de Espanha, e Portugal apreciassem em 
toct as as suas partes o todo do mecanismo do sistema agrario com 
est4. as as br~lhantes vantagens da sua constru<;;ao, e tivessem aplicado 
e t Proct1g1osa abundancia de metais 29 a rotear os imensos desertos, 
du~rras ~ncultas, e a torna-las adubadas, e frutfferas , o valor destas 
tur/ n~<;;oes eria hoje mil vezes maior, e seu poder colossal as consti-

ia tao formidaveis, que elas dariam presentemente a lei ao Sistema 

29 Vcja -~..: " lff' llf flri•I I V 
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politico de todo o globo. Sua marinha, fon;.:a militar, conquistas, 
comercio, industria, e povoac;ao, consequencias necessarias daquele 
sistema, as fariam respeitaveis, e temidas. Nenhum outro sistema seria 
tao poderoso para produzir uma vantagem, que na solidez, e cons
t:ancia lhe fosse preferivel, ou mesmo comparavel. 

§ 50. Que brilhante, ainda que inferior, perspectiva nao seria hoje 
a das mesmas nac;6es, se, prescindindo da copiosa colheita das suas 
minas, aquele sistema fosse ha longo tempo meditado, e seguido! AS 
despesas feitas em soberbos, e sumptuosos edificios, em guerras 
ruinosas, e nascidas de meros caprichos, e em mil outros objectos de 
mera ostentac;ao, e etiqueta, centuplicariam entao sabiamente a agri
cultura; e estes reinos seriam hoje muitas vezes mais ricos, e pode
rosos. E quando a fraqueza humana, ou do governo nos fizesse cair 
em erros, que nos desviassem do verdadeiro caminho conducente a 
feliz execuc;ao do sistema, este mesmo extravio tenderia, ainda que 
mais tarde, e com menos fruto, ao nosso objecto. A constancia, esta 
her6ica virtude do general, que o faz por largos anos dominar a 
vit6ria, e a mesma, que em todas as artes, e ciencias, e na politica fez 
sempre estrondosos prodigios. 

§ 51. Nao ficam ainda aqui as raz6es, que constituem a necessi
dade de uma regra central; porque os muitos, e mui repetidos casos 
de colisao ou aparente, ou verdadeira, em que a agricultura, o 
comercio, a industria, e a propriedade se combatem mutuamente, e 
parecem estar em uma linha guerreira, demonstram a mesma neces
sidade. 0 jufz sabio, e abalizado em politica, ou em direito, que 
quiser julgar uma contenda entre partes, estara muitas vezeS 
perplexo, e confuso sem se atrever a determinar-se a favor de u.ma 
delas, quando todas tern poderosos motivos, e textos sobejos, erP 
que pretendem apoiar seus pretendidos direitos. Nestes conflitoS, 
que ocorrem frequentemente ao legislador, e o assombram enrre 
queixas, e representac;oes dos partidos interessados, e quando se ve 
mais a carencia de um ponto superior, e sobranceiro, a cujo favor 
se decidam as procelosas questoes; porquanto, ainda que se nao 
verifique um caso de verdadeira colisao nas leis naturais, ou posi
tivas, observado o rigor da analise, o ha de facto pela nossa falta de 
ideias, e observac;6es; que faz muitas vezes entortar a balanc;a par~ 
a parte, em que as aparencias pesam mais que as realidades; e e 
quando a base fundamental deve prevalecer sobre a de qualquer 
outro sistema menos graduado. Eis aqui quando Sully fazia muitaS 
vezes ver o seu sistema fundamental agrario, e Colbert o seu da 
industria30 . 

30 Mem6ria 11, § 39 e seguintes. 
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§ 52. Seo soberano quiser empregar um fundo metalico de modo, 
que mais avantaje o Estado, e hesitar sobre o ramo do emprego, 
sabendo que o reino carece de fabricas necessarias, e pr6prias do solo 
Por ~alta de fundos indispensaveis ao seu estabelecimento, ou que o 
comercio interior esta suspenso por falta de uma soma de numerario 
necessaria a entrete-lo, ou de estradas, e canais, que o facilitem , ou que 
0 povo se conserva estiipido, e inerte por precisar de artes, e ciencias, 
due 0_ iluminem, nestas diversas hip6teses, as diferentes necessidades 
e~e~a? ser satisfeitas, sem alguma quesrao de preferencia com o 

Pnmano fundamental, nao constitufdo em precisao. Mas se n6s figu
rarmos a nac;ao suficientemente civilizada, em que o comercio, as 
~tes, e os, m~is ramos da administrac;ao estejam correspon?entes ao 
fu do da maquma; entao o governo, vendo-se afogado num pelago sem 

ndo de questoes, e enredado num cego labirinto de representac;oes 
0 P0 stas, sera necessitado a preferir o primario sistema fundamental; e 
os engenhos florentes, e afiados em polemica, desesperados de f Ode rem amolgar a firme base do governo, o desassombrarao dos 
ongos, e trabalhados requerimentos. 

d' § 53. As questoes de preferencia semelhantes as dos credores, que 
isputam no foro o penhor, a que tern jus, ocorrem tao amiudadas 

~ezes na legisla<;:ao mesmo civil, e criminal, que_, decidindo-se eles a 
davor do Sistema agr:ir'o, a agricultura ha-de necessariamente no fim 
a·e anos experimentar um muito sensfvel adiantamento, e progresso: 
tnda que o governo nao empregue nela grandes fundos, nem lhe 
~o~ceda mesmo os privilegios, e isenc;oes, de que ela goza em alguns 

aises; o que nao exemplificamos, por nao avanc;armos proposic;oes, 
~ue seriam problematicas, sem virem ao !ado de uma rigorosa analise. 
i eno que o pai de famflias, de que o soberano e uma proprifssima 
brnagem, que nunca se deve perder de vista, quando por assenso deli
c~rado, , e constante se propoe a certo fim, nao deixa de ordinario de 
c egar a baliza desejada: e a lei mental, ou promulgada, que estabele
~sse o Sistema agrario por primario fundamental, sendo constante
a entc:_ seguida, nao podia deixar em poucos anos de fazer prosperar 

nac;ao, suprimindo os partidos das paixoes, que a sufocam. 

u § ~4. 0 sistema fundamental primario, como os outros, deve ter 
s::-1a .so base, como dissemos no § 4; porque se o legislador quisesse 
d 8Uir duas, como as da educac;ao, e do comercio, em infinitos casos 
s: .colisao seguiria ja o comercio, ja a educac;ao, e afinal a nac;ao nao 
ti na mercantil, nem bem educada, e umas vezes os costumes cede
b arn ao comercio, outras vezes estes a educac;ao: se seguisse as duas 
eases da agricultura, e da indiistria, em muitos casos se sacrificariam 
r:t~s mutuamente, e os progressos da ociedade seriam pouco 
esPidos. Diz um fil6sofo muito sensato que o legislador, que quisesse 

tabelecer na sociedade os dois princfpios fundamentais da 
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educac;:ao social, e da educac;:ao do homem, nao formaria homens, 
nem cidadaos; porque o que na ordem civil quer conservar os senti
mentos da natureza na mesma extensao, que os conservaria fora da 
sociedade, nao sabe o que quer: tais cidadaos nao seriam bons para 
si, nem para outrem: seriam uns dos homens dos nossos dias sern 
amor a patria, e ao bem geral, e ja seguiriam os seus pr6prios inte
resses, ja contraditoriamente os do Estado. Qualquer pois que seja a 
base (mica necessaria, que se adoptar, todos os outros sistemas 
tenderao ao mesmo centro, e farao caminhar a nau do Estado ao 
destino, que se !he prescreveu: havera uniformidade no edificiO 
social, e a nac;:ao sera distinta por um seu pr6prio caracter. 

§ 55. Na Mem6ria segunda sobre a necessidade, e preferencias dos 
outros tres sistemas fundamentais, comercio, industria, e propriedade 
fazemos ver a suma utilidade da sua ligac;:ao com o primario, por 
dependerem muito da sua harmonia os progressos mais, ou menos 
rapidos do corpo social . Cumpre-nos somente agora notar que as 
sistemas secundarios, como o das financ;:as, costumes, o militar, o da 
marinha, o das leis civis, orfanol6gicas, e criminais, e infinitos outros 
subalternos a estes, e aos quatro fundamentais, e que fazem parte dos 
mesmos, exigem as maiores analises, e observac;:oes, que prescrevarn 
as diferentes leis do equilfbrio polftico. Entao as forc;:as reunidas para 
o mesmo objecto farao caminhar o Estado com passos gigantescos ao 
fim, a que o legislador se propuser. 

§ 56. Quanto o sistema agrario for mais, ou menos luminoso, mais, 
ou menos meditado, fundado em mais, ou menos observac;:oes, ou ern 
analises mais exactas, e rigorosas, e os outros mais, ou menos filos6ficos, 
mais, ou menos conformes a natureza do homem, a constituic;:ao do EstadO 
aos costumes, clima, posic;:ao do solo, as relac;:oes polfticas com as outras 
potencias, e em uma palavra mais analisados; tanto mais, ou menos rapidoS 
. erao os pr gr s os de qualquer nac;:ao, como os de Portugal . 

§ 57. Todas as leis serao entao outros tantos resultados e conse
quencias necessarias de princfpios deduzidos, e demonstrados, coma 
as proposic;:6es geometricas; serao mesmo cegamente observadas por 
trazerem consigo uma fntima convicc;:ao; serao perperuas, e imuraveis, 
enquanto a evidencia publica nao fizer mudar suas bases: e ainda que 
os prejufzos, e a nossa educac;:ao liberal nos fac;:a muitas vezes exua
viar_ da verdade arrastando-nos a analises erraclas, os crros, em que 
camamos, estanam para os actuais na razao (,.le um para mil , c eies 

riam L \\mentc conhet.:\tlo , m nd«\t.\ \ 1 

31 Veja-se o § 48 e 50 s · - · · 1·1 . . _ · ena emao d1fic1l fazer tun a lei que dcvia cl imanar cle un : 
ngorosa d1scussao para que h . '. . , . 1c1s . · nem sempre av1:nam matcna1s neccssanos· ma as 
amda que raras produzir iam efeitos maravilho os. ' 
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. § 58 . Quao ficil era a conservac,;:ao das bases, e dos outros princf
pios demonstrados! e que sensfveis nao seriam os estragos, que resul
tar~am da sua rufna, e destruic,;:ao! Quando dominou na Europa a 
0 Piniao de Montesquieu sobre os princfpios distintos dos tres 
governos republicano, monarquico, e desp6tico, disse-se que a 
corrupc,;:ao dos princfpios da virtude, da honra, e do temor abortaria 
a anarquia, ea desordem. Esta opiniao verdadeira no seu todo, e hoje 
~m pa~te combatida, e que designa um dos princfpios conservativos 

0 _caracter das diferentes especies de governo32 , prova que deve ser 
~Utto prejudicial aos progressos vantajosos dos sistemas qualquer 
a terac,;:ao do seu princfpio fundamental , ou de qualquer outro seu 
subalterno, e secundario. 

CAPITULO VIII 

Qua/ tem sido o sistema politico de Portugal 

§ 59. Nao adoptou nunca este reino o Sistema agrano, nem 
0~t_ro algum diferente, que fosse abrac,;:ado com constancia. Ao prin
Ctpio da nossa monarquia prevaleceu mais, ou menos um sistema 
~tl1tar; e depois o de conquistas, e descobrimentos. No seculo 16 

0 m1nou o sistema mercantil, que comec,;:ou a restabelecer-se no 
reinacto do senhor D. Jose. Ainda que apareceram algumas leis do 
senhor rei D. Fernando, e de outros prfncipes 33 tendentes a 
Protecc,;:ao da agricultura, esta nunca foi olhada, como objecto prin
CipaJ do governo. 

f § 60. 0 senhor D. Afonso Henriques, D. Sancho I, D. Afonso III 
unctaram muitas vilas, e cidades, e o senhor D. Dinis, segundo os 

00ssos historiadores, fundou quase meio Portugal: contudo nao se 
Prova gue adoptassem o sistema agrario; antes eram estes os passos, 
que a natureza ditava com o fim de aumentar a povoac,;:ao, o exercito, 
~ as Produc,;:oes das terras. Nunca se teve em vista a agricultura, nao 

1. ouve c6digo de leis agrarias, e algumas leis de benfeitorias nao eram 
~ga~as a Sistema algum regular, que tendesse ao aumento da repro
d uc;:ao, e com a mira nas vantagens, e ligac,;:oes dos diferentes ramos 

0 corpo social. 

32 A . 
quer vinucte, a honrn, t ' o 1emnr sao l1L'c 1.:~s(l rios ~ suhsistencia d~ totla, c C\Ua\. esp · · 
POcle s~becie_ cle govcrno; porque s ' rn v in uLk , <llnor Lia ~l6rh1, t' 1emar \11s leis wlo 
claqueie ~ I~ll r soc1edade alguma civil , qualquer quc ela seja: e porem ceno que a fa lta 
os apro~ rrtes principios clestr6i mais fa cilmcnte cada um clos governos, a que o autor 

;13 Nas a. Veia-se a Mem6ria fl, § 3 7. 
clanct0 a h' ?~fe.rentes Mem6rias relativas a di versos objectos etc agricutrnra iremos 

istona da nossas leis agrari a~. 

b 
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§ 61. E certo que no meio de conquistas, e descobrimentos na0 
se pode facilmente seguir algum sistema politico razoado, principal· 
mente em seculos de ignorancia, e barbaridade, em que estranhaS 
pretens6es mascaradas com o especioso tftulo de religiao nao deixavafll 
tranquilizar os nossos soberanos, que, apesar de suas grandes luzes, 
se viam obrigados a sucumbir debaixo do seu pesado jugo em secul~5• 
em que um direito peregrino, depois de espalhar muitas luzes no me10 
das espessas trevas, ocupava inteiramente os nossos sabios, e os d~ 
Europa, apartando-os excessivamente da lic;:ao do direito natural, e polt· 
tico, e de uma verdadeira dialetica, e crftica, que s6 podiam guia-JoS 
a ciencia dos sistemas em materia de legislac;:ao. 

§ 62. 0 senhor rei D. Jose foi necessitado a criar como de nov0 

Portugal, e fazer vivificar os restos expirantes do exercito, e da 
marinha, do comercio, e da industria, das artes, e das ciencias; a 
conter um partido fanatico, ameac;:ador do sossego do reino, e da 
Europa; a reunir metade dos cidadaos a outra, que a acusava de 
judafsmo, ea ameac;:ava da infamia, e confiscac;:ao; a instruir a nobreza, 
e o clero; a fazer renascer a capital de um monte de rufnas, a que 0 

terramoto a tinha reduzido, e a espalhar os primeiros elementos de 
direito, e de poHtica. Em momentos tao tristes nao e facil forma.r 
Sistema algum polftico; porque e assaz reformar os abusos mais peri· 
gosos; dissipar as trevas as mais espessas; modificar a forc;:a dos 
partidos, e fundar os primeiros ramos da administrac;:ao poHtica. Que 
mais poderia fazer em circunstancias iguais Pedro Grande nos 
gelados, e barbaros climas da antiga Cftia? 

§ 63. Contudo o ministerio do senhor D. Jose na sua complicada 
legislac;:ao se inclinou muito ao sistema mercantil, e marftimo, seguind0 

o gosto da Inglaterra, e das mais nac;:oes, que tinham col6nias. Ja eJ!l 
1770 haviam escritores celebres, que se tinham posto em campo a faVO~ 
do sistema agrario combatendo o mercantil; mas o senhor rei D. Jose 
faleceu em 1777, e em tao poucos anos o ministerio nao podia meditaf, 
nem estudar um sistema novo contrario ao geralmente abrac;:ad0 

naquele tempo, e ao da Inglaterra: cujas ligac;:6es, col6nias, e prospe.r1· 
dades no-la faziam olhar, como nossa mestra, e directora. Hoje enf1~ 
e bem sabido que as novas descobertas cientfficas chegavam a Porwga 
muito depois, que eram feitas; que a reforma dos sistemas abrac;:ad.05 

fora geralmente muito dificil; e que naquele tempo vogavam mu1tO 
Bielfeld', Montesquieu, de Realu, Grocio, Puffendorfio, e Wolfio. 

' 'Autor de uma obra de grande circu lac;ao !11slilutio11s Politiques, l.icgc, 177-1 q'', 
encontramos citado em aucores Iigados a tcorizac;ao do regalisrno, corno Ribeiro d•'· 
Santos, por cxcmplo. ., 

u Autor de La Science du Gouvernemenl, obra de referencia indispensavel par~ · 
teorizac;ao do regali mo no seculo XVIII. 
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lavr§ d64 · Aparec~m ai_nda algumas leis, como a de 1774v, a favor dos 
que a, ores. de alem-Teio, que foi muito mais util, e interessante a eles 
cont a agncultura, e em que os direitos da propriedade nao foram 
Pod emplados, quanto o poderiam ser; o que prova que a razao e tao 
viol erosa, que vence os obstaculos, e prejufzos; mas que da passos 

entos, quando nao esta de antemao preparada. 

fun~a~ · Nao ?avendo pois jamais em Portugal algum sistema politico 
nao , ~ntal f1~0,. e permanente, algum mis to, que apareceu razoado, 
nai;:opo e subs1st1r um seculo: o que tern sucedido a muitas _outras 
falta ~s, onde cada novo soberano, e cada mudarn;:a de ministerio por 
<;ado e bases certas, e evidentes muda quase sempre os sistemas abra
rnents, ~egundo seu genio mercantil, guerreiro, ambicioso, ou falsa
e fee e evoto. Se Espana, e Roma foram rapidas nas suas conquistas, 
Por cundas de generais famosos , e de fen6menos da virtude civil , foi 
Atenaa~a ~e suas firmes constitui<;:6es, e de seus sistemas abra<;:ados. 
Seio ~ evia ser o ber<;:o das ciencias; Cartago, Veneza, e Inglaterra o 

0 comercio. 

qua?q 66· Se entre n6s se tivesse seguido um sistema fixo, e constante, 
cons·~er q_ue ele fosse, Portugal seria hoje de muita, e mui maior 
rnist~ erac;:ao, como foi ate ao senhor D. Joao III, em que os sistemas 
cone s, que ate entao se tinham adoptado, eram algU.(l1a cousa 
que ~os e~tre si, e nao tendiam tanto a nossa decadencia, como os 
sistern epois se seguiram, e abra<;:aram: se tivessemos aprovado o 
industa. merc~nt1l, serfamos ao menos uma na<;:ao mercante; se o da 
guerr na, senamos uma na<;:ao manufacturiria; se o militar, uma na<;:ao 
nai;:aoeira; s_e o agrario, uma na<;:ao agrfcola; se o dos costumes, uma 
corn mongerada: e se tivessemos seguido o nosso sistema ligado 
lurninos outros fundamentais, e secundarios, fundados em bases bem 
nai;:oe~sas , . filos6ficas, e analisadas, n6s formarfamos hoje uma das 

rnais poderosas da terra. 

DuJu 67· Fran<;:a foi agraria no tempo de Henrique IV, e do grande 
restabe Ide Sully, que aumentou maravilhosamente o valor do solo, e 
Sabia e eceu_ as finan<;:as de um modo extraordinario; foi artista, e 
lhilita no remado de Luis XIV, e sempre dominou nela o espfrito 
Partic:· Devia pois estar alguma cousa agricultada, ter industria, _e 
que 

0 
par dos s1stemas adoptados, segundo dominaram nela uns ma~s 

e foi s outros, e as circunstancias, e o tempo, porque dominaram. E, 
sempre mais fecunda de generais que Inglaterra, que lhe excede 

VR 
lecern ~d~i_gues de Brito reporta-se a Lei de 20 de Junho de 1774 em que se esrabe
que, pr e idas de protecc;:ao para os Iavradores expulsos das terras pelos proprietarios 
dares ~tendendo um maior rendimento das herdades, as cediam para pasto a cria-

Onopolistas. 
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em sabios profundos, e eloquentes; porque na Frarn;;a dominavarn ~s 
honras, e interesses dos generais, e em Londres os dos parlamenra
rios. Tai seria o estado politico de qualquer outra na<;:ao, se seguisse 
os mesmos passos. 

CAPITULO IX 

Conclusiio 

§ 68. Do que temos exposto nesta Mem6ria, e do que referim05 

na seguinte sobre a necessidade, e preferencias dos outros ues 
sistemas fundamentais, julgamos ter direito a deduzir as seguinteS 
proposi<;:oes, que se podem ter por demonstradas3i, e determinadas. 

Primeira proposi~ao 

Todas as institui<;:oes sociais devem estar ligadas a um s6 prindpiO, 
ou sistema, que seja o fundamental. Cap. I, II, VIII, etc. 

Segunda proposi~iio 

0 Sistema agrario relativo a riqueza, e prosperidade nacional e 0 
primario fundamental, a que devem dirigir-se todos os govemos da 
Europa, e o de Portugal, e um prindpio determinado, e universal cte 
direito natural polltico, que exige a primeira protec<;:ao. Cap. Ill, IV, 
V, VI, etc. 

Terceira proposi~iio 

Esta primeira protec<;:ao, que se deve dar ao sistema agrario rela
tivo a prosperidade nacional, s6 podera suspender-se momentanea
mente nos casos, em que um maior valor politico verificado a prova 
de rigorosa analise o determinar. Cap. VII, etc. 

3• Veja-se o prefacio § 7, Mem6ria I, § 21, Mem6ria II, § 3 7. 
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MEMORIA II 

SOBRE AS OUTRAS TRES BASES, OU SISTEMAS 
FUNDAMENTAIS, COMERCIO, INDUSTRIA, 

E PROPRIEDADE 1 • OU SOBRE A NECESSIDADE 
DE SUA EXISTENCIA SIMULTANEA, E SUA 

RESPECTIVA PREFERENCIA 

57 

fun~ 1. Tenda tratado na precedente Mem6ria do primeiro sistema 
Prin ~~ental deste reino, e de todas as na<;.:6es civilizadas, coma um 
llluctcipio de direito natural polltico, e universal, que nao., sofre a 
trata an<;.:a dos climas, do solo, e constitui<;.:6es; era consequente 
a p 1. rmos dos outros tres sistemas fundamentais, que sao tambem 
imuica?~s universalmente a todos os povos com a mesma 
lhes t~? 1hda:te 2 : ~inda que sofram muitas varia<;.:6es os outros, que 

icam 1med1atos, e subalternos•. 

eviJ. 2 ·. Pode ser que sejamos taxados de querer provar a mesma 

1108 encia3, coma o teremos sido na primeira Mem6ria; mas antes 
~o imputem este delito, do que nos digam que avan<;.:amos proposi-

es duvidosas, ou controversas. E sem duvida que entre todas as 

tani.~ -Assim como n6s subentendemos a virtude civil nas quatro bases, deviamos 
POstoem escusar a quana subentendendo-a nas primeiras tres . Contudo a propriedade 
seni.p que Podia entrar na industria, tomada na sua mais extensa acepc;ao, mereceu 
a 50/e um particular lugar pela sua importancia , e perigo de anarquia, que dissolveria 

/§edade pelos fundamentos. 

3 37, e Mem6ria I, § 15. 
frivoJ Tambem se tern criticado os matematicos por demonstrarem proposic;oes 
Prini. as, e claras. O objecto desta Mem6ria contem as consequencias necessarias da 

eua, que e quase inutil expor. 
~ 
dact ".Rodrigues de Brito propoe-se continuar a ana lise da ordcm m1tural clas socit:
el;ibes,_ mas atenclendo, tambem, as suas circunstilncias hist6 ricas com o objcctivo clc 

Orar uma pcrspectiva sistematica. 
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nac;oes polidas, e meio barbaras, de que faz menc;ao a hist6ria geral, 
nao houve uma s6, que nao tivesse mais, ou menos comercio, indus
tria, e propriedade; assim como mais, ou menos agricultura; devendo
-se legitimamente deduzir a absoluta necessidade destas quatro bases, 
ou sistemas em toda a sociedade civil, de qualquer natureza que ela 
seja. Mas esta verdade por muito evidente que parec;a, admitindo-se 
sempre como tal, sem a mais leve discussao, ficou sujeita a ser bara
lhada por sofismas, que chegaram a por em duvida a necessidade da 
sua existencia simultanea, e fizeram que se nao disputasse seriamente 
a sua preferencia. 

CAPITULO I 

Da necessidade simultanea dos quatro sistemas 
fundamentais 4 

§ 3. N6s nao podemos considerar uma s6 nac;ao por pequena que 
seja, em que aquelas quatro bases se nao verifiquem; porque uma 
feitoria de mercadores em um porto de mar, ou col6nia sem agricul
tura, e sem anes, nao deve contemplar-se na ordem das nac;oes. A 
respeito da absoluta necessidade da agricultura dissemos quanto 
bastava na primeira Mem6ria; e pelo que respeita aos outros tres 
ramos n6s devemos acrescentar algumas ideias, que os constituarn 
evidentemente necessarios, sem nos poder restar a mais !eve dlivida, 
e sem sennas notados de.! fastldlosns. 

4, com rcio mah, fran o e;;mpr m t <t5 
as nac;oes. Aquelas mesmas, que olhavam como leis fundamentais as 
que proibiam todo o comercio, e toda a comunica~ao estrangeira, 
como foram o amigo Egipto, a Russia antes de Pedro Grande, e a 
China , onde apenas os portuguese eram ao prindpio escassamente 
privilegiados, conheceram sempre em todos os seculos um comercio 
interno por nao haver provfncia, OU distrito, que produza todos OS 

generos suficientes a necessidade, gozo, e prazer de todos os homens. 
0 superfluo de muitos produtos em uns pafses constitufu sempre a 

4 Esta denomina<;:ao de fundamentais nao destr6i a harmonia, e liga<;:ao a um s6 
principio tao necessario a maier pcrfcir;ao do sis tema legi lativo, Cap. I, § 4; mas 
somente mostra que os ultimos tres sao tambem principios gerais, e determinados, a 
que cendem codas as institui<;:oes: bastando s6 a gradua<;:ao das preferencias para os 
fazer ligar a primeira base fundamental. 



Joaquim Jose Rodrigues de Brito 59 

~b~oluta necessidade de permuta<;ao pelos necessarios: alias o nulo 
;: or d~s produ<;oes inuteis tenderia a rufna da agricultura, ou ao 
d enos a sua decadencia, e estado estacionario, segundo os princfpios 
emonstrados na primeira, e na terceira Mem6ria. 

Industria 

rn § 5. Igualmente n6s nao podemos nunca figurar uma na<;ao, 
p~smo meia barbara, que nao tenha tido mais, ou menos industria; 
oc rque t~das tern oficios, e profissoes, em que os homens se 
ve~P~m, Ja na agricultura, e no comercio; ja na estrutura de casas, e 
tactiuano dos habitantes, cura de enfermos, e progressos de uma 

ca ma1s, ou menos perfeita. 

Propriedade 

ger §I 6· A necessidade da agricultura, comercio, e industria e assaz 
Pro a mente reconhecida; a duvida versa sobre a quarta base da 
me Prtedade5. Alguns fil6sofos modernos ou !he declararam -aberta
os nte guerra, ou atentaram indirectamente contra ela, por temerem 
tnisP?derosos, e justfssimos obstaculos, que deviam encontrar na sua 
esc s~o. Debaixo da brilhante capa da regenera<;ao dos costumes, e 
e cu. ados do grande projecto da extirpa<;ao de quase todos os vfcios, 
le irime_s quiseram estabelecer a comunhao de bens, como bas da 
n: ~lac;ao; destruindo a proprledade, e acrescentando quc podia uma 
tl-1 <;ao subsistir sem elab. Este objecto q 1e ja s tOC0\.1 oa primeirf! 
ntS inona parn o flm de defondermos o slstema fundam~ntal agrado; 

s Pa!!§<t tj§ aft liSU· l ~1~ · , 1 15 1 - ii fl~ . . ~l iJr;l ~I 'll.Jl· 
ii da suu e isl' 11eb. 

~ Ve ja -sc o § 37 

~ 
ide" 'A defesa cla propriedade que Rodrigues de Brito enqu:1clra cm objcc<,:;io :'1s 
r116

1t;1~ con1unist;is de Mal11y, lnspl r;idur;i s pnssfv<:i.-; d e: Novos Licurgns c: No vas l. :tl ' C: d l' · 

l<t R. 1 '1.~· tcn1 como rckrcncia re()rica o t'isiocrat ismo, especi;1!111entc o dc Mcrcicr de 
IVtcrc P I 1· I . b . , . . 1· . Ptin ,· . · ocemos cntcnder o L 1scurso ce 13mo, tam t:m, como cr111ca imp 1c1ta ao 

ex cip io cla vontacle geral rousscauista e a possibiliclacle de uma t ir;1nia clecorrcnte de 

86 cess i.va racionalizar;:ao clo pocler. Na cxposi<,:ao britiana , no cnramo, confluem n;io 
tnc 

1~Ltttas das situa<,:oes c retlcxocs postcriorcs a Revoluc;:ao Franccsa como ainda 
exec lclas rc:formistas quc sc tornaram possfveis no contcxto do abso lutismo. Um horn 
lite ~1Plo , ea propricclacle cncendida no piano da sua optimiza<,:ao, e para a qua! a vasta 
/\ca~:ura agrarisra , especialmente as Mcm6rias Econ6micas c as dc Agr iculrura, d<t 

~m i a das Ciencias cl c Lisboa clava conteC1dos t: argumcntos. 
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§ 7. 0 meu, e o teu ou se considere relativo aos nossos bens, ou 
a nossa pessoa, ou aos direitos, de que devemos gozar, enquantO 
membros da sociedade, em que nascemos, ou em que nos naturalt
zamos, sao hoje uma base necessaria, sem a qua! nao pode subsisur 
solidamente alguma especie de governo, ou na\:aO. A segunda, e 
terceira especie de propriedade, que os nossos modernos filosofos 
justamente sustentam, nao fara o objecto de discussao, e exame, por 
ser ceno, e eles o confessarem, que os homens nao entrariam na 
sociedade, ou depois de entrarem nela seriam uns monstros ferozes, 
se eles nao gozassem ai com seguran\:a da propriedade da sua pessoa, 
e daqueles direitos, e vantagens, de que devem gozar, como socioS, 
em recompensa das que perderam no estado natural. A necessidade 
destas duas especies de propriedade se observa melhor naqueJeS 
governos desp6ticos, e povos menos polidos, em que as opiniCJes 
arbitrarias, os crimes falsamente imputados, os roubos continuos por 
falta de policia, e de leis vigorosas, a mendicidade necessaria, as 
mortes sucedidas por pura miseria, e desamparo, p6e em desespe
ra\ao os cidadaos, paralizam todos os ramos da industria, e d_a adf121-

nistra\ao, e fazem caminhar o Estado a sua decadencia. E enta0 

quando acaba o patriotismo dos cidadaos; que aparece, e se desrnas· 
cara o mais refinado egoismo; e que os homens se olham murua
mente, como outros cantos monstros vorazes, conservando-se no 
estado de guerra, de que Hobbes, e outros falaram com tanto caJof, 
e entusiasmo. Ao contrario a propor\:aO que sao respeitadas, e seguras 
estas duas propriedades n6s vemos a na~ao, que as protege, recebe_r 
um valor extraordinario, que faz real~ar, e multiplicar, mesmo prodi
giosamente, a massa dos valores de todos os produtos, e de todas as 
anes, e ciencias da monarquia. O que faz uma prova evidence de que 
a exactissima justi~a e uma das importantissimas molas do govern°• 
que o engrandece; tanto mais, quanta e menor o sacrificio, que _se 
obriga a fazer aos homens dos direitos, de que gozavam fora da soc:e· 
dade, ou no estado natural. Os s6cios no estado da sociedade oa0 

podem fazer justi~a a si mesmos, senao no caso de uma repentil1a 
defensa contra o injusto agressor, e sujeitaram-se enfim a observaocia 
das leis: mas a troco da sua liberdade eles querem fundados no vast0 

imperio do direito da natureza conservar, quanta for possivel, a 
inteira propriedade de suas pessoas, e dos direitos sociais; e daqui feZ 
pendente o direito divino natural tanto a felicidade dos s6cios, com0 

a prosperidade da monarquia, ou governo, que os dirige. 

§ 8. A propriedade dos bens, que aqueles fil6sofos atacam, e que 
fazem nao s6 desnecessaria, mas prejudicial, nao e outra alem da indt· 
victual; porque a propriedade em comum, possuida pelo todo da 
na~ao, foi reconhecida em Esparta, e nao podia de alguma sorte s~r 
disputada . Mas como podia hoje subsistir uma monarquia, ou rep~u
blica sem o dominio individual dos bens? Quanta a mim na0 
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achando - . Cid nac;:~o alguma, em que esta propriedade nao esteia estabele-
u a ~om mats, ou menos limitac;:oes, eu confesso nao poder formar 
n~a Justa tdeia dum reino, que possa ter um governo s6lido, e perma-

nte sem propriedade individual. 

de § 9. Eu passo a figurar a hip6tese a mais favoravel aos sentimentos 
stes fl' de . t osofos. Um governo sistematico, forte, e nervoso, consegue 
pois de m · · dad , . ats, ou menos tempo apoderar-se de todas as propne-

ele es movets, e de raiz, existentes dentro das raias do seu imperio; 
lug estabelece feitorias, e assalariados em todas as cidades, vilas, 

ares moot . . , . e a i d, . es, e casa1s para sustentarem a agncultura, o comercto, 
da 1 ~ ustna; e por toda a parte guardas, e vigias armadas da espada 
tivo eid para obrigar a cumprir a cada um dos individuos os respec
Pela~ ~~eres , de que sao encarregados. Todos os cidadaos repartidos 
Estad . iferentes profissoes estarao sempre ocupados no bem do 
da 1 ~· a educac;:ao sera toda publica, unissona, e conforme as vistas 
igua~t '. -a, forc;:a armada nutrida com continuos, e belicos exerdcios 

Parr· ar~ a dos amigos lacedem6nios, e as virtudes do valor, e do 
tot1smo rel · - d' · o g uztrao por toda a parte, e farao portentosos pro tg1os. 
overno co . . d d . fazendo , ' mo pa1 comum, sustentando, e vestm o a to os, ~ saus-

funo as necesstdades, a que os tern habituado, faz desaparecer o 
na p;

0
° ;oubo, as falsidades, e mil outros crimes, que tern sua origen; 

neces ~ tedade: numa guerra todos os vassalos capazes, e de que ha 
voz d St ade, coma outros tantos domesticos, obedecem a primeira 
serve 0 chefe, e vao defender a patria: e os grandes fundos de reserva 
cone~ enftm a sustentar a guerra. Tal e a hip6tese, que eu posso 

e er, que mais combine com as vistas daqueles fil6sofos. 

a 020 
lO . Nao podendo negar a possibilidade des ta hip6tese, eu tenho 

o glo~ ~ontra ela nao s6 a pratica oposta de toda a Europa, e de todo 
direit 0d mas as rnzoes, que passamos a ponderar. 0 dace, e estimado 
doreso a pr?~nedade individual dos bens tern encantos tao consola
urna ' q~e d1ftcultosissimamente os homens os poderao renunciar. Se 
do e~~c;:ao de novas lacedem6nios se levantasse hoje na Europa, alem 
Privar· tnente perigo, que corria o governo, que a estabelecesse, ela 
urn p ta os homens dos mais belos, e preciosos gozos; par nao haver 
livre~azer mais s6lido, e permanente do que a faculdade de dispor 
a tned~~te do que possuimOS; de limitar, OU estender no:_sos desejOS 
Cidad"' a da nossa vontade, e dos nossos fundos : e nao havendo 
Oporto, _que nao possua mais, ou menos bens, sua voz, e sua liga 
!ante a nao somente obstaculos invendveis, mas tambem faria vaci
e:x:cJus? trono. Os lacedem6nios, livres coma eram, tinham pela 
na0 p ao da propriedade uma qualidade privativa de escravos, que 
ihes e ossutam nada pr6prio, mais que o vestido, e alimento, que se 
ern osntregava para sua quotidiana sustentac;:ao, coma se observa hoje 

nossos religiosos ; e sabre que talvez se permitisse, e exercitasse 
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o furto astucioso6 . Espana, uma republica nascente entregue a todas 
as desordens, sujeitou-se enfim as leis de Licurgo por meio da supers
tic;:ao, e mil estratagemas deste sabio, e memoravel legislador, que 
soube destramente seduzir um punhado de homens barbaros, e 
meios selvagens. Um rfgido, e austero sistema, fundado em leis 
sanguinarias, em oraculos, e em mil precauc;:oes de futuro, foi s6 
capaz de conservar uma tal constituic;:ao no meio de homens de ferro, 
privados da maior parte dos prazeres, de que gozava quase toda a 
Grecia. Foi necessario desterrar o ouro, e prata, e todos os objectos 
de luxo, e de ambic;:ao, que poderiam transtornar algum dia os 
severos, e singulares costumes daquele povo, que a troco dos. crimes, 
e vfcios, que nasciam da propriedade, eram manchados dos que 
nasciam de uma feroz austeridade, da inveja, e ciume diplomatico: 
que faziam reduzir a uma cruel escravidao tantos milhares de homens, 
e sacrificar tantos her6is virtuosos, que tinham fielmente derramado 
o sangue pela patria. Mas na Europa habituados hoje os homens ii 
doc;:ura, e suavidade das leis, e da propriedade, ao numero excessivO 
de variados prazeres, no meio das luzes, que fazem incrfveis os 
embustes da superstic;:ao em uma nac;:ao mesmo mediocremente ilumi
nada, seria cousa difidlima sujeita-los a uma reforma tao dura, e 
austera. 

§ 11. A estas dificuldades acrescem, as que opunham uma boa 
administrac;:ao. Desde o prindpio das sociedades civis se notou cons
tantemente uma falta de zelo, inteireza, e fidelidade em todos as 
feitores, e administradores, e muitas vezes roubos, e dissipac;:oes. 
Lancemos os olhos para as administrac;:oes de quase todos os corpos 
de mao morta, miseric6rdias, dimaras, e bens de todas as coroas da 
Europa, e para a doutrina conteste de todos os politicos, que escre
veram sobre este objecto importante, e observaremos que estes ben~ 
sao mais, ou menos mal administrados; que a agricultura se acha ai 
geralmente em maior decadencia; que os arrendamentos, e afora
mentos destes bens sao ordinariamente dolorosos; e que os rouboS, 
e dissipac;:oes sao contfnuas, apesar das leis as mais providentes. ED1 
vao procuram igualmente os particulares entregar seus bens a habeis, 
e zelosos administradores; porque a experiencia constante nos mostra 
que a sua presenc;:a faz emendar imensidade de faltas, e omissoes 
cometidas na administrac;:ao; as quais sao sempre tanto maiores. 
quanto o senhor dos bens esta mais longe de as poder notar. Quanta 
mais separado esta o monarca, e quanto mais remotas suas col6niaS, 
e possessoes, mais dificilmente !he chegam as queixas dos crimes 
perpetrados nos lugares mais apartados da sua residencia, e mais tira
nicos, e desp6ticos se tornam seus subalternos, e representantes. E 
naquela nac;:ao, em que a agricultura de todas as terras, a direcc;:ao de 

6 Na necessidade permitia-se ao de menor idade o furto astucioso. 
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to?as as fabricas, comercio, e obras publicas estivessem debaixo das 
maos de administradores, quanto seria incrfvel que estes ramos 
~~ortantes prosperassem? se prescindirmos de meras teorias, e nos 
;rig1rmos pela grande mestra a experiencia constante de todos os 

s~cu!os, podemos convencer-nos que a nova na<;;ao, que figuramos, 
~ao POdia nunca possuir a massa de riquezas, que alias obteria, nem 
~ canpr nunca este importante objecto, a que devem tender hoje 
~dos os governos, como observamos na primeira, e terceira 

em6ria. 

N § 12 · Nao ficam ainda aqui as raz6es, que apoiam a propriedade. 
r' aque!a ressuscitada na<;;ao, apesar das leis as mais duras, e sanguina
aias, as emigra<;;6es deviam ser contfnuas para aqueles pafses, em que 
atPropnedade estivesse estabelecida. O atractivo do gozo deste direito 
s raina nao s6 os proprietarios despojados de seus bens, como 
cucedeu na revolu<;;ao francesa, mas conduziria la os administradores 

0 ?1 os bens do publico roubados para o fim de gozarem deles tran
~Utlame:_ite, e fugirem as penas, a que se exporiam pelas suas faltas, 
m 0 missoes: o que faria empobrecer cada vez mais a na<;;ao. Inutil-

ente esta se esfor<;;aria por anima-los com as ideias da gl6Jia, da 
~Obreza , do patriotismo, das distin<;;6es, louros, e triunfos; porque os 
~a.zeres, que resultam da propriedade, uma vez experimentados sao 
s ais suaves, tranquilos, e s6lidos, e adquiridos sem tantas fadigas, e 
dern tantos inc6modos, e trabalhos. Ainda que as paix6es da pobreza, 
a. gl6ria, do patriotismo, e de comandar aos outros homens se 

;lusessem p6r a nfvel da suavidade das leis opostas, e da propriedade, 
neria necessario um longufssimo espa<;;o de anos para fazer gostar as 

ovas Virtudes, que alias se podem fomentar noutro sistema. 

art § 13 · Licurgo conheceu a necessidade de concentrar, e limitar as 
id es, e ciencias em Esparta para prevenir a destrui<;;ao de suas leis. As 
d_eias de luxo !he pareceram muito poderosas para seduzir seus cida
Slaos, e as ciencias muito pr6prias para fazer sentir a do<;;ura das leis 
p~~ves , e dos prazeres multiplicados, de que se gozava nas republicas 
tr ldas, e menos austeras. Com efeito a transgressao desta maxima 
seou:x:e ap6s si depois de seculos a rufna deste Estado, que subiria 
ro~Pre e~ta sorte, se mesmo o Grande A~exandre, e os romanos pode
ra os o nao subjugassem. Quando a na<;;ao metamorfoseada, que f1gu
e mos, tivesse artes de luxo para distinguir os cidadaos benemeritos, 
se a.que!as ciencias conducentes somente a sua constitui<;;ao, sempre 
e ria limitada sua agricultura, seu comercio, sua industria, sua ciencia, 
Vi~~u lu:x:o razoado: o que tudo a faria p6r muito abaixo dos povos 
eJe 10h__os na grandeza, poder, e prosperidade; por ser da maior 
da vac;ao passive! destes diferentes ramos que depende a maior for<;;a 

s nac,;oes. 

L 
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§ 14. Destes princfpios devia resultar uma consequencia neces
saria, que era uma decadencia notavel na fon;:a militar, e nos meios 
da defensa do Estado. e o novo Licu rgo meditasse extinguir o ouro, 
e prata do seu reino, este sucumbiria ao primeiro golpe da na<;:ao, que 
o quisesse subjugar: porque depois da invern;;ao da p6lvora, e da nova 
tactica e a for<;:a corporal dos homens, que menos faz decidir a sorte 
das batalhas. A necessidade de conservar hoje uma tropa paga nurne
rosa, e as vezes uma marinha formidavel, as grandes despesas de 
muni<;oes, artilharia, e seus transportes, e a grande massa de ouro, 
com que se manejam as negocia<;:6es, e que e reconhecida como base 
indefectfvel da guerra, e da defensa; tais sao as poderosas causas, que 
fazem hoje respeit:iveis as na<;:6es, e as poem em estado de defensa. 
Toda a for<;a, e robustez dos antigos lacedem6nios seria hoje o jogo, 
e o objecto de riso para a t:ictica moderna. 

§ 15. Mas eu quero supor que o moderno Licurgo prevendo be!J'l 
estas consequencias nao desterrasse o ouro, e que amonroasse 
tesouros sobre tesouros para os casos de urgencia publica. Este passo 
lhe seria tanto mais facil, quanto ele era o unico proprietario da 
na<;:ao, que podia distribuir as subsistencias com economia; poupar ~s 
despesas de obras publicas, sumptuosas, e de mero luxo; e diminuir 
em proveito do erario a multidao de gozos, e superfluidades, que hoJe 
tern os propriet:irios : mas nesta hip6tese, gratuitamente concebida'. e 
que nao podia facilmente verificar-se, o poder da na<;:ao seria mu1t0 

diminuto, e apoucado relativamente ao goYem o dos coproprietario5· 

Os te ouros poupados, que hoje tern commumente as na<;:oes, e que 
devem ter, sao os bens, que possuem toclos os s6cios, sujeitos ao sell 

·irtl\-)~.rtc 'i, «.1"'1'C ·M:-; l~~th.:44:-> '(fo ~E '!t>Add <i.levem ~ttr "K.tc t Wc«tlt ~ «O 11cfll 
rpt;lff:J//ix«>x.· re '<'. <t./i ifli/Jlt',-:<:Ji <Jte 'iWf<'KYA.~. <4/l!lllM!f<-'.> 1nlT<!> <dk!t«.~-..t( · , · fi· Ifil/Ji<-71. 

como temos exposro, nao poderla ser menor. IIoje, como nos bdo 
dias ctf\ antiga Rom!l, sao o proprietarios, que devem na guer:a 
tle f mJ~ r 11 p fl tri>L i~ualnwnte quc scus bens; e seus es fo r<;os sergO 
ffi il i ~ p l ! rm~m gg fJU ~£> fief 1118 ~§ 'ffi ~A!TI ~ f'llf 1HH r4fr1t1, i1! !1 Ll(! ut-
c~ t.1 lli t! ~ l•i""tl m~l." am 131,1f:! r t 11 do 11c nho r D, Jo ilo L c D. loao IV 
nos oferecc fonomenos lie pmrlotlsmo igmt i ~ nos lla antigu l'.sparr;i. 

§ 16. Mas n6s ja e, pust!mos qu es ta nova na~ao, d ·vi.:ndo t<.:r ;is 
artes, o luxo, e o comercio limitado, nao podia chcgar ao grau de 
prosp <.: ridade, c de riqueza, c adquirir uma t; o gr:1nde nrnssn d.e 
valores, que alias ob teria. Os teso uros amontoados nao fariam m~us 
que diminuir os lucros, que se podiam deduzir do giro do ouro, . c 
prata, quc tanto facilitam o comcrcio, c toclas as arres . 0 comerc10 

exterior, e de transporte, a letra de creclito, e as fabricas de luxo, que 
tanto tern sustentado as longas guerras da Gra-Bretanha, da Iloland3 • 

e da Fran<;a, e que s6 eram capazes de suprir a grande, e prodigiOS3 

soma de numer:irio necessario a tao enorme , e desmesurada5 



f oaquim Jose Rodrigues de Brito 65 

despesas, deviam, segundo o que temos avanc;;:ado, faltar muito na 
~ova Espana, reformada debaixo das sabias vistas do moderno 
Ficurgo. Este, ainda que superior ao antigo, a Augusto, ao Grande 
e rectenco, e a Pedro Grande, nao s6 no seu prindpio, como no 
vspac;;:o de seculos, nao poderia conseguir pelo atractivo de suas 
e inuctes sociais que os cidadaos das outras nac;;:oes viessem af 
i~tabeJecer-se sacrificando suas riquezas, e privando-se de seus 
auumeraveis gozos, e prazeres a troco de uma escassa sustentac;;:ao, de 
c stera~, e sanguinarias leis, de uma dura, e cega obediencia, da cruel 
n onctic;;:ao de escravo, e de intrigas perigosas. 0 comercio de generos 
p~~lfais, e da industria indispensavelmente necessario para se 
lim· erem conseguir aqueles figurados tesouros, apesar de dever ser 
se l~d,o, abriria uma comunicac;;:ao com os povos vizinhos, fazendo 
prntir a metamorfoseada nac;;:ao a suavidade das leis, e a multidao de 
vi:zeres, que aquelas nac;;:oes possuiam; e que introduzidos nela 
tu/:m cedo, ou tarde a destruir pelos fundamentos a nova consti-

c;;:ao, e a base mais s6lida da sua perpetuidade. 

ob ·§ l 7. Finalmente sendo a felicidade temporal dos homens o 
Jecto do go · ·1 d 1 l · "' -Pod . verno c1v1 e qua quer natureza que e e se1a , nao 

Pod einos JUstificar o sistema da comunhao de bens, que somente 
Praz~r estabelecer-se pela privac;;:ao de uma grande parte dos nossos 
bens es mocentes. A natureza parece destinar ao homem todos os 
hum~ qu~ ela espontaneamente lhe oferece, e de que a indl'.istria 
natur~a e ~apaz ; contanto que seu gozo nao seja contrario as leis 
ou est~s, e_ aquelas leis positivas, que sao fundadas no interesse geral; 
inoce seia cons1derado estritamente ta! , 01.1 seja int ress de prazeres 
itllp0 ntes, cu1a sat is fo.~. o fl f o t1 tjfunsi a. 0 ju~ tl funo, tY ' Lt lU~ 
00 • ~ B:sp ::irw , cquj aJi<t bt-m zm da ~, ra ida(), d~ d . pottAAl(), th:) 
p· iltrano as vis tas da natureza, omo as da humanidade. As feias 
e~nturas, que os sabios1 e amigos dos hom ns ( m f~im Q l lffi 
\ltl ravo, Omo de um animal d€ rnrga, € de um m 1r6 m ntn1 8€111 pr6prlt1 
fi '~~t'. > '~~m e11 ·r~I· . I I ' ~ m I OSi [ i§ § l'inrn ' § JU mmll 

iu das Se pod~m apli~m· ti. makn ptm € f;!m1 li trn tH'lltl du n tlvu, l't! t ui. 
' l. ~~~km<mia , 

tact§ 18. S ria mais louvavel que aquek s fil6sofos se esmerassem 
tact os em estabelecerem os justos limites da propriedade, que por 
no a a pane se acha mais, ou menos limitada: o que faremos, quanto 
Ob ~ for possfvel, numa Mem6ria, que esperamos dar sobre este 
rn Jecto. Parece pois ja tempo de desterrar de nossos livros quest6es 
E~rameme metafisicas, e prindpios impraticaveis no estado actual da 
Pr ropa, os quais s6 servem de baralhar a verdade, e atalhar os 

ogressos do bem publico das na<;;6es. 

L 



66 Mem6rias Politicas, Mem6ria If 

§ 19. Julgamos pois ter analisado, quanto e suficiente, a necessi
dade da existencia simultanea das quatro bases fundamentais da legis
lac;:ao, agricultura, comercio, industria, e propriedade. 

CAPITULO II 

Sobre a preferencia dos ultimos tres sistemas fundamentais 
da legisla~ifo 

§ 20. Passemos ao segundo objecto desta Mem6ria, qual e o da 
preferencia. Estabelecida ja a da agricultura relativa a riqueza 
nacional, cuja prosperidade se demonstrou assaz dever ser o prirnari0 

fim dos governos, e o de Portugal, parece consequencia necessaria 0 

analisar a preferencia entre os outros tres sistemas, ou bases funda
mentais; a fim de que nos casos de colisao, e em outros, que ocorre!11 
ao legislador no exame, e promulgac;:ao de suas leis, ele possa ter uma 
regra, senao certa, e infalivel, ao menos aproximada a verdade para 
determinar-se em vantagem do Estado. 

Comercio 

§ 21. Por comercio no sentido mais amplo entendemos a permu· 
tac;:ao de produtos da natureza, ou da industria. 

§ 22. Compreendemos debaixo da proposic;:ao favorecer 0 

comercio todos aqueles meios dirigidos a facilita-lo, a fim de dare(l'l 
aos produtos aquele born, natural, e mais aproximado prec;:o, que eJe~ 
podem ter segundo o seu regular valor da Europa. Esta proposic;:ao e 
comum, e geral a todos os cosmopolitas, que manejam este emprego'. 
OU eles dirijam 0 comfacio interior, OU exterior, OU O de transporte, 
porque todos tendem a dar o sobredito valor as produc;:6es, e a fel1

; 

citar o todo do genero do humano. Ao ramo da legislac;:ao mercantl 
pertencem logo, como seu objecto imediato, as obras publicas de 
estradas, pontes, canais, e rios navegaveis; por serem as que mais favo· 
recem o comercio, e que tendem notoriamente ao aumento da ag:1

• 

cultura, e do valor dos produtos, e das terras. A vista do que n6s na0 

hesitamos em dar ao comercio interior, e de exportac;:ao o prirneir~ 
lugar depois da agricultura, por ser o que mais fomenta a massa dO 
valores da nac;:ao; porque se temos provado na primeira Mem6ria que 
a agricultura da ao Estado riquezas mais s6lidas, constantes, e mes!P~ 
perpetuas, n6s nao podiamos agora deixar de dar ao comercJO e 
preferencia depois do sistema agr:irio: por ser a este secundario qu, 
ela e devedora da sua prosperidade. Em vao se diria que as manufaC 

J 
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turas estabel 'ct ext _ ec1 as no centro das provfncias dao uma consideravel 
raq:ao aos - . - · feit generos meramente natura1s pelo consumo prox1mo 

enr~arsem os gastos de transporte; porque este interesse nao pode 
com_ em lrnha de compara<;;ao com a massa de valores, que o 
Obte e.rcro traz a agricultura. Sem este importante ramo as terras nao 
man r~am mu1ras vezes a decima, e vigesima pane de seu valor, e as 
gesi u acturas nao consomem as mais vezes a trigesima, ou quinqua
com r:1~ _parte das produ<;;6es, que a terra af oferece; e que sem o 

ercio seriam superfluas, e inl'1teis, tornando-se de nenhum valor. 

cinc§o 
2~: ? valor,. e vantagem do comercio pode considerar-se em 

mate . 1P0.teses drferentes, para o fim de analisarmos melhor esta 
Proct na~ Pnme~r~, em beneficio dos lavradores, e proprietarios, e das 
teria~<;oes agranas na primeira mao; dando-lhes um valor, que nao 
comp ~em a facilidade de transportes, e sem a concorrencia dos 
obras r~ ores,_ qu~ af vao procura-las. Segunda, em beneficio das 
nacio ~ 1?dustna pela mesma razao. Terceira, em beneficio dos 
gener~ais a custa das outras na<;;6es pela exporta<;;ao dos nossos 
sobre s para fora do reino. Quarta, em beneficio dos mesmos feito 
dos 0 corpo da na<;;ao no comercio interior. Quinta, em beneffcio 
que ;ue negoceiam no comercio de transporte. Nas primeiras tres e 
liltima~~ente pode ter lugar a preferencia do comercio sobre as 
tac;ao· uas bases; devendo-se fomentar estas tres especies de permu
conc~ Por ser a primeira a mais util ao corpo da na<;;ao, e que mais 
segun~re a dar-lhe as riquezas s6lidas, e conservar-lhas; por ser a 
Pr6xim a a que favorece a agricultura fomentando o imediato, e 
cictactaoo. consumo de seus generos, e de companhia a indlistria dos 
e segund e por ser a terceira a que reline as qualidades da primeira, 
comerc· a. Pelo_ que toca a quarta hip6tese a respeito dos lucros dos 
ou favo iantes fertos sob re a na<;;ao, nao exige es ta a mesma preferencia, 
bens d r, P?rque seria prejudicar aos lavradores, aos proprietarios de 
toct0 0 

e raiz,. e aos artistas, a quern legitimamente devia pertencer 
0 mes~xces:ivo ganho feito pelos negociantes neste ramo mercantil. 
dentro do Juizc: fazemos a respeito da quinta, principalmente quando 
comerc· a_ na<;;ao faltam os fundos necessarios a agricultura, ao seu 
(como ~o ~mectiato, e as fabricas uteis: o que se deve aplicar a Portugal 
suas col~ ? 0 ob1ecto des ta Mem6ria) ainda que a sua posi<;;ao, e de 
comerc·onras pare<;a exigir singularmente a protec<;;ao deste bra<;;o do 
o come~0 · . Na. quarta base fundamental da legisla<;;ao colocamos pois 

cio frgurado na quarta, e quinta hip6tese. 
§ 24 -

materia. ·Es~ quanto_ por ora julgamos suficiente para aclarar esta 
Mem6ri es prmc1p1os serao mais desenvolvidos no decurso desta 
dever tea, e de outras, seguindo-se passar a industria, que julgamos 
hip6teser 0 lugar imediato ao comercio considerado nas primeiras tres s. 
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Industria 

§ 25. N6s definimos a industria: o trabalho, e exerczcio dos 
talentos do homem. Todos os oficios, profiss6es, manufacturas, artes, 
ciencias, educac;:ao religiosa, moral, civil, liberal, e fisica entram na 
sua alc;:ada. A mesma agricultura, e comercio nao podem exercitar-se 
sem industria, que e uma palavra geral, que na acepc;:ao mais extensa 
compreende todas as acc;:6es do homem. Todavia como peios 
progressos das artes, e ciencias se comec;:aram elas a classificar ern 
diferentes ramos, entrou a anexar-se a agricultura, e ao comercio 
aquela parte da industria, que !hes diz respeito; e n6s incorporamos 
na base da propriedade toda a jurisprudencia civil, e criminal, por 
versar sobre contratos, e quase contratos, delitos, e quase delitoS, 
segundo a expressao dos jurisconsultos. Tanto os contratos, como os 
quase contratos, que sao aquelas convenc;:6es presumidas pela lei ern 
razao dos homens interessarem nelas; e tanto os delitos, como os 
quase delitos, que sao os factos ilicitos cometidos por omissao, culpa, 
ou negligencia, versam todos sobre a propriedade, e suas consequen
cias. 0 direito publico da religiao, aquela parte da jurisprudencia, que 
chamamos polftica, ou ciencia da legislac;:ao, e de governo, e que sern 
justa razao se ensina separada da jurisprudencia propriamente dita7 , 

pertencem em parte ja a propriedade, ja a agricultura, ja ao comerciO, 
e ja a industria, estritamente tomada; porque seria imprudente o 
governo, que querendo fomentar, e proteger estes quatro diferentes 
sistemas, nao mandasse ensinar, e adiantar a parte da ciencia polftica, 
que fosse relativa a cada um deles: o mesmo afirmamos das outraS 
artes, e ciencias. 

§ 26. Se a legislac;:ao tern estas quatro bases, ou sistemas, a que 
devem tender todas as instituic;:6es sociais, nao pode deixar de ser 
legftimo, e natural serem justos os meios para satisfazer os necessarioS 
fins; e sendo a agricultura necessaria no Estado, e merecenqo uma ciO 
devida protecc;:ao, tocam a sua alc;:ada, e respeito aquelas artes, e cien
cias, que !he sao anexas, e pertencentes, tais como a parte da polftica, 
que !he diz relac;:ao, da ciencia vasta da hist6ria natural, boranica, e 
mineralogia, da ciencia pratico-agraria, e de todos os oficios, que ou 
servem, e ajudam o sistema fundamental agrario, ou que lhe sao 
privativos. Igualmente a ciencia polftica, te6rica, e pratica do 
comercio, aquela parte da fisica, da matematica, das artes, e oficioS, 
que servem privativamente, ou ajudam muito a factura de canais, 
navegac;:ao, marinha, e transportes, a ciencia cambial, e o cunho da 

7 Os principios gerais da ciencia polftica pertencem incontestavelmente a juris· 
prudencia, OU a quarta base fundamental da legisla~ao; ainda que pelo mutuo auxftiO 
das ciencias, e artes eles sejam o resultado da teoria, e da pratica das outras bases. 
Veja-se o § 3 7. 
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moeda, devem considerar-se separadas da industria propriamente dita 
pa~a as anexarmos a segunda base fundamental da legislar,;ao. Pertence 
~n 1Il_l ao si~tema da propriedade a ciencia polftica, que a deve dirigir, 
s J~nsprudencia civil, criminal, e can6nica, as finanr,;as, que lhe sao 
eud alter.nas,. e imediatas, a polfcia geral da nac;ao, a dos magistrados, 

q a of1c1ahdade da lei , e todas as artes, e offcios, ou a parte deles, 
ue lhe sao imediatos, ou a favorecem grandemente. 

u § ~7. Desmembrada pois da industria, tomada no sentido amplo, 
a ma tao consideravel porr,;ao de trabalho, e acr,;6es do homem, de 
s rtes, e ciencias, ainda lhe fica pertencendo um vastissimo campo, 
s~~do tomada na estrita acepr,;ao, em que a recebemos; e que e neces
tu rio pa~a explicarmos a materia das preferencias. Todas as manufac
b ras, c1enc1as, e offcios, que nao tocam particularmente as outras tres 
i~ses. da legislar,;ao, ou que !hes nao estao sujeitas tao directa, e 
ff ediatamenre, como a educac;ao religiosa, ptiblica, moral, civil , e 

0 
Stea, a tactica, a medicina, a direcr,;ao do luxo, da povoar,;ao8 , e 

i~tros objectos da administrar,;ao pC1blica do Estado, tais sao o" 
t Ponantes objectos da indC1stria estritamente ta! , conformc :1 

on1amos nesra Mern6ria. 

est § 28 . . Apesar contudo de um tao vasto imperio, que se confia a 
-lh e terce1ro sistema fundamental do governo civil, eu nao posso dar
Po e um lugar superior a agricultura, e ao seu imediato comercio. 
m rque por mais importantes que sejam as func;oes da industria, e por 
a ~lores, e mais assiduos cuidados, que o monarca lhe aplique para 
Se Ornentar, e proteger, OU para lhe dar uma plena liberdade ( que e 
Pog~ndo ~uitos a verdadeira protecr,;ao9, que qualquer governo 
Cid e dar a. mdustria, ao comercio, e a agricultura, depois de estabele
esrao um s1stematico corpo de leis) ela se conservari sempre num 

0 
do de abatimento, e de miseria, se nao prosperar a agricultura, e 

tr'seu comercio imediato; que e a segunda base figurada nas referidas 
Sies hip6teses, e uma consequencia necessaria da primeira. Se o 

0~tema f~ndamental agririo ligado ao seu mercantil pr6ximo nao 
goerecer a nar,;ao uma massa de riquezas, e valores s6lidos, em vao o 
e verno pretendera adiantar a industria, a qual, assim como a guerra, 
p Urna vigorosa defensa do Estado, nao pode sustentar-se, nem fazer 

0~0gressos no meio da pobreza geral. Como podia o soberano impor 
an· tnbutos, que fossem suficientes as despesas necessarias, e para 
Ve~rnar, e consolidar a industria, se nao houvessem riquezas disponi
er~s,. sobre que eles recaissem? Como pode a nar,;ao ser pobre, e o 

ario nco? A ciencia da ractica coma poderi fazer progressos, e 

a i ~-Na .Mem6ria sobre a povoac;ao daremos a razao porque anexamos esta materia 
n 9 UStrta antes que a agricultura . 

Yeja-se o § 39. 
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poder<'i. subsistir um exercito, e uma marinha capaz de proteger a 
navega<;;ao no meio da pobreza geral do erario, e do Estado? As manu
facturas, que exigem maquinas, e dispendiOSOS estabelecimentoS, 
coma poderiam fundar-se, ou prosperar? A povoa<;;ao coma aumen
taria sem ser em propor<;;ao da massa das subsistencias; ou as cienciaS 
sem fundos para premiar os sabios, e fomentar as viagens, e emigra
<;; 6es dos homens literatos? As miseric6rdias, e hospitais, es res 
sagrados dep6sitos da piedade, e a sustenta<;;ao dos filhos expostos, e 
miseraveis, vitimas sempre da fame da miseria e de todos os vfcioS, 
e crimes, que devoram as entranh~s do Estad~, coma poderiam ser 
suficientemente abastadas? Os recolhimentos do belo sexo, esres 
sacrarios, em que as arras, e desamparadas costumam conservar a 
estimavel flor, que faz um dos maiores atractivos do matrim6nio, e o 
importantfssimo ramo da educa<;;ao de toda a especie, coma poderiarP 
prosperar, e fundar-se em uma base s6lida sem os grandes fundoS 
necessarios a estabelecimentos tao uteis? 

§ 29. Par muito importante que seja a industria estritamente ta!, 
ela nao merece ter lugar na ordem das protec<;;6es senao depois da 
agricultura, e do seu comercio imediato: alias seria fundar um ediffciO 
sem alicerces, e paredes mestras; o que o tornaria logo vacilante, ate 
abrir mil fendas, e precipitar-se de todo par terra, apesar da sua 
beleza, e simetrica harmonia. O artista, que formasse uma estatua corn 
a cabe<;;a, e corpo de bronze, e os pes de argila, seria objecto de 
desprezo, e de mofa; assim coma o Jegislador, que quisesse aumentar, 
e proteger excessivamente a industria da na<;;ao sem !he dar uma base 
s6lida, em que pudesse conservar-se. Quanta maior se quiser forrnar, 
e fazer subir o edificio, ou a estatua, tanto mais se deve profundar, ou 
consolidar sua base. Na moral, assim coma na fisica, seria irnpru
dente, e ilus6rio querer produzir um efeito sem causa suficiente: e 
coma podia justamente pretender-se aumentar a industria sern 
propor<;;ao com a agricultura, e seu comercio imediato, que sao as 
suas causas, e elemento, e as fontes mais s6lidas de valores, e de 
riquezas, que s6 podem alimenta-la solidamente? 

§ 30. Os colbertistas, que blasonam das grandes riquezas, que as 
manufacturas de Fran<;;a trouxeram a esta na<;;ao, nao se lembrarn que 
a agricultura, e os ramos do comercio, que lhe sao proximarnente 
ligados, eram ja muito consideraveis naquele reino desde antes de 
Henrique IV; e que as materias primeiras, e a mao-de-obra formavarn 
o principal valor daqueles generos manufacturados, que diminuirarn 
depois pela concorrencia das fabricas estrangeiras. E par mais que 
aqueles enfatuados apologistas do brilhantesco das fabricas queirarn 
dar-lhes toda a preferencia, eles nao poderao nunca provar por urna 
analise, nao digo exacta, mas aproximada que as na<;;6es, que rna1s 
floreceram nas manufacturas, nao teriam uma riqueza muito maior, e 
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ma~s s61ida, se elas tivessem aplicado seus cuidados, e preferencia a 
agncuJtura, e a segunda base da legisla~ao. Um pai de familias nao 
POde provar que administrou sabiamente a massa de seus fundos pela 
ter aumentado muito em um certo espa~o de anos, se ele 
aproveitando-se das luzes, e da experiencia constante, e demonstrada, 
PUdesse aumenti-la noutros empregos muito mais consideravelmente, 
~com mais solidez. Nao basta da mesma sorte provar que as manufac
duras sao produtivas de riquezas, ou de valores; e necessario fazer ver 
e ~a1s que seu emprego e 0 mais util , quando a agricultura, e 0 

comercio, que !he e proximamente ligado, tern falta de fundos empre
~ados; o que por certo sera dificil demonstrar: porque a Fran~a teria 
C 0 Je ao menos um duplicado valor, se os cuidados, e preferencia de 
~lbert se aplicassem a aperfei~oar o sistema agrario do grande 
~1n1stro Sully: e os progressos das fabricas inglesas, e holandesas 
evem-se em grande parte aos da agricultura, e do seu comercio. 

d § 31. Sendo em todas as na~6es carregada de tributos a exporta~ao 
as materias primeiras das fabricas, quando o solo nacional nao e 

natural para certas produ~6es brutas, espera em vao o governo tirar 
Proveito das manufacturas principalmente grosseiras, pesadas, e volll'
mosas, que sao do maior consumo, e em consequencia mais necessa
r~as ao Estado. As despesas do transporte juntas as dos impastos refe
tidos as fazem de ordinario onerosas em lugar de uteis; nao podendo 
~Ustentar a concorrencia das estrangeiras, senao a for~a de grandes 
ri~utos, com que estas sao carregadas. A mao-de-obra, que podia 

ap{icar-se utilmente a outros empregos, constitui uma grande parte do 
~a ~r destes generos manufacturados a custa do interesse geral da 

ai;;ao, ou do aumento da massa de seus valores; do que resulta neces
~ariamente a decadencia das fabricas, e sua total rufna, o abatimento 

os .obreiros, que se conservam nesse emprego; por uma sensivel 
apat1a, e pelas dificuldades de aprenderem em uma crescida idade 
Outra especie de profissao. 

§ 32. Quando mesmo as manufacturas sao mui pr6prias, e muito 
acomodadas ao solo, sua prosperidade principalmente na parte, que 
~Xcede ao consumo interior, e muito vacilante, e variavel, porque as 
eis sumptuarias das outras na~6es , os tributos na sua importa~ao, e 
~s novas fabricas estabelecidas nos paises, onde os generos manufac
furactos costumavam ter seu consumo, as faz muitas vezes decair; 
t~ca~cto obstruido este canal de riquezas, e sem ocupa~ao, e subsis-

ncia milhares de obreiros. 

§ 33. Pelo contrario n6s veremos logo florecer a industria sem 
~esmo o governo a fomentar, quando a agricultura, e o seu comercio 
itnectiato fizerem progressos. Uma grande soma de valores, e de 
numerario, que devera enrao circular no Estado, fara por si s6 fundar 
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fabricas de toda a especie; ver-se-a crescer rapidamente a povoai;;ao; 
todas as diferentes qualidades de educai;;ao, a t:ictica, a medicina, 
todos os estabelecimentos pios farao progressos cada vez mais 
rapidos, e apreciar-se-ao os s:ibios, as ciencias, e as artes, sua ligai;;ao, 
mutua influencia, propori;;ao, e equilibria. 0 povo sair:i daquela 
apatia, e inercia, a que o tinha reduzido a pobreza, e miseria publica, 
desenvolvendo uma industria talentos e vivacidade que antes se nao 
julgariam mesmo possfveis. Os meio~ da execui;;a~ de novas tenta
tivas, e projectos se multiplicarao com os progressos da industria; e 
ser:i entao somente que se saber:i conhecer o verdadeiro valor de urn 
invento de artista, ou de um livro de um escritor sabio, que descu
bram verdades uteis ao Estado 10 . 

Propriedade 

§ 34. Enquanto a propriedade da pessoa, dos direitos sociais, e 
dos bens, nao podendo ela deixar de ser uma base simultanea de toda 
a sociedade, e a quarta, e a ultima na ordem das preferencias; porque 
por mais importante que seja este sistema, ele nao pode tender mais, 
que a aformosear, e envernizar o todo do edificio, e cada uma das 
suas partes; e a preserva-lo da rufna, e injurias do tempo. 

§ 35. Toda a especie de jurisprudencia como a civil, criminal, 
policial, e de finani;;as, assim como a parte da ciencia polftica, que se 
dirige a regular a propriedade, tomada na sua maior extensao, se 
limita em prescrever as regras fixas, e invariaveis do meu, e do te~· 
Se se fomenta a massa dos valores, e de riquezas da nai;;ao, e s6 ind1-
rectamente; fazendo que os cidadaos seguros, e bem afiani;;ados nos 
direitos, de que devem gozar a sombra das leis sabias, desenvolvarn 
todos os seus talentos para o fim de aumentar a soma dos gozos, que 
possuem, e desfruta a sociedade em geraL Este sistema e como urn 
sagrado asilo, a que recorrem os ofendidos nas suas pessoas, nos seus 
bens, e nos seus direitos para receberem sua devida reparai;;ao; e 
como uma vigia cuidadosa, guarda, e protectora da agricultura, do 
comercio, da industria de todos os bens, e de todos os direitos estabe
lecidos; e criada para estorvar que se transmitam as raias uma vez 

10 De que servem aos brutos, e selvagens as perolas, os diamantes, e o ouro? 
Quanto menos civilizada e a na<;ao, menos estimados, e aperfei<;oados sao os ure1s 
inventos. Um sabio e o objecto da intriga, da inveja, do desprezo, e muitas vezes da 
desconfian<;a, e do terror. Suas mais justas teorias entram na ordem dos projecros 
fantasticos; e quando chegam a ser executadas, estupidos executores as acabam de 
desacreditar. A propor<;ao que cresce a civiliza<;ao, crescem os sabios, os inventos, as 
artes, e ciencias, se apoiam entre si, e se aperfei<;oam; e come<;am a ser os benerne
ritos plantas menos estranhas ao clima. Os falsos sabios sao aos progresses da indus
tria muito mais fatais , que os selvagens, e ignorantes. 
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Prescritas a cada um destes ramos, e fazer que eles se conservem, e 
consolidem. Sem jurisprudencia o edificio social seria tosco, bruto, e 
destrutfvel par falta daqueles reparos necessarios, e pr6prios a sua 
conservac;ao; au preservativos de uma pr6xima rufna; e o fatal 
monstro da anarquia abortando todos os crimes, de que ele e capaz, 
fana destruir todas as partes do edificio, desmembrando uma depois 
~e outra. A sociedade civil se tornaria um caos de desordem, se nao 
ouvesse quern contivesse os homens nos limites, que uma vez lhes 

foram prescritos; destruir-se-ia num dia o que noutro se tivesse feito; 
a Vida do homem sempre andaria arriscada; a propriedade de bens, 
~ de direitos seria uma quimera; e a sociedade se dissolveria pelos 
unctamentos: o que melhor faremos ver numa Mem6ria particular 
~o~re a anarquia. Contudo apesar da importancia desta base da legis-
a~ao, seu valor nao entra em linha de comparac;ao com o das outras 
tres bases, ou sistemas; mas exige somente do governo maior circuns
Pecc;ao, e vigilancia, para que as agentes da lei sejam uns exactos 
e:xecutores da justic;a, e nao degenerem em despotas. Os progressos 
da_ JUrisprudencia pratica dependem da sua inteira execuc;ao, e os da 
teorica dos de todas as artes, e ciencias; principalmente dos da ciencia 
P?lftica, com que deve estar intimamente ligada. Depois de estabele
cicto um c6digo de leis, a maior proteq;ao, que o publico exige do 
governo a favor deste sistema, ou da jurisprudencia, e uma espada de 
dois gumes sempre pendente sabre a cabec;a dos executores, que os 
Puna a primeira transgressao: par ser bem sabido que tanta piedade 
devem respirar as leis, quanta rigor, e exactidao o poder executivo. 

§ 36. A vaidade, e ambic;ao do homem fazem multiplicar sempre 
Proctigiosamente o numero dos concorrentes aos empregos publicos; 
gor s~rem estes onde elas mais se saciam, e satisfazem . Uma vez esta-
e~ec1do um fundo suficiente para as despesas , sustentac;ao, os 

Premios, justamente devidos ao poder executivo, e aos encarregados 
da legislac;ao, alem da referida vigilancia, mui poucos cuidados exige 
do governo a propriedade. 

§ 3 7. Seri a imprudencia aplicar despesas extraordinarias a 
P~rfeic;ao deste istema; quando a agricultura, o comercio imediato, e 
a 1ndustria , ou cada uma delas estivessem faltas de fundos suficiente 
Para poderem prosperar. 0 vasto campo da ind(1stria, tomada mesmo 
~a ~cepc;ao mais estrita, tern os vastos objectos da educac;ao das 
abncas, t:ictica, medicina, todas as artes, e ciencias, que nao s6 sao 

tnais dificeis de aperfeic;oar, e aumentar; mas mais importantes que o 
sistema da propriedade recebido na sua maior extensao: sendo este 
constitufdo naquele grau de simplicidade, e apurado das baralhadas 
~uestoes, com que os jurisconsultos o tern enredado, e confundido. 

os ramos do primeiros dois sistemas agrario, e mercantil sao 
susceptfveis de toda a melhorac;ao, e oferecem maiores vantagens que 
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a mesma industria, como temos visto; quando ao contrario s6 a 
vaidade possuir distintos jurisconsultos podia obrigar a uma excessiva 
protecc;ao da jurisprudencia. As vantagens, que o Estado podia obt~r, 
florecendo muito os ramos da polftica agraria, mercantil, e da indt15• 

tria, nao podiam ser atribuidos a jurisprudencia, mas aos primeiros 
tres sistemas; porque a propriedade apenas tende a assegurar o gozo 
dos direitos adquiridos, a conter os homens nos seus respecovos 
deveres, e a consolidar a ordem social da monarquia. Enfim o val?f 
da propriedade, ainda que seja imenso, nao e pela maior parte sena~ 
de utilidade; e nao de troca, ou polftico 11 , de que traramos parcicu 
larmente na terceira Mem6ria; assim como a agua, que bebemos, e 0 

ar, que respiramos, endo de um imenso valor de utilidade, nao tel11 
o de troca; pois ainda que seja dificil fundar, e dirigir o quarto 
Sistema, quando o consideramos estabelecido geralmente mais, ou 
menos mal em toda as nac;oes, e comparamos a facilidade do 5~~ 
estabelecimento com as c\ificuldades das fundaroes das ouuas tre. 

"' 51-
bases, concluimos que o seu valor politico e de muito menor con 
derac;ao nas sociedades civis. 

. e o 
11 Mem6ria I , § 14 e 24. A virtude civi l, a recta razao, a utilidade p(1bhca,deve 

maior valor politico, quase como sin6nimos, sao por certo a grande mestra, qu~ 
11

eo· 
di_rigir a propriedade inerente mesmo aos objectos das tres primeiras bases fund~ci0s. 
ta1s; ou, o que e o mesmo, dirigir os bens, pessoas, e aq;:oes de rodos os 5 oeJ11 
Aquela recta razao, ou a lei natural e uma expressao muito ambigua. Sero recorre;.

0
res 

a doutrina de Manuel Kant, que tern sido hoje na Alemanha o objecto das ma
1
·nd:1 

criticas, e das maiores apologias, nem a infinidade de escritores, que, como ele1 a~I. e 
que por diverso metodo, tern sustentado a existencia de uma lei natural 1mut' v filo· 
absoluta, que tern sido tao fortemente combatida no seculo 18. , nem ao autor da nera· 
s_ofia da Felici_dade, que e o suplemento a Filosofia da Natureza; nem adoptar a g~·reitO 
hdade, com que Quesnay quer que entre as infinitas definii;:oes, dadas ao ~rda· 
natural, ou a este principio primordial da moral , nao haja uma s6 que nao seia v rrina 
deira, tomada numa cena acepi;:ao; os meus principios subsistem, e a minha doll uria 
corre sem tropec;:o. Se se tivesse seguido uma exactfssima analise, ter-se-ia dad~o 0u 
s6 definii;:ao sem diferen<;a, nem contrariedade. Entao a vinude civil, a recta raz,l ' 
a utilidade publica nao seriam diversas para cada homem. . . cJat11· 

0 maior valor politico e uma definii;:ao muito menos equivoca, munc: mais e oa 
e sensivel para todos os homens ; por trazer consigo o caracter do ~aJculo,_fllPu· 
d_emonstrai;:ao. Aquela aci;:ao, que se apartar mais do valor politico, sera mais 1digna 
tavel; e a que concorrer mais para lho dar, sera mais (nil , mais vircuosa , e mais e qi1e 
de premio na sociedade civil. A quatro bases fundamentais , de que uatamos, undo 
graduamos cl iferentemente, serao juscas (assim como suas bases subalternas, scgund~· 
sua graduai;:ao) e foram, sao, e serao sempre imutaveis. AJguns dos principios s~c 

5 5~o 
rios serao tambem perpetuos, e imutaveis nas circunstftncias, em que _ e ~epoiS 
prcccitos. Nao ha tambem princfp los mais, O ll menos justos;porquc uma acc;;ao c~0es 
cte S<;r i •t ~ta , comu " Of1 fnr1Hc u lei , nfi1j pulle •n 1m1l~ jhH1h 1, 1ll11d11 q lJc um~s a 0v 
peh! "ll!I lll il lt bHJe, e t l i tfH I !!:li:t'H l\ •il ll St; j>lltl m.11~ tli l,IB:I ~ l it,; J!Henil ll, l!!Ualltli;IH>! d i!!l 01 0 
b il1dadc Jas Ids natu ra is nao so trc a exccpi,;ao ck um c~1so de urg<:ncia; ccssa >1 

0 
se1.1 imperio, e irnPlltfl\~o, Pl'!m ~ofTlo o fqrto Ql! i:>lil ~I ~ ~~ r imp~Hi\Yl; I n(!&~~ 1;aso', e os 
hu1!1k1Jio 110 t>tso. <la Jll()JcrnJa cld~su . Neste scn tJd~ i;iod~-se cl ii:!er 9_ue 1'.s m~;l~Prt1 
f3filleif31B~ ~ 'HinU~ Fl8§ ••1t.l ~Gmpr-11 J!11 UtaW lhj f30Kjlle ii~ e lft:llflSMBe l•IS J3nfll~ · 
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CAPITULO III 

d Vantag_.,ens: e principios gerais sobre as quest6es . 
as preferencias entre os quatro sistemas fundamentais 

b § 38. ~o decurso desta Mem6ria, e da precedente se tern feito ja 
n~m sens1vel a import:ancia da doutrina dos sistemas polfticos, nao 

8 
s _resta mais que desenvolver algumas ideias relativas a este interes

~mis imo objecto, que tende a aumentar o mais possfvel, e pelos 

n ei.os mais faceis a massa dos valores, das riquezas, e do poder 
ac1onal. 

nao fazem d . 
dade mu ar o d1reito; mas este e que cessa por cessarem os motivos de neccssi-

D em que elc se funda. Veja-se a Mem6ria ! , § 15 , 56, 57, 58 , c o § l desta . 
Cous eixemos, seguindo os ide6logos modcrnos de entrar na origcH1, e natureza das 

as· e s 'b ' sensa ~ ai arnos somente que todas as ideias vem dos sentidos, e que estes, e as 
ccno <;oes nos testificam evidentementc que ha princfpios primordiais na moral, 
POdias, constantcs, e imutaveis, que s6 a sfntese, em que tern escrito tantos escritores, 

N" ter confundido, e baralhado. , 
ao basta para u - · I" - - · que el ma acc;ao ser Justa que ela tenha valor po 1uco, mas e necessano 

sistem a tenha o rnaior valor no estado de colisao, e na prova das preferencias. 0 
valor a ~~. propriedade tern imcnso valor de utilidade; mas nao tern um tao grande 

Naf~ ~uco, .c?mo as outras tres bases: que e o mais atendfvel na legisla<;ao. 
aos Slibdeis po ttivas a justi<;a ea execu<;ao delas, ea pronta obediencia; ficando somente 
Mas as 1 uos 0 dtre1ro de representar a sua incompatibilidade com a justi<;a, e leis naturais. 

A.s 1 e;.s 11:turais sao aquelas regras prescritas pelo maior valor politico. 
nao sec~ tnt<;oes sao surnarios de analises, e e tas abrern caminho a novas verdades: 
da moral~vem proscrever, como alguns pelo perigo, que nelas ha, parecem desterrar 

Os prcc · . 
os mais . eitos ~egauvos, que profbem o funo, o homicfdio, o falso testemunho, e 
sociedactcnmes, sao leis naturais ; porque a sua transgressao destr6i o valor polftico da 
prejudi e Ct~tl: Os .quarro sistemas fundamentais graduados, e obrar o que nao nos 
van~i;i ca, e aprovetta aos outros, sao tambem preceitos naturais; porque a sua obser
vezes nconcorre para o maior valor polftico. A analise ea unica prova, e a que menos 
§ s. Ma os po~e enganar. Veja-se a Mem6ria ! , § 25, e Mem6ra !ff, § I, e o Prefacio, 
e cta evsda' anahs; exactissimamenre feita e infalfvel. O criterio da verdade, da ceneza, 
ceneza 

1 
encia e a repetic;ao de observai;:oes bem feitas , ou uma hist6ria crftica. A 

Nao ehm_ pomos de hist6ria e obra da razao, como nas outras materias. 
atem cla a na natureza, diz um ide61ogo moderno, outro fundamento da uerdade 
Observar constante experiencia de toclos os que pucleram, e tiveram necessiclade de 
Para not 0 facto; Porque a. palavra verdade serve a designar que o sinal empregado 
clos Obje ~r a cousa e o mesmo, que o uso the tern assinado. A certeza ea identidade 
Por inte cos, e a causa dos nossos erros e o que nos aparta de examinar o objecto 
Verctacle zro; nem ha certezas maiores, e menores. Quanto e possfvel marchar de 
de que ne_in verd~cle, e funda a moral, a politica, ea jurisprudencia em demonstra<;6es, 
~uanro 0 :

0n se1.a ltcito duvidar? Quanto a regra da uti liclade e inseparavel da justic;a? E 
lllll , ai1cxan~ssos Juriscon~ul tos dcviam cstar apartados da razao, separnndo o iusto do 
absurdos 9 ~ 0 

r:!es.re a poltt1ca? A consequencia ncce~s~ rifl ctevi11 ·WI' a infinig· g I 
lfJHO& OS Ju ,II!, lliifljjlll'!lfilm tOdO 0 dil't.'itu, l' l]Ue lclll dcsscc11do os eerehros Jc qwtsc 

risum~ult<i• ; ~ IHHIHh~H~ \ l"j,\ ~~' ll ~ ,Hi '4 1, t' .il1AUl'4Fk'f v, s "· ", II \. .2U. 
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§ 39. Provada a necessidade simultanea das quatro bases, 
demonstra-se tambem a da protecc;:ao 12 . Esta nao e senao a aplicac;:ao 
das riquezas, ou de valores; porque se qualquer governo quer 
proteger os quatro sistemas, deve aplicar, ou fazer aplicar valores, 
fundos, e riquezas a agricultura, ao seu imediato comercio, a indus
tria, e a propriedade. Mas esta protecc;:ao, OU aplicac;:ao de fundos deve 
ser maior, ou menor segundo o valor politico, importancia, e necessi
dade das bases. Eis aqui 0 que e muito dificil calcular. Quando 0 

c!ima, OU a agua Sao malignas, ainda que parec;:am nao ter de ordi
nario mais que o valor de utilidade, devem merecer a primeira 
protecc;:ao com preferencia ao primeiro, e ao segundo sistema; porque 
seria uma quimera pretender que florec;:a a agricultura, e o comerciO 
sem a subsistencia dos brac;:os, que sustentem estes importantes ramos 
da administrac;:ao; assim como seria quimerico pretender proteger 
algumas das outras bases no meio do caos de uma perfeita anarquia. 
Em outras diferentes hip6teses, quando os quatro sistemas se acham 
uficientemente fundados, e estabelecidos, o valor polftico deve 

prevalecer ao da utilidade; por ser o fim, e o objecto, a que se 
conduzem todos os governos actuais da Europa, aumentar os valores 
de troca, e de riquezas nacionais. Donde se conclui que os valores de 
utilidade nao s6 influem nos polfticos, ou de troca; mas que em 
alguns casos podem formar a base do seu valor. Consequentemente 
o legislador devendo pesar numa balanc;:a exacta cada um dos seus 
valores de troca, e a influencia, que tern neles os de utilidade, prote
gera os que tiverem maior peso, e concorrerem mais para o progresso 
da riqueza nacional, ja segundo a ordem dos quatro sistemas, j-1 
segundo a urgencia das necessidades 13. Os frutos da terra, os metais, 
o peixe, e produtos do mar, os do comercio, industria, e propriedade; 
o prec;:o dos artistas, dos sabios, dos costumes, das opinioes, habitoS, 
e aq:oes dos cidadaos sao valores politicos diferentemente 
graduados; e que podem calcular-se a prec;:o de moeda metalica; assim 
como a influencia dos valores de utilidade 1

'. 

§ 40. Num Estado, em que domina uma perfeita anarquia, quandO 
uma guerra civil devoradora vai arruinar a nac;:ao pelos fundamentoS· 
faz-se logo bem sensfvel ao legislador a absoluta necessidade de 
proteger o sistema da propriedade com preferencia mesmo ao funda
mental agrario; sem haver quesrao de colisao; assim coma a nao pode 
haver, quando a falta excessiva de estradas, canais, e anirnais de rrans
porte faz inutilizar os produtos da agricultura, e os torna de um dirni-

12 6s comamos aqui a palavra proteci;ao na acep~ao mais ampla; porque nJ 
escrica ela nao e mais que a conserva~ao da propriedade, e dos direico escabelecidOS 
Veja-se o § 28. 

13 Sempre a salva~ao publica foi a primeira lei. 
1• Mem6ria I, § 51 e seg., e Mem6ria Ill. 
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n~to, ou nenhum valor; ou quando a estupidez da na<;;ao e tal, que 
~~e _carece dos primeiros elementos da industria. Nestas diferentes 

tpoteses extraordinarias e de imenso valor 0 quarto Sistema funda
mental, o mercantil , e o da industria pela urgencia das circunsrancias. 

d § 41.. Sendo o maior valor politico o term6metro seguro, que nos 
eve d1ngir nas decisoes desta natureza para conduzirmos a na<;;ao ao 

~ais alto grau de riqueza, poder, e prosperidade, pode excitar-se 
. ~Vida sobre a preferencia entre o valor moral , e o fisico; o que 
JU gamos dever determinar. Ainda que os direitos, e meios morais 
;;imentem muito consideravelmente a massa de riquezas nacionais; os 
a~icos ~ sa~ contudo s6 capazes de as produzirem, nao s6 em uma 
rn undanc1a sensfvel; mas com solidez, e perpetuidade. Por este 
t" Otivo o governo fisiocratico foi olhado por muitos modernos poli
c~cos , corno o (mico capaz de satisfazer cabalmente aos fins da socie
p acte civil; visto quc scm subsisrcncias, c prodU<;:ocs ffsicas n;io 
.

11
°diam considerar a possibilidade de chegar uma na<;;ao ao seu mais 

~to, e possfvel grau de poder. O espfrito dos homens de um reino. 
E or mais belo que seja, e por mais que concorra para o bem c;:lo 
c stacto, desfalece, se o corpo humano nao e alimentado; e os 
Ostumes mais austeros, e as virtudes as mais raras, e de mais subidos 

(.
0 1lates degenerarao nos mais disformes vfcios, se faltarem as subsis

sen~ias, que conduzem essencialmente a sua conserva<;;ao; seu valor 
/ ·ra reduzido a nada em aquele reino, onde a massa dos valores 
t~s~os for sucessivamente retrogradando. Por mais que os metafisicos 
e am em vao querido explicar a harmonia do moral com o fisico, 
d ~ua preferencia, nunca deixarao de confessar a essencial necessi
a a e das produ<;;oes fisicas, como principal causa, que concorre para 

11 ~nserva<;;ao do homem, e da sociedade. Critique muito embora 
c a ly esta preferencia, que damos ao valor fisico, quando queremos 
c~nduzir a na<;;ao a sua maior grandeza; que eu clamarei sempre aos 
se·efes das sociedade que por mais precioso, respeitavel, e util que 

8Ja 0 valor moral da monarquia, que faz parte do valor politico, 
d rnente o fisico e capaz de o conservar, e de !he dar todo o realce, 
n e que e susceptfvel: 0 que 0 prudente, e sabio legislador nao devera 
unca perder de vista 15. 

le .§ 4~. Devendo consequentemente o soberano no piano da sua 
p;isla<;;ao proteger mais o valor do fisico, ou aplicar-lhe mais riquezas 
co ra fazer brotar novos valores, enquanto for possfvel, e natural o 

nsegu1-lo; devera seguir a ordem, e gradua<;;ao, que temos prescrito 

15 0 
outro 5 talentos, a actividade, e espfrito dos franceses, alemaes, ingleses, e de 
nao;o s Povos aumentam de uma soma de muitos milhoes o valor politico daquelas 
subsi~~~ mas eles sao filhos da legisla<;ao, que seria infrutffera sem a grande massa de 

nc1as, e produ<;oes, de que elas abundaram sempre. § 37. 
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em os quatro sistemas. A sociedade civil, bem como o corpo humano, 
compoe-se de mil panes constitutivas, e essenciais a sua conservac;ao, 
beleza, e crescimento; mas a agua, oar, o alimento sao os canais vivifi
cativos tao indispensavelmente necessarios ao homem, como a agricul
tura, e seu imediato comercio o sao para a sociedade, e a educac;ao, 
e os gozos conservam, aumentam, e aperfeic;oam as potencias da alma, 
a robustez, e beleza do corpo humano, como a industria, e a proprie
dade embelecem o corpo social. Que ridfculo nao seria aperfeic;oar, e 
embelecer o pequeno infante, que havia depois perecer por falta de ar, 
agua, e alimento indispensaveis a sua subsistencia, e durac;ao? 

§ 43. Por outra pane sendo cousa menos dificil proteger os dois 
ultimos sistemas, e faze-los efectivamente ~diantar, quando ha um fundo 
suficiente para assalariar, e premiar os empregados no estudo, e na 
execuc;ao da lei , na ractica, educac;ao, manufacturas, artes, e ciencias; 
e muito mais custoso adiantar a agricultura, e o seu comercio imediato· 
0 objecto dos dois ultimos esta mais, ou menos desempenhado em 
algumas nac;oes da Europa; e suas descobertas podem ser acolhidas, e 
abrac;adas faci1mente nos outros reinos, onde se ignoram ainda; mas 
a agricultura acha-se geralmente ignorada, e num abatimento bem 
sensfvel; exigindo dos governos um assfduo cuidado, e uma eficaz 
protecc;ao, sem a qual ela prosperara dificilmente. 0 estudo da hist6ria 
natural, mineralogia, e agricultura e muito vasto, e dificil; e as enorme 
despesas, que e necessario aplicar-lhes, assim como as estradas, rioS 
navegaveis, e canais, devem ser extraordinarias, e mui capazes de fazer 
desanimar o legislador, que naturalmente deseja empregos menos 
custosos, mais brilhantes, e faustosos, e que produzam em um curto 
espac;o de tempo o seu efeito, e todas as suas vantagens. 0 homem. 
que naturalmente foge ao trabalho, e a interesses, que !he sao remotos, 
e que nao pode obter senao depois de muitos anos, exige o auxflio d~ 
governo para entrar em arduas, e trabalhosas empresas, a que alias so 
um rasgo de herofsmo o podia excitar. Tai e a razao da prodigiosa 
multidao de oficios faceis, e a falta ordinaria dos penfveis, e cusrosos; 
e tal e a nova prova da graduac;;ao prescrita a respeito das quatro bases. 

§ 44. Uma analise exactamente feita, e fundada em bastantes factoS, 
e observac;oes, e em as vantagens, e desvantagens, que ha por uma, e 
outra parte, somente nos pode conduzir a abrac;armos o term6metr0 

do maior valor polftico; e debaixo desta regra, fixa, e invariavel, n65 

poderemos obter o fim, a que nos propomos. A harmonia dos sistemas, 
as decisoes em casos de colisao farao conduzir o Estado com passos 
rapidos a sua prosperidade, e esplendor; o que se verificara ainda mesm0 

que as nossas ultimas deliberac;oes sejam fa1sas, como ja expusemos na 
primeira Mem6ria 16. 

16 § 57, Mem6ria I . 
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§ ~5 · Estes princfpios claros, e evidentes, como devem parecer, e 
que sao todos consequencias necessarias dos da primeira base funda
mental, tern sido desprezados pela maior parte dos politicos, e dos 
governos; o que devia retardar muito, e mui grandemente os 
~rogressos do espfrito humento, e das na<;oes. Muitas vezes, eu o 
. igo, e repetirei sempre, se tern protegido excessivamente alguns 
ramos respectivos as tres ultimas bases, mas sem ter havido nesta 
n1at '.. -c1;/11a calculo,. ou pro1?or<;ao, nem a exacta esco~ha , ou exame. que 

ia Pnme1ro tazer-se a face de urna ngorosa anahse dos mteresses. 
6ue resultam de cada um dos quatro sistemas, que circunstanciamos. 

ma1s noravel, e que ja observamos, e o desprezo maior, ou menor, 
que se tem feito geralmente da ~wricultura . das estr:id:1s. e dos instru-
me " ntos de transporte; apesar de todos os governos estarem bem 
~onve~cidos da sua importancia; apesar das leis, que publicam sua 
t ecess1dade, e dos inuteis esfor<;os, e tentativas, que em diversos 
cempos se tern feito para fomentar, e proteger a primeira base olhada 

0 
omo a primeira coluna, que sustenta a monarquia. No decurso das 

q ossas Mem6rias n6s entraremos no exame das causas destes efeitos, 
sue agora nao expomos, por nao avan<;armos proposi<;oes, que 

Z
eriam problematicas, sem as exuberantes provas, que as autori
assem. 

CAPITULO IV 

Conclusao 

Pro§ 46 ._Julgamos de~er legitima~ente deduzir. as t~es seguintes 
n Pos1c;oes, ou princ1p1os determmados, e u01versa1s de direito 

atural politico, que nos parecem demonstrados 17 . 

Primeira Proposi({ao 

quaEm todo, e qualquer governo e ne~essaria ~ co_existe~cia das 
se tro bases determinadas, e fundamenta1s da leg1sla<;ao, agncultura, 
ai·u comercio imediato, industria, e propriedade, para servirem de 1cerce . s ao corpo social . Cap. I, etc. 

17 p f' 
re acio, § 7, Mem6ria I, § 5, 11, 21, e Mem6ria II, § 3 7. 
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Segunda Proposic;ao 

Devem as ditas quatro bases ser protegidas por todos os governos 
com preferencia umas as outras, segundo a ordem, e graduac;;ao refe
rida. Cap. II, etc. 

Terceira Proposic;ao 

Esta graduac;;ao na ordem das preferencias cessara momentanea
mente nos casos de resultar um maior valor polltico da preteric;;ao 
daquela ordem, a vista da prova de uma rigorosa analise. Cap. Ill, etc. 



MEMORIA III 

SOBRE 0 VALOR POLITICO 1 EM GERAL; 
E SOBRE A BASE DO DIREITO NATURAL 

BJ 

d § 1. E o valor polftico das cousas o term6metro da grandeza, e 
lee~adencia das na<;;oes, e uma das estrelas fixas, que devem guiar os 
n gisladores. Nao ha contudo uma materia mais dificil em politip, 
d em menos conhecida, e que tenha sido a origem de tantas leis 
e~trutivas das sociedades, e dos direitos dos povos. Por certo que 
Val os progressos lentos do espfrito humano nas ciencias morais o 
fo or tem sido mais tarde conhecido; fosse a dificuldade de analises, 
irnsse a fal? de observa<;;6es, factos, e exames necessarios a aclarar este 
cido~tant1ss11no objecto: ficando no entanto os legisladores, e os 
qt actaos expostos a mil erros, em que os precipita a falta de caminho, 
q~e os devia conduzir ao seu fim . :E para evitar parte destes erros, 
Val~se ser:-ipre fatais, que nos abalan<;;amos a tratar nesta Mem6ria do 
es _r Politico em geral para depois continuarmos a tratar de algumas 
fu P~cies determinadas; co mo do valor dos metais, dinheiro, trigo, 
uan ° de rafz, mao-de-obra, paix6es, opinioes, arres, ciencias, e do de 
e rn nac;;ao inteira, etc., ajuntando as reflexoes, que podemos recolher, 
es que se achavam espalhadas, e confundidas em varios, e diferernes 

critores; desenvolvendo-as particularmente ao Estado deste reino. 

37. ~No maior valor politico e que se faz consistir o direito natural, Mem6ria If, § 
aos omo as Leorias devem sair dos factos, devem tambem as observa<;:6es guiar-nos 
dipJbri~cfpios de direito natural; ou este seja estritamenre tal , ou politico, p(1blico, 
ja est~tico, das genres; ou particular de cada na<;:ao. Nas duas precedenres Mem6rias 
rnaio a elecemos alguns princfpios determinados, e fundamentais de clireito, ou do 
Prirn~· valor politico. Agora antes cle passarmos a ourras analises devfamos tratar 

0 iro cleste valor, e distingui-lo etas oucras especies. 
a05 valor polfcico e a ba e geral, e comum a todas as institui<;:6es sociais. Ela preside 
lllaisquacro sistemas fundamentais da legisla<;:ao, e a todos os subalternos, que nao sao 
espc:~ ·qu e princfpios dererminados daquela primeira, e sempre subentendida base, ou 

N~es daquele genero, ou princfpio absrracto, e indeterminado. 
rnenressa Mem6ria nao escabelecemos mais que as regras gerais, que prescrevem geral

o valor politico, dependendo aincla de anal ises particulares a determina<;:ao de 
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CAPITULO I 

Definif6es das diversas especies de valores 

§ 2 . Aquela qualidade, que OS homens dao, OU devem dar a 
produ~ao, e que a faz, ou deve fazer efectivamente objecto de troca, 
e o seu valor politico 2 . Nao tern, nem deve ter a agua ordinaria
mente esta estima~ao; porque lhe falta a qualidade de ser permutada; 
nao havendo quern queira compra-la, ou recebe-la em troca de outros 
produtos. 0 mesmo se pode afirmar da areia dos rios, de certos 
frutos, e animais; que pela sua abundancia, pelo nenhum uso, que se 
faz deles, pela sua corruptibilidade, falta de industria, e dificuldade de 
transporte, nao sao objecto de compensa~ao: o que e muito comurn 
nos sert6es da America, e de .Africa, e em alguns desertos da Europa. 
e da .Asia. 

cada um dos seus princfpios, que devem constituir as regras de todas as especies de 
direito; assim como ja determinamos nas duas primeiras Mem6rias as primeiras propo· 
si<,;oes, ou principios universais do maior valor politico. 

A defini<,;ao, que demos ao direitO natural na Mem6ria If, § 37, parecera concer a 
mesma ambiguidade, que se nota em t0das as que se tern dado ate hoje; mas que~ 
observar a diferen<,;a, que fazemos entre o valor politico, e o de utilidade, descortinara 
um novo caminho, e uma nova estrela capaz de guiar-nos a vastas, e importances 
descobertas. 

Uma vez que n6s desprezemos o valor da utilidade, e apreciemos s6 o politico. 
Mem6ria II, § 39, 40, 41, e Mem6ria Ill, cap. I e II, as nossas discussoes, e analises 
serao infinitamente diferentes das que se rem feito nos eculos passados, e todas as 
institui<,;oes sociais terao um novo cunho, que as caracterizara. Sairemos do medonl10 

labirinto das questoes meramente metaffsicas, fundadas em bens aparentes, e segui· 
remos s6 a marcha da razao calculada ao meridiano de uma verdadeira utilidade, e de 
um bem entendido valor. 

Ja vimos na Mem6ria I, § 20, 27, etc. que grandes descobenas feitas nas arta, e 
ciencias se deveram muitas vezes a meros acasos, e as mais insignificantes causas. E 
quando a recta razao, e utilidade publica sao pela maior pane 6bvias a todos os 
homen mesmo de mediocre senso, deve-se muito atribuir aos sofismas, ao abuso d~ 
sintese, e a educa<,;ao liberal a confusao, e obscuridade, que se acham nas cienciaS 
morais: o que se vai obviar assaz grandemente pela base do valor politico, que e muit0 

mais clara, e sensivel. 
2 O maior valor politico e muitas vezes independence do capricho dos homens; 

porque as ciencias, e a anes por exemplo devem proteger-se, e estimar-se indepen
dentemente da escupida na<,;ao, que as despreza. 0 dito maior valor, ou o Justo (que 
sao sin6nimos segundo o que dissemos na Mem6ria If, § 37) e o ultimo resultado de 
todas as causas justas, que o determinam a prova de uma analise rigorosa; e constitL!' 
assim a lei natural. Ele e sempre o mesmo, e imutavel. Se o uso, primeira causa gene· 
rica, que assinamos ao valor politico no § 3, compreende uma bem entendida uulJ· 
dade, e ta e independence do capricho, e desprezo, que se possa fazer dela, como daS 
regras de conduta, e da moral. 

A mesma concorrencia, que influi tamo no valor das produ<,;oes, pode pouco 
influir no valor das virtudes civis. E assim que o valor politico vem a comer os vaJoreS 
de utilidade, e os mais, de que tratamos no § 11; vindo necessariamente a ser diferente 
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d ~ 3 · 0 uso, que se faz, ou deve fazer da produc;;ao da natureza, ou 
a Indlistria, o trabalho, que custou, e a concorrencia, sao as tres 

~~usas3, que constituem, ou alteram o seu valor. Foi por certo limita-
issimo o valor para os americanos antes da epoca da descoberta do 

~o;~ mundo; porque apenas usavam dele para certos, e grosseiros 
/ enes; o do tabaco, quando nao se conhecia o seu uso, ou se nao 
In

1
ha universalizado tanto; e o das perolas perdeu parte do seu valor 

re-a descoberta, e polidez dos diamantes: mas estas, e outras cousas 
aerao mais, ou menos estimac;;ao, enquanto tiverem entre os homens 
rn;u_'.lltdade de serem permutadas, e merecerem mais, ou menos esti-

c;;ao pelo uso, que se fizer delas. 

~~sca~a um deles , e a formar um genero, de que os outros sao especies. Na avalia<;ao 
Preleneros deve regular-nos mais a lei da concorrencia, e o valor mercantil; na dos 
rnor tos, e cousas de grande valor o comum, ou natural; na das aq:oes her6icas, e 

; 1s o de utilidade bem entendida, e determinada. 
Valo Ode ?1mbem o valor de utilidade, como o do ar, que respiramos, nao ter algum 
cou r Poliuco; por nao ser objecto de permutai;:ao. Portanto o justo valor politico das 
fal[:~s s6 pode ser determinado por uma analise exacta; a qua! sed cada vez menos 
rnene' qu~nto a dialectica, o progresso das luzes, os algarismos, e os outros instru
POlftt.os Propnos a descobrir a verdade nos auxiliarem mais. Toda a especie de valor 
nenhico, como o moral, e o das virtudes, pode calcular-se a moeda metalica; e 
:llgeb uma lei deve promulgar-se sem ser ao prumo da analise, e calculada por uma 
nece ra_, .que despreze totalmente o mero valor de utilidade, e que de um resultado 
I e ~1stno mdependentemente do arbitrio do legislador. Prefacio, § 7, Mem6ria I, cap. 
sao a ' e Mern6ria II, cap. III. 0 uso justo, o trabalho justo, e a justa concorrencia 
a lei s tres causas, que produzem o maior valor politico, ou o justo, em que consiste 

3 natural. § 3. 
Naci Canard, amigo professor de marematica, no seu livro coroado pelo Instituto 
dadeonal em 1801 ", diz que o valor de rodas as cousas e determinado pela necessi
Ofer~ e pela concorrencia. Chama ele a diferen<;a do pre<;o, que pede o vendedor, e 
vend c~ 0 comprador, latitude. Seja L, continua, esta latitude, x a parte da latitude dos 
13 a e ores: L-x sera a pori;:ao, que os compradores querem tirar aos vendedores. Seja 
dore necessidade dos compradores, N sua concorrencia, b a necessidade dos vende
concs, 11 sua concorrencia. E claro que x crescera a propori;:ao da necessidade, e 
cera orrencia dos compradores, x estar:l pois na razao composta de B, e de N, ou cres
que ~?mo B N; a outra parte L - x crescer:l como B N. Logo x: B N :: L - x: bn , 
esta a a e~uai;:ao b n x I BN. (L-x). O autor faz muitos calcu los sustenrando que por 
~le chama equai;:ao de determinai;:oes, se exprime a igualdade do 

cipe; Ni~9las-Fran<;:ois Canard ('-1833 ). A obra compulsada por Brit0 intitula-se Pri11-
Menio a_Economie Politique, Paris, Buisson , 1801, in-8. Canard escreveu tambem 
conini 11 e sur !es causes qui produise111 la stagnation et le decroissemenl du 
bastanerce en France ... , Paris, Delau 1~ay, 1826, in-8. A obra de Canard , de 1801 , foi 
ern 18~e desatend~da no seu tempo. E o caso de uma recensao na Edinburg Review, 
e111 1 83 ~· a op1111ao desfavoravel de]. Baptiste _Say e a aprec ia<;ao critie<1 de ournot 
ten tau · Rep1esenra, no entanto, segundo J. Luis Cardoso, o produto de uma pmneira 
o seu va de rnptura com uma linguagem hi t6rica e literaria que tinha em Adam Smith 
Para a Principal interpretc. Rodrigues de Brito, pelo estilo sistematico que pretende 
crern

41
_sua obra, e pela aten i;:ao prestada a analise matematica, visa perspecrivar o 

clescrit;~~'co fora , Lambem, de uma discursividadc prcceptiva, alvitrisra ou puramenre 



84 Mem6rias Politicas, Mem6ria JI/ 

momentos das duas fon;:as opostas, que se fazem equilibrar. E ao princfpio do equilf
brio que refere toda a teoria da economia polftica; como e ao princfpio do equilfbrio 
da lavanca, que se iefere toda a estatica. Mas a instabilidade dos gostos, diz ele, das 
necessidades facticias, a oposi<;:ao de interesses, e mil causas diversas, tern os valores 
numa flutua<;:ao continua, que os levanta, e abaixa alternativamente em aten<;:ao a este 
nivel. O ganho do vendedor e igual ao produto da sua for<;:a, multiplicado pela lati
tude, e dividido pela soma das for<;:as. Eu acho que pouco proveito se pode tirar de 
cao prolixos, e fastidiosos calculos, como os que largamente expoe. Ele porem vern 
a conformar-se com os nossos princfpios, ainda que proclama muito o valor real dos 
generos. Quamo diferem destes princfpios evidences muitos dos amigos juriscon
sultos, que fundavam o valor na utilidade combinada com a raridade? Quantas cousas 
ha nos sertoes muito uteis, e raras, que nao tern valor pela dificuldade de transporte, 
e por outras causas? 

Se mesmo na utilidade, necessidade, e raridade reunidas das cousas consistisse o 
seu valor, seria este todo intrinseco, e nao dependeria da ac<;:ao, actividade, e indusrria 
do homem; e das muitas, e diversas causas externas, que o produzem, e que e impos
sivel calcular; a nao ser pelo seu efectivo pre<;:o mercantil, ou natural. 

N6s nao conhecemos na natureza senao principios, e factos; a uniao deste e que 
forma aqueles, ou as proposi<;:oes gerais. Confessamos ignorar aquela especie de prin
cfpios merafisicos, e simplices, de que se nao deve, nem pode dar a razao; que sao 
como os misterios; e que dizem ser a origem, e a essencia da moral, do direito, e da 
politica. Marchemos sobre o que e sensfvel, ainda que se chamem efeitos, e conse
quencias aos nossos princfpios. Mem6ria II, § 37. 

0 uso, o trabalho, a concorrencia, a utilidade, necessidade, raridade, medo da 
carestia, facilidade de rransporce, o credito das pessoas, que compram, ou vendern, a 
confian<;:a no governo, e nas leis, a pobreza da na<;:ao, falta de numerario, a povoa<;:aO 
grande, ou pequena, pobre, ou abundance, a massa total das produ<;:6es de roda a 
especie, (por entrarem rodas na balan<;:a das rrocas, e fazerem contrapeso umas com as 
outras) a liberdade da agricultura, industria, e do comercio, as opinioes, os mais ridf
culos caprichos, e mil outras causas exrernas sao as que constituem o valor das cousas. 

Querer calcular a influencia de cada uma delas e querer um impossfvel, e procurar 
um rrabalho, que sempre sera inutil , metaffsico, e imaginario. O que atribui somente 
a concorrencia o valor dos generos (nao das ac<;:6es morais) marcha por um caminho 
mais patente, mais sensfvel, e mais seguro; porque ela e a combina<;:ao dos produtoS 
com o consumo, determinando finalmente as rela<;:6es da troca, e e o efeito produzidO 
por todas aquelas causas, que constituem o valor: ou e a causa imediara, e pr6xima, 
resultado de todas as causas mediaras. 

Considerem-se escas causas como tais, como mais, ou menos mediaras, ou corno 
facros, e efeiros: porque a concorrencia e que finalmence declara, e fixa o valor das 
cousas em rodos os tempos. Se n6s assinamos ao valor das cousas tres causas, foi por 
querer fazer men<;:ao das rres principais, incluindo no uso a urilidade, e necessidade; 
e concorrencia, esquecido contraditoriamente ao trabalho. Mas merafisicaria o que 
atribufsse a utilidade, uso, e necessidade o valor das cousas. 

Que valor reria uma pedreira de fino marmore, o belo trigo, ou qualquer produ<;:aO 
estimavel, util, e rara, se nao pudesse ser facilmente exponada para o lugar da concor
rencia? Que valor reve o ouro para os americanos antes da descoberta da America? 
0 diamante, que tern um imenso valor, que rela<;:ao tern com a sua pequena utilidacte? 
A laranja foi mais rara em Portugal, e tao necessaria como hoje, e nao reve menor 
valor por ser a sua utilidade menos conhecida? 

Ainda que os de comraria opiniao se queiram jusrificar com uma inreligencia 
mental, tacita, e subentendida da concorrencia, uma cal interpreta<;:ao seria cerebrina; 
pois devia subentender-se o principal no menor, e acess6rio: o que repugna a narureza 
da defini<;:ao. A utilidade, necessidade, e uso de qualquer produto variam de valor infl
niramente em diferences tempos, imperios, e circunstancias. Querer determinar o seu 
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~~ec;o pelos actuais, ou justos, e devidos graus de utilidade, necessidade, e uso, seria 
termmar um valor muitas vezes imaginario. 

na Em cada pais ha ncccssi<..iadcs rcais, c factfcias, quc sc tr;111sfor111a111 em segunda 
p· tu_reza; e querendo n6s determinar-lhes o valor, scria neccssario dcterminar um 
h.ir'. icular para cada pafs, e este mesmo prcc;o mudari;1 etc dia para clia, c cle hora para 
s~.;~· A c~eterminac,:ao clo valor pclos gr:ius de u1ilid:1dc. r:1rid:1dc. neccssiclaclc. c uso. 
r niesmo vaga, e nada imeressante; porque dependcria de um longo cxarnc uos 

~oaus de utilidade naquele lugar, e tempo dado: o que seria falivel, e impraticavel. 
re go a concorrencia de compradores, e vendedores e o (mico term6metro, a unica 
nugra invariavel , a causa ultima, apurada, e imediata do valor: porque considerada, ja 
Zid~ momemo, ja em longo espa<;o de anos vem a ser o resultado, e o efeito produ
ser . Por todas as causas, que devem determinar o valor das cousas. Somente ela pode 
necv:r-nos de estrela fixa, que nos guie, e pocle determinar-nos os graus de utilidade, 

QSSt~ade, e USO, que tern a produc;ao. 
rne· Sabio governo podera fazer aumentar a concorrencia de certas cousas uteis por 
uni0 d~ sabias leis, que obriguem os homens a conhecer sua necessidade, que fac;am 
urn versa!tzar seu uso, e aumentar-lhes o seu valor. Por rnuito t'.ttil, e nccessaria que seja 
Utitlroctu<;ao, _enquanto nao for conhecida, e apreciada, nao tera concorrencia, e sua 
c

011

1 
act: sera imaginaria; mas esta efectiva utiliclade, necessidade, e uso s6 pela 

cou correnc1a se descobre; que se for tirada etas causas determinativas do valor das 
evictsas, rouba-se o essencial a defini<;ao, o princfpio mais luminoso, mais certo, e 
ou ente, que caracteriza o pre<;o; para se lhe substituirem umas expressoes vaga ,'que 
toct POdem determinar necessidades existences, ou nao existences, e fictfcias. Por isso 
nunos os novas economistas, e os que depois deles escreveram, nao tern exclufdo 
co ~a a concorrencia das causas do valor; porque sem ela cairfamos num labirimo 
vain uso, e complicado, de que nao poderfamos sair; veriamos mudar as cousas de 
frfvorl a cacta memento, e os caprichos dos homens, as opinioes, e causas muito 
queo as produzirem grandes alternativas, e varia<;oes: debalde clamarfarnos aos povos 
e)(p a~ proctuc;oes eram t'.tteis, necessarias, e usadas, e de um valor real; porque nos 
rnenonamos a mofa, e ao riso: e a lei da concorrencia prescreveria sempre soberana-

5te 0 prec;o das cousas; postergadas as rnais belas razoes de necessiclade. 
que ~ O Valor politico e a quaJidade, que OS homens dao, OU devem dar a produc;ao, 
fesca '1 faz, ou deve fazer objecto de troca efectiva, esta qualidacle s6 pode ser mani
rnn ' e fixacta pela concorrencia, como term6metro do valor; e esta e cleterminacla por 
a cocausas diferentes. Toca ao sabio governo, como disse, iluminar os povos, possuir 
agr; nfianc;a publica, fazer apreciar a verdadeira necessidacle, utilidade, e u ·os, dar a 
Pru~Ultura, comercio, industria, e proprieclacle sua liberdade, e fomentar suave, e 
uso entemente a constancia, e equilfbrio dos valores. Emao a utiliclade, necessiclade, 
o ~ ~ trabalho regularao mais a concorrencia, e conservarao com ela mais igualdade. 
desv~ or das cousas sera o justo, ou depcndera menos do capricho, e de opinioes 
inte· airactas, que dao ao valor tantas irregularidacles, e todos os produtos, e a nac;ao 

1ra ter-A. . ao um valor, qua! poclem, e devem rer. 
racta nqueza nacional, a abunclancia correspondente do numerario, a opiniiio asscgu
rna;; 0 capricho coarcraclo, a razao dominance, ou a instruc;ao pt'.tblica dererminarao 
rneio as necessidacles do Estado, que poclcrao ser satisfeitas pela abunclancia dos 
natia s. em estes a necessidade scria uma causa ilus6ria do valor, uma causa imagi
taro ' que nunca soniria efeito. Numa povoac;ao, ou pals pobre, e miseravel tudo e 
dev~ as neces iclades inseam, os generos eta primeira necessiclacle faltam; a fome tudo 
~ ernra, e os proclutos sao mais baratos que nas ricas cidades, e nos reinos opulentos. 
fatea dtocta a pane o pao muito, e rnui usado; mas numas panes tern menor valor por 
uanc· e concorrencia, que e ai determinada muicas vezes mais pela riqueza , e abun-

A.ia de_ numerario, e de generos, do que pcla neces idade, e uso. 
gene rn iseria no meio da mais urgente necessidade tern a forc;a cle afuguemar os 

ros, de e terilizar as fontes da reproduc;ao, e de diminuir-lhes o valor. Quanta 
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pode ser incerta a causa da necessidade para determinar o valor das cousas? E 
quanto e infalfvel, certa, e evidence a regra da concorrencia? Sem esta todo o 
governo, e todo o particular andaria vacilante, cairia de abismo em abismo, dessecar
-se-ia em meras especulac;:oes, e naufragaria muitas vezes por falta de rumo. A soma 
do efectivo uso, e da sua efectiva raridade constitui o valor, sem termos necessidade 
de fugir para a concorrencia, nos dirao os contraditores; mas respondemos, que o 
efectivo uso da cousa nao e sempre a mesma concorrencia de compradores, de que 
tratamos. 

0 trigo de repente encarece pelo receio de uma ma colheita, em virtude de chuvas 
continuadas, ou de uma Primavera muito seca. Este aumento repentino de prec;:o nao 
provem de maior consumo, ou da maior raridade, (a nao ser futura) por ser o mesmo, 
que antes havia; mas pela raridade de vendedores, ou pela sua falta de concorrencia. 
Quando o governo sofre uma quebra do seu credito, e de repente nao acha dinheirO 
a juro, senao por maior prec;:o, do que antes recebia, nao sucede esta mudanc;:a pela 
maior raridade do dinheiro; mas pela falta de concorrencia dos que o dao a juro. DO 
mesmo modo o que compra fazendas de contrabando, compra-as mais baratas; nao 
pela falta do uso, ou pela raridade da fazenda; mas pela falta de concorrencia de 
compradores, que cemem o risco. 

Nesras, e mil ouuas hip6reses se ve que nao e o uso, nem a raridade, que faz alterar 
sempre o prec;:o; mesmo considerada no seu efeito, mas a concorrencia de permuta
dores; expressao pr6pria, e clara, que nao exige comencarios, e interpretac;:oes. Ainda 
que esta efectiva raridade, e efectivo uso se queiram fazer corresponder a exposic;:ao, 
e concorrencia dos generos posros em venda efectiva, nao deixa a expressao de ser 
inexacta, e impr6pria; porque os generos, como inanimados, e os animais, nao rem 
acc;:ao pr6pria para concorrerem, por serem conduzidos pelos homens permucadores. 

Se n6s quando esrabelecemos a terceira causa do valor, exprimimos cambem a 
concorrencia dos generos, e irnpropriarnente, e s6 para tirar a duvida dos que esro
nhassem a exclusao dos generos; podendo concorrer muitos vendedores todos corn 
insignificance quantidade de produtos: mas os inteligentes conhecem logo que a 
concorrencia de vendedores se entende ser com consideravel quantidade de generos: 
pois alias seu numero muito prod.igioso que fosse pouco influiria na barateza daS 
produc;:oes. 

Concluamos poi que a necessidade dos compradores, e vendedores, considerada 
em toda a sua extensao, entrando nela todos os motivos, que podem fazer determinar 
os homens a uma alta, ou baixa compra, e toda a forc;:a motriz dos combatentes no 
acro da concorrencia, ou da batalha; mas como na moral pequenas causas, e acidenres 
produzem grandes efeitos, pode a vit6ria, que e o alto prec;:o da parte dos vendedores, 
e o baixo da pane dos compradores, ser produzida por uma asrucia, ou pequen° 
motivo sem rer havido uma correspondente necessidade, que parecesse capaz de a 
produzir. A concorrencia, ou a luta dos permutadores c a batalha, o prec;:o alto, ou 
baixo e a vit6ria, a cau a, que a produziu, e o motivo, ou soma dos motivos, que 
resolveu os concorrentes. A concorrencia, que motiva, ou determina o prec;:o, deve 
considerar-se essencialmente ligada a soma das causas impulsivas, que produzern a 
decisao do prec;:o, ou a neces idade tomada na sua mais ampla extensao; assim corn° 
a batalha nao da por si a vit6ria aos exercitos, mas a astucia , e forc;:a dos combatenteS· 
Nao pode pois entender-se causa ulcima do prec;:o a concorrencia maquinal d05 

permuradores, considerando-se esta separada da dos motivos, porque eles obram na 
sua luta; nem a necessidade dos que deliberadamente nao querem comprar, nem rem 
meios; porque as palavras comprador, e vendcdor por si mesmas explicam bem 
pessoas, que querem, podem, e realmente permutam. 

A necessidade e tanto a causa motriz, e imediata, que move os concorrenres a 
permutar, como a da dererminac;:ao do valor. Ela obriga a comprar, e a vender mucua
mente, e faz rravar uma porfiosa lura enrre os permuradores, que concorrem corn° 
combarentes no campo da batalha. A vir6ria esra ordinariamente da pane do que rem 
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t' § 4. As despesas, e trabalho, quc o produto da naturcza, ou da anc 
iver feito para se por em estado de venda", sao a segunda, e refe
ri~a causa do seu valor: nao porque muitas vezes os vendedores se 
nao vejam obrigados por diversos modos a perderem maior, ou 
rnenor parte do seu trabalho, e despesas: mas porque obrariam 
~rnprudentemente (o que nao e natural ao comum dos homens) em 
drabalhar sem a provavel esperarn;a de se indemnizarem de suas 

espesas, e avances, e de obterem de mais o beneffcio, que justa
~ente lhes corresponder, enquanto as outras conservarem a quali
c acJe de serem permutadas. 

§ 5 · A terceira, e a ultima causa, e talvez a mais poderosa, e que 
na Pratica quase inutiliza as duas primeiras, e regula desp6tica, e sobe
ranamente o valor das produ~oes, e a concorrencia destas, dos 
~Ompradores, e dos vendedores. Inutilmente pretenderao os vende-
?res que se lhes paguem as despesas, que fizeram com os seus 

~eneros , e inutilmente inculcarao a utilidade, e o uso deles; porque, 
sencto necessidade de vender, eles os venderao pelo pre~o, que a 
t Oberana lei da concorrencia lhes prescrever na mesma feira, ou 
sempo dado; e a abundancia dos generos, e dos compradores, ou a 
aua r~ridade !hes prescrevera sempre o pre~o dos produtos, segundo 

maior, ou menor qualidade de permuta~ao, que entao tiverem 5. 

~enos necessidade. Se a massa dos vendedores for menor, e os generos nao bastarem 
ra Satisfazer os compradores, conhece-se quern ha-de cantar o triunfo, e impor a lei. 

rno A. concorrencia dos permutadores e o actO deliberativo, que reline em si codos os 
Pot~vo_s de necessidade, que faz resolver os conco rrenres a troca, e e a ultima 
Vis· ncia, ou fon;:a, que reune em si codas as potencias, ou forc;:as, que imprimem 
ciaiveJ, e externamenre o valor das cousas. Se fossem calculaveis os graus das poten
aic s, 0 sena tambem o grau da sua influencia, mas, assim como disse, as vit6rias se 
urnanr;am por aparenres acasos, tambem causas insignificantes imprimem muitas vezes 
us exrraordinario valor nos producos, e nas acc;:oes humanas. Nao e pois o efectivo 
e ro, e a efectiva rar idade o mesmo que a concorrencia de permutadores, nem no uso, 
di;rtdade efectiva e admissfvel declarac;:ao de palavras, e hip6teses tacitas, e subenten
sas as. _Trosneb lamenra justamente que um sabio tao distintO como Condillac anali
no se tao pouco uma materia de tanta importancia, qua! a dos valores. Veja-se o § 2, 
na~a 2· Onde estabelecemos que a concorrencia, e o actal uso podem pouco influir 

~egras de conduta, e da moral. 
are d A.inda que na realidade se nao venda, mas se consuma sem se vender; porque 

11
5 
e-se ao valor, que teria se se permutasse. 

Ou A concorrencia, isco e, a abundancia, ou raridade dos generos, a abundancia, 
ser rarida_de dos compradores, e vendedores determina o prec;:o das cousas. Nao pode 
Peliois mtrfnseco o seu valor; mas provem da concorrencia, que varia infinitamente 

vanado u o, que se faz delas. § 3. 
---____: 

h L ·1· en e rosne, ( 1728-1780). As reflexoes cleste jurista c econornbta, sobre o valor, 
su~Ontram-se explanadas em De l 'ordi·e sociale ouurage su iui d'u11 lraite elementaire 
Yiei la va/eur, I 'argent et la circu/alio11, /'i11d11strie, le commerce interie11r el ex/e
a 1 ~r, Paris, 1777 e em De /'inter&! socia l par rapport a la ualeui; a la circulation, 

•ndustrfe et au commerce inlerieur el exlerie11r publicado tambcm em 1777. 
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§ 6. A medida pois do valor vem por certo a ser a da troca, e esci 
sempre na sua razao directa, ou em termos mais claros: tao grande e 
o valor da cousa, tanto e o prec,;o, ou produto, que par ela se 
permuta. 0 ouro tern maior valor que a prata; porque se troca por 
muitas porc,;oes de prata do mesmo peso: um diamante tern maior 
valor que o ouro; porque se permuta por muitas porc,;oes de ouro do 
mesmo peso; e assim se podem avaliar todos os produtos da natureza, 
e da industria. 

§ 7. Nao e a utilidade a medida do valor; alias nada valeria mais 
que a agua, que bebemos, o ar, que respiramos, e certos vegetais, e 
remedios vulgares, e simplicissimos, com que se curam mil enfermi
dades; mas estas cousas pela sua abundancia, e generalidade nao tern 
outro valor mais, que o da despesa de transporte, e algum insignifi
cante em cenos lugares, e ocasioes. Estes produtos tern por certo urn 
valor pr6prio fundado na utilidade, que nos prestam; mas porque 
lhes falta o de troca, em nada se reputam, nem tern, nem devem ter 
alguma contemplac,;ao na ordem dos valores politicos: por isso 
mesmo que ninguem os estima, compra, ou permuta. Tanto a utili
dade nao pode ser a medida do valor, que alguns produtos bern 
inuteis tern uma extraordinaria estimac,;ao entre os homens; tais corno 
os diamantes, e outras pedras preciosas, que pela sua raridade 
encerram uma grande qualidade de permutac,;ao, e de valor de troca: 
outros ha ao contrario muito uteis, que pela sua grande cultura, e 
multiplicac,;ao podem perder todo, ou quase todo o valor de troca, 
que antes tinham: e outros enfim ha muito proveitosos, e interes
santes, que pela dificuldade do transporte, ou de permutac,;ao perdern 
o valor de troca; tais coma muitos produtos dos sertoes, que nao 
podem transportar-se ao lugar da venda sem despesas, que excedern 
o valor, que a lei da concorrencia !hes prescreve. 

§ 8. E o prec,;o de qualquer produto a expressao do seu valor6
· 

Antes da introduc,;ao da moeda escolheram os homens certos 
produtos mais usuais naqueles seculos barbaros, e incultos para 
servirem de medida de valor, e exprimirem o prec,;o dos outros; taiS 
foram certas peles de animais, conchas, cabec,;as de gado, sal, pedac,;os 
de ferro, cob re, ouro 7 , e prata, ( o que e constante da hist6ria geral 

6 Diz Canard que o pre~o e a rela~ao, ou respeito do valor de uma cousa a oucra; 
e como se compara tudo ao valor do ouro, e prata, o pre~o e o respeito, ou rela~ao 
do valor de cada cousa ao de uma quantidade determinada de metal precioso. 

7 Pode-sever o Alvara de 3 de Dezembro de 1750, e muitos outros diplomas, que 
provam o giro do ouro em p6, e barras nas nossas minas da America: o qual estabele
cimento teve raz6es politicas, que o autorizaram. 
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das _nac;;oes) os quais exprimiam o valor8 , como depois da intro
duc;;ao da moeda n6s o exprimimos pelo numero de maravedis, libras, 
soldos, e reais. 

§ 9. E assim que aqueles produtos, como a nossa actual moeda, 
f~Presentavam o valor de todos os outros, eram seus equivalentes, e 

es expnmiam sua estimac;;ao; e logo que se alterava o valor das 
cousas, maior, ou menor porc;;ao de produtos representativos, ou de 
rnoeda era necessaria para representa-los, e mutuamente a proporc;;ao 
que. cresciam, ou diminuiam os produtos representativos, se fazia 
inctispensavelmente necessaria maior, ou menor porc;;ao destes para 
representar, e exprimir aqueles: mas por qualquer dos dois modos 
que se verificasse, e realizasse a dita alterac;;ao, sempre existia a dita 
representac;;ao, ou expressao do valor das cousas, significando-lhes o 
seu prec;;o. 

ct· .§ .10. A mesma divisao pois, que fizeram os escritores do valor 
ivictmcto-o em diferentes especies, a fim de espalharem luz, e clareza 

nos diversos objectos relativos a esta materia, deve adoptar-se aos 
Prec;;os; porque estes vem pela definic;;ao, que lhes demos , a 
confunctir-se quase com aqueles, e a formarem como uma, e mesma 
cousa. 

§ 11. 0 prec;;o, ou valor mercantil, venal, ou corrente, o real, o 
natural, o de utilidade, o nominal, o moral, e o ffsico sao as diferentes 
esflpecies de prec;;os, e denominac;;oes suficientes para aclarar as nossas 
re exoes; ainda que nao sejam essencialmente necessarias para a 
conduta da maior parte dos neg6cios publicos. 

t § 12. Chamamos valor real ao que justamente corresponde ao 
prabalho, dificuldade, despesas, e cuidados, que custou o produto 
d~ra se par em estado de venda, ou permutac;;ao efectiva, ou para o 
t i;er noutros termos, o que corresponde exactamente a segunda das 
res causas, que assinamos ao valor no § 3, ou a soma do valor, que 

custou. 

e § 13. Prec;;o, ou valor natural chamamos o que e comum, e geral 
n1!1 urna nac;;ao por certo numero de anos, enquanto alguma crise o 
t:o faz alterar. Necessitamos de saber que a sua constituic;;ao, agricul
p ra, comercio, industria, riqueza, ou pobreza dao certo prec;;o aos 

roctutos; aos quais ainda que as tres causas constitutivas da esti-

ao ds No. Princfpio da nossa monarquia os modios, ou medidas de trigo equivaliam 
anr 1nhe1ro, e por elas se faziam os contratos, como se acha em algumas escrituras 
tan:&as. Comprava-se um predio por tantos modios, declarando-se tantos em baixela , 

0 em um predio, e tantos em moeda. 
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mar;:ao, de que falamos, lhes dem o valor em todas as nar;:oes, 
contudo em cada uma delas tern por motivos particulares um, que se 
diz ai comum, e natural; porque a renda das terras, ou de ouuas 
cousas, o beneficio, ou interesse do dinheiro, e de outros fundos, e 
o salario costumam ser tambem diferentes em cada nar;:ao: por 
costumar ordinariamente ser diferente o prer;:o chamado natural. Se 
as tres causas constitutivas do valor, o uso, o trabalho, e a concor
rencia dao o prer;:o a todos os produtos, nao pode este deixar de ser 
diverso em cada nar;:ao ; quando em cada uma as tres causas obrarn 
de vario modo; quando a civilizar;:ao, e riqueza de Inglaterra dao ao 
salario, ao beneficio, e as rendas um diverso valor, do que tern ern 
Portugal; e quando em todas as nar;:oes se acha maior, ou menor dife
renr;:a nestas causas secundarias do prer;:o natural. Ainda que o pre<;:O 
natural costume conservar-se no mesmo reino por certo numero de 
anos, e por seculo, as vezes varia de mes a mes, e de ano a ano, 
segundo a variedade das causas ; mas esta variedade costuma durar 
por pouco tempo, tornando as produr;:oes ao prer;:o comum, e 
natural, como ao seu ponto central. 

§ 14. E muito, e mui diferente o prer;:o chamado venal, mercantil, 
ou corrente, que as produr;:oes tern num tempo, e lugar dado, por 
costumar variar muito de dia para dia, e de mes para mes; e por ser 
a lei da concorrencia, que o determina sem respeito algum ao valor 
real dos generos, nem ao seu prer;:o natural, regulando-se os compra
dores pela sua concorrencia, e necessidade, que tern, e pelo prer;:o, 
que podem vender, e os vendedores quase pelos mesmos motivos, 
pretendendo estes o mais alto, e aqueles o mais baixo prer;:o. 0 valor 
de utilidade e regulado pela utilidade 9, que as cousas nos prestarn 
sem maior respeito a troca. 

§ 15. Pre<;o, ou valor nominal e o dinheiro, ou aquele valor de 
nome, que !he da a lei da moeda; materia, que tratamos largamente 
na quarta, e quinta Mem6ria. 

§ 16. Valor relative e todo aquele, que nao e o real, OU O que 
encerra mais, ou menos valor, que o trabalho, e despesa, que ~ 
produr;:ao custou para se por em estado de venda. 0 valor moral e 
tambem diferente do fisico 10 . 

9 Veja-se o § 1, 2 , 3, e Mem6ria JI, § 3 7, etc. 
IO O valor moral e o dos talentos, e conhecimentos do homem. O ffsico e o da5 

cousas, que se cocam. As virtudes, costumes, opinioes, presen~a de espfrito, agilidade, 
e mais atribucos morais dos homens de uma na~ao constituem uma grande parte do 
seu valor moral. 
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§ 17. Em todas estas especies de valores, ou de prei;;os se 
conhecem as tres primarias, e produtivas causas, que no § 3 dissemos 
con~tituiam todo o valor, ou se pretendam avaliar as produi;;oes da 
tndustria, e da natureza, ou a mao-de-obra, ou quaisquer oficios e 
artes liberais. Creram todavia alguns, levados da necessidade da facil 
Venda para se verificar o valor, que a facilidade da permutai;;ao devia 
co~stituir uma quarta causa do valor das cousas; porque inutilmente 
se
1
na usada a produi;;ao, custaria trabalho, e haveria concorrencia, se 

ea -nao pudesse facilmente ser permutada, como sucede nos lugares 
errnos, e muito separados das povoai;;oes. Contudo e desnecessario 
acrescentar esta causa, por ser subentendida, e formar a essencia, e 
a natureza da definii;;ao, que demos ao valor polftico no § 2; porque, 
se 0 Valor e a qualidade de uma efectiva permutai;;ao, que a cousa tern 
entre os homens, ela sup6e o estado de venda, e nao existiria ta! 
qualtctade, ou valor, se se nao pudesse vender, ou se por constrangi
rnento fisico, ou moral, ou grandes riscos, ou dificuldades de trans
eortes, OU por Outra alguma causa Se embarai;;asse a sua efectiva 
encta, ou permutai;;ao 11 . 

CAPITULO II 

Resposta as aparentes objecr;oes deduzidas de Smith 

rn § 18. Demonstra a evidencia os princfpios, que temos avani;;ado, 
s as Parece dissentir, e apartar-se deles a doutrina de Adam Smith no 
qeu Tratado sabre a natureza, e causas das riquezas das nar,;;6es 12 , 

p uancto diz: Que o trabalho e a medida real do valor de troca, e 
t arece ser a medida universal, e exacta do valor das cousas em 
eoaos os seculos, e lugares: Que o prer,;;o real, e nominal dos generos 
Qrn ° mesmo tempo, e lugar estao entre si numa proporr,;;ao exacta: 
E Ue 0 prer,;o real e 0 trabalho de 0 adquirir, OU a pena, que poupa: 
Pr que no principio das sociedades o trabalho pagou tudo, e Joi a 

zrneira moeda. 

p § 19. Nao se pode duvidar que o trabalho constitui em grande 

0 
ane o valor das produi;;oes, e e a segunda das tres causas, que assi

r arnos ao valor, e prei;;o das cousas; porque os homens, que se devem 
sebutar _em regra muito sabedores de seus interesses, nao tomariam 
qo re s1 o peso do trabalho sem uma certeza, ou probabilidade de 
laue !hes havia ser pago. Contudo observamos mil vezes que o 

Vractor nao vende os generos da sua cultura pelo que !he custaram 

ll § 
12 

. 3, nota c 
Liv. I, cap. 5, etc. 
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nos anos de tenue colheita, e esterilidade; mas pelo prei;o, que lhe 
prescreve a concorrencia: mil vezes vemos que o artista ou excitadO 
pela necessidade, ou pela nova moda, que se introduziu, ou pela 
abundancia dos generos da sua industria, que das outras cidades, 
provincias, ou reino estrangeiros se importam, se ve obrigado ~ 
vender, nao em ateni;ao ao trabalho, que lhe custaram, mas pela lei 
da concorrencia. A abundancia, ou raridade de eclesiasticos, letrados, 
medicos, oficiais militares, e da marinha faz todos os dias variar seus 
interesses sem alguma propori;ao, com o que !hes custou a aquisii;ao 
dessas artes, ciencias, e profiss6es. A classe mercantil tern ja ganhoS 
excessivos, ja limitadissimos, e perdas enormes pela abundancia, ou 
mesquinhez dos fundos empregados, pela maior, ou menor astucia, 
e previdencia, pela liberdade, e obsticulos do comercio, pela corrup
tibilidade dos generos, e importai;6es, ou exportai;6es repentinas, que 
sobrevem; sem que em todas estas alternativas se siga muitas vezes a 
exacta propori;ao do trabalho. Sim tiveram sempre os oficios faceis 
um limitado valor em propori;ao daqueles, que custaram muitos anos, 
e despesas ; mas nao sei que seja muita, e mui grande a utilidade, que 
se possa deduzir deste conhecimento, e propori;ao para a direci;ao, e 
manejo de uma monarquia, ou de um governo, qualquer que seja. 

§ 20. Se se calculasse a soma das excepi;oes, que tern as referidas 
regras de Smith em todos os seculos, lugares, e empregos, elas quase 
contrabalani;ariam com os casos da regra, que ele prescreve. 
Contudo, examinado o todo da obra deste sabio poHtico, ver-se-a que 
ele reconhece em muitos lugares a soberana lei da concorrencia; o 
poder, que o uso tern no valor das cousas; e a necessidade da facil 
venda, ou permutai;ao para ele ser constitufdo 13. 

§ 21. Este sabio doutor ingles, movido talvez pelo zelo do berl1 
publico, e conhecendo toda a fori;a, e proveito do trabalho dos homens 
na sociedade civil , quis dar-lhe todo o aprei;o possivel, e deduzir 
somente dele todas as riquezas das nai;6es; coma antes muitos sabi05 

escritores as tinham deduzido das despesas uteis, que constituern a 
pane mais essencial do trabalho; e mais excessivo que ele desprezoU 
algumas vezes a soberana lei da concorrencia; talvez por costumar esta 
exercitar mais o seu despotismo nas na\:5es pobres, e menos polidaSi 
e desprezou enfim o uso (a primeira das tr~s causas produtivas do vd.lor) 
por julgar que esta causa devia supor-se subcntendida. 

13 Logo no Liv. I, cap. I e 2 estabelece que o trabalho nao e proporcional ao 
valor da prodw;;ao, e que naquelas nai;:oes, em que o trabalho se dividiu , e onde se 
inventaram maquinas, que o facilitaram, se vendiam os generos pelo mesmo prer;;0 

que noutras, em que o trabalho era mais diflcil: e no capftulo 3 mostra a necessictade 
da facil troca, e permutar;;ao para dar valor aos generos, inculcando a necessidade de 
canais, rios, exportai;:ao, e consumo, e no capftulo 5 e 7 etc. reconhece a fori;:a da 1ei 
da concorrencia . 
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§ 22. E muito louvavel este escritor no piano do seu sistema; mas 
os motivos de zelo, ou o espfrito de singularidade, o nao deviam fazer 
sac~ificar o espfrito dialectico, e de exactidao. Esta falta tern feito cair 
rnunos autores de sistemas, principalmente os das ciencias morais, em 
infinitos erros fatais a sociedade, e o fez cair a ele mesmo em alguns, 
coma teremos ocasiao de mostrar no decurso destas Mem6rias. 

lh § 23 0 respeito, e credito, que tern este sabio escritor, e que n6s 
§ e tributamos, nos obriga a justificar as proposic;:oes enunciadas no 

18. Elas sao avani;adas no Liv. I, cap. 5, em que Smith trata geral
rnente do prec;:o real, e nominal dos generos, isto e, do trabalho, que 
0

.
5 _generos custaram, e do dinheiro, porque se vendem. A propo

~c;:ao: 0 trabalho parece ser a medida universal, e exacta do valor 
as cousas em todos os seculos, e lugares, vem a afirmar uma 

v:rdade exacta em toda a sua extensao, igual a proposic;:ao: Quatro 
sao · d zguais a quatro; porque, falando Smith do valor real, e aten-
t encto n6s a definic;:ao, que ele tern, e lhe demos no § 12, vem o 
~abalho, que custou a cousa, a ser igual ao seu valor real, ou ao que 
~a custou , ou em outros termos: a soma do trabalho, e despesas, que 
~istou, vem a ser igual a soma do trabalho, e despesas, que ela vale. 

autor nao cogita do valor mercantil, porque se ha-de vender; mas 
~ornente do valor real, e neste sentido a sua proposic;:ao e exactamente 
erctadeira em toda a sua extensao. Mas como isto seria afirmar uma 
f~0Posic;:ao evidente, e inutil, parece mais natural que ele quizesse 
; ar de todo o valor das cousas, fazendo pouco caso das alterac;:6es, 
ue o uso, e a concorrencia trazem ao valor mercantil. 

tr ~ 24. Da mesma sorte se pode justificar a outra proposic;:ao: 0 
tr a alba e a medida real do valor de troca; porque, como o au tor 
a aca_ no capftulo 5 do valor real, e o trabalho, segundo ele, constitui 
rn Principal parte do valor das produc;:6es, vem a desprezar o prec;:o 
ouercanti!, querendo que este se sujeite principalmente ao valor real, 

trabalho, que a produc;:ao custou . 

e § 25. A outra proposic;:ao: O prer;o real, e nominal dos generos 
n'?Z 0 mesmo tempo, e lugar, estao entre si numa propor~ao exacta, 
s ao Pode entender-se senao assim: que o trabalho, ou valor real deve 
11~ Pago na mesma feira, segundo a abundancia de dinheiro, qi.ie 
ct~ uv~r clestinado a compra-lo, ou em outros termos, segundo a abun
dancia de compradores. Mas o genero nao esta sempre para o 
c~nheiro, como o trabalho, que custou, para o dinheiro, que ha em 

rta feira. 

ou § 26. As outras proposic;:6es: 0 prec;:o real e o trabalho de adquirir, 
tuct a Pena, que poupa: No princfpio das sociedades o trabalho pagou 

o, e foi a primeira moeda, sao tambem geralmente verdadeiras; 
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porque quern compra, poupa o trabalho, que alias teria em manufac
turar, ou cultivar o produto, que comprou; ainda que muitas vezes a 
compra, ou permutac;;ao nao corresponda exactamente ao trabalho: e 
porque tambem no prindpio das sociedades o trabalho era a moeda, 
que corria; visto que se compravam as cousas segundo o trabalho, 
que tinham custado, ainda que muitas vezes nao houvesse uma exacta 
proporc;;ao entre os trabalhos, que se permutavam. 

§ 27. Conciliadas assim as asserc;;6es de Smith com os prindpios, 
que estabelecemos sobre o valor das produc;;6es, julgamos dever 
acrescentar que o conhecimento do valor real dos generos e as vezes 
esteril, e pouco conducente a formar uma nac;;ao rica, e poderosa; 
porque o lavrador, o negociante, o artista, o professor de educac;;ao 
liberal, e o soberano nos seus neg6cios, e na distribuic;;ao dos 
impostos nao atendem ao trabalho, que as produc;;6es custaram, mas 
s6 respeitam o prec;o venal, e corrente, que lhes prescreve a lei do 
USO, e da concorrencia. Nao dizemos que e util O conhecimento dO 
valor real das produc;;6es; antes ele e indispensavel, para se saber 
calcular as despesas, e escolher depois aquela profissao, e trabalho, de 
que mais efectivo proveito nos pode resultar: mas este calculo e 
6bvio, e natural a todo o homem sensato, e os compradores sao ordi
nariamente muito pouco d6ceis para lhe obedecerem; ele e as mais 
das vezes meramente te6rico, e especulativo, (itil ao vendedor, para se 
abster de um trabalho, que lhe nao e pago, e inutil ao comprador, que 
s6 atende a concorrencia, e ao prec;o venal. Tanto o comprador, que 
e todo o cidadao, no estado actual da divisao do trabalho, dos oficioS, 
e profiss6es, como o soberano, quando imp6e os tributos, s6 
atendem ao valor mercantil , e nunca ao valor real; ainda que este 
muitas vezes seja a parte principal, que constitui o prec;;o venal , e 
corrente. 

§ 28. Para removermos toda a duvida, que parec;;a contrastar a 
evidencia dos principios, que temos avanc;;ado, devemos dizer que 
alguns escritores, como o mesmo Smith, afirmam com muita 
justic;;a que a renda, beneficio, e salario constituem o prec;;o daS 
produc;6es. Eles falam do prec;;o natural aos generos, de que 
tratamos no § 13. Cerro que em cada nac;ao a renda , que da qual
quer fundo de rafz , o beneficio, ou interesses, que se deduzem dos 
fundos m6veis, e os salarios sao diferentes; e a razao natural seJ'll 
maiores provas demonstra que estas diferenc;as devem necessaria
mente influir no prec;;o de todas as produc;;6es da natureza, e da 
industria; porque os vendedores delas devem deduzir do produtO 
da venda a soma, que pagaram em renda , beneficio, e salarios. Mas 
estas tres causas sao secundarias, e quase todas inclufdas ria 
segunda das tres constitutivas do valor, que !he assinamos no § 3; 
sem que possa variar, ou por-se em duvida a exactidao dos nossos 
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princfpios 14 . Quan do asseveramos que o trabalho era a segunda causa 
~roctutiva do valor, compreendemos nela as despesas feitas em sala
~tos, em paga~ento de renda, e bene~cios, e e de facto o pagamento 
estas tres especies de despesas um onus real, que pesa sobre quern 

0 _Paga, e de que deve esperar indemnizar-se na venda dos seus 
~eneros, e e assim que 0 lavrador deve pretender deduzir do pre<;;o do 
;igo, que vender, e do dos outros generos, a renda da herdade, o 
A eneffcio, e riscos dos fundos, que avanc;ou, e os salaries, que pagou. 

incta que pare<;;a que o proprietario da herdade, que cobra a renda, 
~ 0 dos fundos m6veis, que cobra o beneficio, nao trabalhou nada, 
recebencto todavia uma por<;;ao de valores: contudo aqueles propriet:i
d~s, ou ~eus antecessores tiveram o t;abalho e!ectivo, ou presumido 
r adqumrem aqueles fundos de ra1z, ou moveis, de que cobram 
~nda , ou beneficio: ainda que este trabalho nao corresponda exacta
ct·ente aos reditos; par ser alterado pelo uso, concorrencia, e mil 
iversas causas secundarias, que nele influem, e que toc:imos no§ 13. 

u . § 29. Tratando desta mesma materia, dizem os mesmos escritores 
niformemente que o trabalho nao e s6 a medida da soma do trabalpo, 

due compra: o que conforma com os nossos prindpios; porque o valor 
n~ ren_cta, do beneficio, e do salario, tres cousas diferentes na sociedade, 
p ao so foi constituido pelo trabalho, mas pelo uso, e concorrencia, e 

0 
or Outras causas secundarias, e subalternas a estas. 0 primeiro 

incupante cultivou com o seu trabalho a propriedade de rafz, e 
dive.nto.u , ou manufacturou as produc;6es, que aumentaram depois, ou 
velllinu1ram de valor, segundo o uso, e a concorrencia !hes prescre
tra~rn, e este trabalho nao pode ser sempre a medida do valor, ou do 
rn . alho, que pode comprar; porque pode depois valer excessivamente 
Prats, .ou menos: o que ser:i muito mais sensfvel na hip6tese do 
nairnei.ro ocupante achar ja um predio produtivo de frutos meramente 
te t~rais'. que o uso tern adoptado, e cuja estimac;ao seja grande; porque, 
con ° s1cto nenhum, ou muito limitado o trabalho, vem o uso, e a 
-n ncorrencia a dar quase todo o valor a renda do predio. Seria deslizar
iu~s em precipicios, e erros, e num labirinto metafisico, em que os 
do 15 <:0~sultos caiem, se entrassemos no exame da origem, e justic;a dos 
no l"lltnios, ou da propriedade; e do trabalho real, ou fictkio, que houve 
Proseu Primeiro estabelecimento. Contentemo-nos de conhecer que a 
est Priectacte est:i estabelecida, e que ela nao pode deixar de existir no 
co~do actual da Europa; que as rendas, salarios, e beneficios existem, 
e a 0 uma consequencia; e que o trabalho actual, ou presumido, o uso, 
gen concorrencia dao o valor a todas as cousas, ou sejam predios, ou 
Pu! eros, rencta, beneficio, ou salaries; e deixemos de examinar escru
Par~sarnente o que nao podemos saber, como as exactas, e respectivas 

es, que cada uma das tres causas tern no valor das produc;6es. 

14 § 
3, nota c 
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CAPITULO III 

A riqueza 15 nacional e a soma dos valores politicos, 
que excedem o consumo 

§ 30. Tais sao os prindpios, e regras gerais, que julgamos necessario 
expor nesta Mem6ria, e que !he sao relativas. Deles ja podemos deduzir 
com evidencia que quanto maior for a soma de valores polfticos, que 
houver numa na<;ao, tanto mais rica, e poderosa se deve considerar; 
mas contemplamos somente os valores mercantis, que excedem o 
necessario consumo. Os edificios sumptuosos, como o de Mafra, que 
tern um valor real de trinta, ou quarenta milhoes, nao valem muita5 

vezes a centesima parte, do que custaram. E porque a riqueza de 
Portugal, ou de qualquer na<;ao es ti quase exactamente 16 na razao 
directa da dita soma de valores mercantis; e porque Inglaterra conser
vara uma excessiva riqueza, e poder, enquanto a dita soma dos vaJores 
venais de suas propriedade de rafz, ou m6veis estiver naquela 
propor<;ao. Para se calcular a progressao das riquezas, ou a sua retro
gressao, em qualquer estado somente bastara combinar a soma dos seus 

15 Riqueza define-se comummente a superabundancia dos bens da fortuna, e e 
oposta a pobreza; mas esta definic;;ao e vaga, e nao designa o termo, em que ela comec;;a, 
que deve ser o medio emre a riqueza, e pobreza. O cidadao, ou o reino e rico, quand0 

tern um superfluo, depois de ter satisfeito anualmente as precisoes da sua familia, ou de 
todos os cidadaos do Estado. Nao prova a riqueza do Estado o haver homens de grande5 

fortunas, quando muitos outros sofrem a fome, e o frio, e perecem de necessidade. se 
todos os valores produzidos anualmente na nac;;ao apenas bascassem para a precisa, e 
econ6mica susrentac;;ao dos cidadaos, o Esrado nao seria rico, nem pobre. Se a desigual· 
dade de fortunas, assim como a de talenro , e um ma! necessario, devia ela modificar-se. 
e regular-se de modo, que o resro das famflias nao sofressem necessidade: alias seria 
dificil, e arriscado calcular a riqueza nacional. Se codas as famflias vivessem em aba5· 

ranc;;a , e tivessem um superfluo livremente disponfvel , em que pudessem exercer sua 
liberalidade, a nac;;ao seria demonstrativamente rica: e se demais houvessem homens de 
grandes fortunas, ja a riqueza daria passos agigantados. 0 homem pobre e 0 que naO 
gasta o necessario por nao rer, ou que falta ao necessario por impossibilidade; nao entra 
a pobreza em linha de comparac;;ao, nem com a vinude da liberalidade, nem com os d015 

vfcios opostos da avareza, e da prodigalidade. O avaremo e o que falta ao necessan°• 
porque nao quer gastar; o liberal o que regula a despesa necessaria, ou superabundance 
dentro das forc;;a da sua receita; o pr6digo o que gasra mais do necessario, e mais d1~ que a sua receita. Se fosse possivel considerar-se uma nac;;ao coda de homens pobres, ea 
seria pobre, e desgrac;;ada; se coda de pr6digos, seria alnda mais; se de liberais, seria riC;• 
e feliz; se de avaremos, seria somente rlca. A vinude da llberalidade e companheira a 
virtuosa riqueza; e a nac;;ao composta de homens liberals, que reservassem anualment~ 
fundos para aumento dos capitals, seria muito pr6spera, rlca, e feliz: mas esra rique~ 
cresceria ainda mais, se o patriotismo, a prudencia, e a sabedoria a dirigissem. VeJa~ 
a nossa Mem6ria sobre a felicidade. Riqueza, segundo Canard, e a acumulac;;ao 0 

trabalho superfluo exigivel, que nao foi consumido. 
5 

16 § 2 onde dissemos que as acc;;oes morais, e os bens de rafz nao sao tao reguJada· 
pela concorrencia. 
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~alor~s correntes em diferentes tempos; e sera sempre o valor o fiel 
~rmometro da riqueza, ou da miseria de uma nac;ao: o que se 
.emonstrara com evidencia no decurso destas Mem6rias. 0 homem 

nco ou a nara- · , l d ' · · s ' ... o nca e sempre aque a, que tern no seu omm10 ma1or 
s ?1:1a de valores venais, com que pode trocar, sem ofender o neces
dano consumo, maior soma de outros valores iguais. Quando Hobbes 
p~~~ q.ue a riqueza era o poder, ou segundo Smith a extensao do 

0
, r. tgual ao valor de troca, quase conforma com o mesmo, que 

reo~ af:rmamos; e a erudic;ao, e profundidade de Smith sobre o valor 

0 
a _ nao faz mais, que complicar a doutrina sabre a riqueza das 

s:c;oes, que e muito simples. 0 poder, de que fala Hobbes, e o que 

0 
tsu~entende, e que e essencial ao valor venal, e mercanti!C; porque 

ou ~· alho, ou valor real e um poder muito incerto, e as vezes cem, 
Se . 11 vezes maior, que aqueles, em que pode actualmente estimar-se. 
der~ extr~~a?ancia, e loucura dizer o propriet:irio de um jardim, ou 
de m edif1c10 soberbo, que lhe custou um milhao: eu tenho o poder 
pa comprar um milhao de trigo, ou de ouro, de p6lvora, ou de bala 
vafa defensa da patria; porque o seu poder, ou riqueza s6 igualaria ao 

0 or co~r~nte, que valia actualmente naquele lugar, e circunsta.ncias 
s~e~ edif1cio, ou o seu jardim pela regra da concorrencia, cuja forc;a 
Prolt r' C~nfessa. bastar para OS cilculos politicos. Em vao clamaria 0 
cu P iet.1.no gu1ado pelo esteril conhecimento do seu valor real: ele 
tra~orme um milhao; eu quero com ele comprar, ou poupar o 
0 e a ho de outro milhao; porque quern lho comprasse, s6 lhe daria 
mequivalente de seis, ou oito mil cruzados, se tanto fosse o seu prec;o 

rcantil 11. 

de § 31. Nao e a abundancia do ouro, e prata, que constitui a riqueza 
Sejauma monarquia; mas sim a abundancia de valores venais, ou estes 
Pro: e_m ouro, ou em trigo, ou manufacturas, e outras quaisquer 
refe uc;oes da natureza, ou da industria, e somente a soma total dos 
a c·fldos ~alores pode ser a regra proporcional da sua riqueza. As vezes 
Po~:~ulac;ao. de muito ouro, e prata tern sido a prova da miseria, e 
da ~ nac1onal: o que se verificou em Espanha, e Portugal no tempo 
ind~at?r abundancia de suas min'as. A falta de sistema polftico, de 
dor stria, de comercio, e de economia fez que n6s tranquilos especta
na<;:_s da prosperidade, das manufacturas, e do comercio das outras 

oes, nos privassemos de quase todas as fabricas, e de todos os meios 

17 Vi . 
~m6ria V, Cap. VII, § 146 e seg. 

c Ern 
hobesia outros passos da sua obra Rodrigues de Brito se referira as concepc;:oes 
que "!~as. Nestas considerac;:oes sobre o valor parece transparecer a constatac;:ao de 
Other the Value, or WORTH of man, is as of all other things, his Price( ... ) And as in 
leviatb~ngs, so in men, not the seller, but the buyer determines the Price, Hobbes, 

n, Pane I, Cap. x, pp. 153-154 (Ed. Macpherson, Pelican Classics). 
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de subsistencia deslumbrados pelo ouro, que viamos circular quase 
como o unico comercio, e agricultura da nac;;ao. A fatal lista das longas 
guerras, que tern havido entre Franc;;a, e Inglaterra desde o seculo 12 
ate hoje, prova que estas duas nac;;6es estiveram em guerra mais da 
terc;;a parte do tempo no decurso de sete seculos. As ultimas tern sidO 
mais dispendiosas, e tern demais sido estrangeiras, ou feitas fora do 
territ6rio das potencias beligerantes: o que as faz mais destrutivas, e 
obriga a mais enormes despesas. Nao foi o numerario, que circulava 
nestas duas nac;;6es, que sustentou estas guerras; mas a barras de ouro, 
as letras, e principalmente as outras produc;;6es da natureza, e da 
industria; porque as despesas excediam muitas vezes a soma dO 
numerario, que circulava nestas potencias, segundo os cilculos, que 
habeis escritores tern feito nesta importante materia. Inuteis, e insufi· 
cientes seriam todos os tesouros para qualquer nac;;ao sustentar urna 
guerra, se a soma de valores venais nao desse anualmente um exce· 
dente de consumo consideravel, livremente disponfvel, e capaz de 
cobrir as suas despesas: o que faremos ver noutro lugar com rnatS 
extensao. 

CAPITULO IV 

Conclusiio 

§ 32 . A vista dos princ1p1os, que temos avarn;:ado 
precedentes Mem6rias, julgamos ter direito a deduzir 
proposic;;oes, que nos parecem demonstradas 18 • 

rias nesta, e 
5 · re as segu1!1 

Primeira proposic;ao 

- S dO 
0 valor polftico de todas as produc;;6es, e de todas as acc;;~e 

0
v 

homem e a maior, ou menor qualidade, que tern de permutac;;ao, 
de troca; e pode calcular- e a moeda m talica. Cap. I, II, etc. 

Se,qunda p roposi<;tfo 

ntJC 
o uso, trabalho, e concorrenda sao as tr s generlcas causas, -i 

produzem, ou alteram o valor politico. Cap. I, II, etc. 

18 Prefacio, § 7, M em 6ria I , § 5, e Mem6ria II, § 37, etc. 
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Terceira proposifao 

p ~soma dos valores politicos e o term6metro da riqueza, da pros
e e~i ade, ou da fraqueza de uma na<;;ao, bem como o e de um parti
u ar, Cap. III, etc. 

Quarta proposiftiO 

Uti!'~eve proscrever-se da algebra dos legisladores 0 mero va~or de 
n ~ ade, por este nao designar senao muito equivocamente a nqueza 

acional, e nao ter as vezes valor algum politico. § 2, etc. 

Quinta proposiftiO 

ma·Tud? que for mais conforme ao maior valor politico, ou concorrer 
is ef1cazme · I · · , as nte a aumentar a massa da riqueza nac1ona , constituira 

Ouregras do direito natural politico publico das gentes, diplomatico, 
estnta ' ' . . de mente ta!, como sao as proposi<;;6es, que deduz1mos no f1m 

Me~~da uma das nossas Mem6rias. Prefacio, Mem6ria I, cap. VII, 
ona II, § 3 7, e cap.III, § 2 desta. 

Sexta proposiftiO 

cau~ justo uso, o justo trabalho, e a justa concorrencia sao as tres 
cons·s, que produzem o maior valor politico, ou o justo, em que 

tste 0 direito natural. 

Setima proposifao 

me~uanro_ m.ais se apurar a analise por uma perfeita dialectica, tanto 
Prop s. f:hve1s serao os prindpios do justo valor politico, ou as 
Mem~S~<;;oes do direito natural. Prefacio, Mem6ria I, cap. I e VII, e 

na II, cap. III, § 3 7. 

Otrew p rop fJ t 

b l Da gradua"ao e P " • . d M , . e ecem "'" ' re1erenc1a, que nas prece entes emonas esta-
direito OSJ' ~ntre OS quatro Sistemas fundamentals, Se deduz que 0 

riqueza po 1~ 1co, ou econ6mico, como mais tendente a aumentar a 
estao I' nacional, deve ser considerado, como principal base, a que 
direito igadas, ou como subordinadas todas as outras especies de 

natural, e de jurisprudencia positiva. 
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MEMORIA IV 

SOBRE 0 VALOR DOS METAIS 1 PRECIOSOS 

CAPfTULO I 

Do ouro, e prata geralmente 

t § 1. 0 objecto desta analise mereceria acaso ser muito menos 
ratado e · d sal, . ' ocupar um lugar muito posterior ao valor do mgo, o 

r ano, do~ fundos de raiz, da opiniao, e das mais prodw;:oes da natu
deza, e da mdustria; mas o brilhantesco do ouro tern fascinado a vista 

rne t~dos os povos, e arrastado ap6s si muitos sabios, que dao aos 
eta1s pre · v 1 c1osos maior apre<;:o e lugar do que lhes toca na ordem dos 

a ores porr - ' ct· le - 1 1cos; e nos devemos ou condescender com esta pre 1-
ef,c~ao, ou concorrer do modo, que nos e possfvel, a obviar os 

euos e os · 1 · ou .' progressos das falsas preocupa<;:6es, que ocas1onaram e1s, 
ruinosas a SOCiedade, OU inuteis. 

bar§ 2 · O ouro, prata, e cob re brutos sao produ<;:6es da natureza; em 
Pro~' ou em moeda ja o sao da industria, e ~ao tern, como quaisquer 
Zid Utos, outro valor mais que o da troca. E este igualmente produ
de o, ou alterado pelo uso, trabalho, e concorrencia, como se acha 
ain~onstra?o a respeito dos mais valores na terceira Mem6ria. Mas 
Sa'r· a que igualmente simples clara e evidente esta materia, e neces-

10 c , ' ' . 
co 0 1:-tudo trata-la com alguma extensao, por se achar confund1da 
es~r:o.fismas, falsas hip6toses, e sistemas, que a tern grandemente 
ref! _cido, e baralhado. Ja Adam Smith juntou, e desenvolveu as 
dec~;oes, que muitos sabios polfticos tinham feito, combatendo, e 1 

rancto aqueles soffsticos argumentos; e pouco ha que acres-

funct~mo Objecto desta Mem6ria versa sobre um dos sistemas secundarios ao segundo 
ental da le · 1 - d · Princip 1 . . g1s ai;;ao, por ser o giro da moeda, que se cunha estes meta1s, a 
a Utthdade, que deles se deduz para o manejo do comercio. 
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centar; e a mim somente me cumpre ou simplificar esta doutrina, ou 
desenvolve-la mais, e aplica-la ao estado politico destes reinos. • 

§ 3. 0 valor dos metais, como o das mais produ~oes da natureza, 
e da industria, pode da mesma sorte dividir-se em real, natural, 
nominal, mercantil, e relativo ( como o referimos no § 11 e seguintes 
da precedente Mem6ria), segundo se consideram as despesas, que 
custaram; o pre~o, que tern no pafs, em que correm; e o que !hes di 
a lei, ou a republica universal comerciavel. 

CAPITULO II 

Do valor do ouro, e prata relativamente as causas 
da grandeza, e decadencia das minas 

§ 4. 0 valor real destes metais preciosos e as vezes o que menos 
constitui, ou altera o seu pre~o mercantil, ou venal; por ser infinita
mente variada a produ~ao das minas. Uma copiosfssima mina se 
achou muitas vezes por um mero acaso, e sem trabalho; e outras a 
grande despesa feita na escava~ao destes metais nao s6 nao e paga 
pela apoucada, e diminuta colheita; mas arruina, e estraga grandiosos 
fundos de ricos mineiros. A experiencia nos faz ver que as minas de 
ouro, e prata estao em todo o globo muito exaustas, e sao muitas 
vezes ruinosas para quern atenta entrar na sua cultura. Ha muito 
tempo que se nao tern verificado aqueles acasos, que descobriram 
antigamente minas abundantes, e fecundas; e o numero de lavradores, 
e de seus fundos empregados nesta cultura tern consideravelmente 
diminufdo, e se acha numa not6ria decadencia. Deve este efeito ser 
atribufdo a uma causa suficiente, que o produza; e nao pode deixar 
de atribuir-se em grande parte a variedade, e diferen~a do valor real 
antigo, e do presente, pela razao de que se costuma deixar de cultivar 
o produto, que nao paga o trabalho, que custou 2 . 

§ 5. Nao ha quern nao convenha que verdadeiro acaso nao houve 
nunca na natureza, a falar em todo o rigor da palavra, e em exactidao; 
porque aqueles acidentes, que produzem efeitos, que nao prevfamos, 
ou esperivamos, nao podem exactamente chamar-se acasos. Talvez 
que a razao de se nao terem repetido estes seja a mesma; porque se 

2 Nao paret;a opor-se esta conclusao, que tiramos, com o que avani;amos no prin
cipio deste §, em que falamos das copiosas minas descobertas por meros acasos. 

a BritO dara especial atent;ao, ao longo das Mem6rias IV e V, as considerai;oes de 
Adam Smith sobre as consequencias da acumulai;ao do ouro e da prata. 
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nao cultiva de pao uma provfncia deserta, despovoada, e pobre, onde 
a falta de fundos, de brar,;os, e de conhecedores, a inercia, a estu
pidez, e a ignorancia, e muitas vezes os obsciculos, que o governo, 
sem o querer, !he opoe, formam uma barreira impenetravel a nova 
cultura, e novas tentativas. Demais para se descobrir uma terra fertil, 
mas ainda inculta, e indispensavelmente necessario que seja patente 
as nossas vistas, e que se passeie, para nos convidar a sua cultura; mas 
nuns sert6es de muitas centenas de leguas povoadas de animais 
ferozes , e de barbaros, como os da America, e de Africa, nao se 
Podem verificar aqueles acasos, que descobriram noutro tempo 
tninas copiosas. Cessaram eles, cessando os progressos das col6nias, 
da sua povoar,;ao, civilizar,;ao, e riquezas; e decaindo tambem a esti
mar,;ao dada a estes metais, que ja nao pagavam o trabalho, e despesas 
de novas tentativas. 

§ 6. Quando mesmo as minas fossem tao abundantes hoje, como 
ern outro tempo, elas deviam necessariamente estar em decadencia , 
como os seus produtos; porque o ouro nao vale hoje a terr,;a pane do 
que entao valia, segundo temos de ver nesta Mem6ria: devendo-se 
deduzir que para se tirar o mesmo interesse era necessario que suas 
Proctur,;oes fossem hoje mais que triplicadas do que eram, a fim de 
Pagarem na mesma proporr,;ao o trabalho. Mas tanto nao sao elas mais 
a?undantes, que nem mesmo produzem o que antigamente 'produ
ziam, em proporr,;ao do seu numero, brar,;os, e fundos empregados, ja 
Pela sua grande profundidade, aguas, e custoso trabalho de renovar,;ao 
de ar, ja pelo baixo valor, que o ouro, e prata tern actualmente, e por 
0 utras causas. Donde resulta a informar,;ao constante dos que viajaram 
nos lugares das minas, e que conforma com os nossos princfpios; que 
os mineiros est:io arruinados, e se conservam ainda nesta profissao 
Por aquela forr,;a de habito, e inercia; porque muitos continuam em 
cenos generos de cultura, industria, e artes liberais pouco lucrosas, 
0~ . pe!a esperanr,;a de uma fantastica fortuna, ou pela ignorancia, e 
dif1culdade de procurarem, e estudarem outra profissao . 

. § 7. Nao bastou a diminuir,;ao dos impastos sobre estas minas para 
~nimar esta decadente, e miseravel cultura; porque nada supria, ou 
tguaJava a diferenr,;a entre o valor real, e mercantil , que era pouco 
superior a todas as despesas, e cuidados, que tinham custado as 
Proctur,;oes. O impasto nas minas do Peru, sendo primeiro de metade, 
e do terr,;o, passou depois a ser o quinto, e em 1636 o decimo. Hoje 
Paga a prata a decima, o ouro a vigesima parte3. Apesar desta suces-

sob 
3 

Smith na edi~ao de Yverdon de 1781, Torno 2 , pag. 123 e 148 diz que a taxa 
te re a pra ta e do quinto, no que esta mal informado, segundo as notfcias, que se me 
sern co.nstamemente oferecido. Ele acrescenta no ultimo lugar citado, que apesar de 

r rnaior o impost0 sobre a prata, ele e muit0 mais bem pago. 
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siva diminui<;ao do imposto, as abundantfssimas minas de Potosi, e 
outras da America espanhola, que tern sido as mais consideraveis de 
todo 0 globo, nao tern podido fazer progressos. 

§ 8. Em Portugal ja de tempos mui subidos foi esclarecido o 
quintob para todas as minas4, como se ve nas fontes da Ordenac;ao 
Filipina, Liv. 2, Tit. 34, § 4, e Alvara de 8 de Agosto de 1618. Apesar 
das diligencias, e trabalho de D. Francisco de Sousa, e de Salvador 
Correia de Sa, Governadores do Brasil, nao houve melhor efeito, 
mandando-se entregar as minas de S. Paulo, e S. Vicente aos vassalos 
portugueses, e estrangeiros, que la residiam com licen<;a legftima, visto 
o nenhum proveito, que a Fazenda Real deduzia delas, cultivando-as 
por sua conta. Taxaram-se os salarios dos fndios, que nelas trabalhavam, 
e dei:xaram-se somente tres minas de botas e veeiros para cada mineiro; 
obrigando-se este a vender as mais a quern as pudesse abrir, e cultivar, 
e permitindo-se-lhe as de lavagem, que as aguas trazem com as 
correntes dos rios; por serem estas menos dispendiosas. 

§ 9. Nao deviam bas tar ainda estas providencias para animar es ta 
decadente cultura . Um dos doze metodos de arrecada<;ao dos quintos 
propostos ao Conde das Galveias Andre de Melo em 1734, primeira
mente aceite para as Minas Gerais, e abolido depois pela capita<;ao, foi 
restabelecido com algumas modifica<;6es pelo Alvara de 3 de 
Dezembro de 1750. Pareceu este metodo preferfvel entre os outros 
estabelecidos depois de 1618, pagando somente os povos 100 arrobas 
de ouro cada ano, se os quintos nao passassem desta quantia; e 
determinando-se, que se excedessem, as sobras prefariam no ano 
seguinte o pagamento do dito impasto. 

§ 10. Pelo Alvara de 9 de Novembro de 1752, Lei de 25 de Janeiro 
de 1755, de 3 de Outubro de 1758, de 31 de Janeiro de 1702, etc. se 
aliviam os povos, e dao outras providencias de precau<;ao para 
segurar a efectiva cobran<;a deste imposto, permitindo-se aos povos 
satisfazerem suas obriga<;6es em ouro em p6 sem ser fundido, nern 
quintado, e pelo valor, que tinha no tempo dos contratos celebrados 
em as Minas Gerais; mandando-se correr nas minas ouro em barra, e 
em p6, fazer casas de fundi<;ao; e proibindo-se sair das minas por 
atalhos para evitar o contrabando. 

§ 11. A inutilidade destas providencias, as raz6es, que temos 
exposto, e o que nos referem pessoas, que se dizem bem informadas, 

4 Como as de ouro, prata, cobre, chumbo, estanho calaim. 

b Tributai;;ao corrente aplicada a explorai;;ao das minas de ouro do Brasil e cujo 
recebiment0 organizado se inicia por volta de 1700. 



Joaquim Jose Rodrigues de Brito 107 

nos obrigam a afirmar, que os povos das Minas Gerais estao impossi
bilitados a pagarem as 100 arrobas; e que todas as minas do Brasil vao 
em uma decadencia progressiva, apesar da baixa dos metais ter 
cessado, segundo se pensa, ha mais de um seculo. 0 imposto se 
conserva no mesmo antigo pe, o despotismo de alguns dos magis
trados, e governadores, a sua ignorancia, e o excesso do valor real, 
tudo tende a esterilizar-se este ramo de cultura, que deve decair como 
os mais, quando a renda, o beneficio, e as despesas nao sao suficien
temente pagas. 

CAPITULO III 

Do valor do ouro, e prata relativamente as causas 
da diminuifiiO do seu valor. Qua/ a soma de ouro, 

e prata extraida da America 

§ 12. Pelo § 9 da Mem6ria precedente vimos que a propon;:ao que 
aumemam os generos representativos, maior porc;:ao destes e neces
saria para representar as outras produc;:6es, e menos valor tern de 
troca, segundo o que dissemos no § 6 da mesma Mem6ria. Aumen
tacta pois a massa destes metais pela fecundidade das minas da 
America, devia diminuir proporcionalmente o seu valor. 

§ 13. A conquista do Peru por Pizarro em 1525 deu a Europa uma 
grande soma de ouro. Atabalipa imperador deste imperio, para reco
brar sua liberdade, ofereceu encher de ouro uma das salas do seu 
Palacio ate a altura, onde elevasse seu brac;:o. Conheceu-se entao que 
~ste imperio de mais de quinhentas leguas de extensao era uma fonte 
ecunda deste metal, donde se extraiu, principalmente depois da 

descoberta das minas do Potosi, uma prodigiosa soma de metais 
Preciosos. 

§ 14. Depois de 1696 ate 17565 ha quern pense, fundado em 
granctes provas, que Portugal extraiu do Brasil novecentos e sessenta 
e Seis milhoes de cruzados, que vem a ser mais de quinze milhoes por 
~n_o. Outros dizem que as comarcas de Vila Rica, Sabara, Serro do 
no, e Rio das Mortes dao, entrando o contrabando, nove milhoes de 

p 
1 

5 0 Brasil descoberto no ano de 1500 foi co16nia desprezacla , principalmente 
de Os espanh6 is no tempo da sua domina~ao destes reinos; ao que deveu uma pane 
d a sua ta! , ou qua! prosperidade. O ouro, e diamantes apareceram af um seculo depois 
lea descobena do Brasil , e s6 foram de considera~ao dos fins do seculo 17. A primeira 
re

1
' que eu descubro sobre a cobranp dos quintos, foi de 1702 : talvez que antes se 

cugJulassem o desta rica col6nia ou pela Ordena~ao do Reino, ou por provisoes parti-
ares. 
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cruzados anuais, e que outro tanto produzem Mato Grosso, Cuiba, 
Jacobina, Goiazes, e S. Paulo. Rayna! na sua Hist6ria Filos6fica, e Polf
tica dos estabelecimentos dos europeus nas duas Indiasc, s6 faz 
montar a oito milh6es de cruzados o produto anual de todas as minas 
do Brasil, o que agrada a Smith, que sup6e falsamente equivaler a dita 
soma a dois milh6es6 de libras esterlinas, ou a dois milh6es duzentas 
e cinquenta mil libras escerlinas ( dando-lhe mais uma oitava parte para 
o contrabando ), que sao mais de vinte e dois milh6es de cruzados. 
Todos estes dlculos sao talvez por aproximai;ao verdadeiros 7 ; 

porque as 100 arrobas do quinto correspondem a um produto total 
de mais de oito milh6es de cruzados, falando somente nas Minas 
Gerais; e calculando em outro tanto a produi;ao das outras minas, e 
o contrabando, parece dever deduzir-se aquele resultado 8 . Ainda que 
eu cenha s61idas raz6es para me persuadir que o produto total daS 
minas tern ido em muita decadencia depois de 1788, todavia aten
dendo a sua grande produi;ao de antes de 1734, compensando uns 
anos por outros9, e formando um dlculo medio, talvez que depois 
de mil seiscentos noventa e seis ate hoje tenha sido o seu produto de 
vinte milh6es anuais, que multiplicados por cento e seis anos da na 
soma total de dois bili6es e cento e vinte milh6es. 

§ 15. Enquanto ao produto total das minas da America EspanhoJa. 
Rayna! o faz montar a mais de cres milh6es oitocentas vinte e cinc0 

mil libras esterlinas 10, dlculo este, que conforma por aproxima<;:1i0 

6 Dois milhoes de libras esterlinas correspondem por aproximac;ao a dezoitO 
milhoes de cruzados, porque cada libra esterlina vale tres mil quinhentos sessenta e 
um reis, e 26/100 avos; e oito milhoes de cruzados nao valem quarenta e cincO 
rnilhoes de libras tome as, como eles julgam, mas por aproximac;ao vinte rniJhoes 9e 
tornesas, visto que uma libra tornesa vale 151 reis 70/100 avos. Logo estes aucores ~a~ 
conheciam o valor dos nossos cruzados; porque os reputavam em mais de 800 rei , 

" Calculando os diferentes tempos, em que as minas foram mais, ou men°· 
produtivas. 

1 
a A vista do valor do marco, que e de cento e dois mil e quatrocentos reis, "e·~

a arroba de ouro de titulo a valer seis contos quinhentos cinquenta e tres mil e se\~ 
cencos reis, e as cem arrobas seiscencos cinquenta e cinco contos trezento~ e sessen 1 
mil ri!is, ou um milhao seiscencos e trinta e oito mil cruzados, que multiplicadoS P0 

cinco dao em produc;ao total mais de oito milhoes. ue 
9 Ha quern pense que a transgressao da Lei de 3 de Dezembro de 1750. q 

5
; 

mandava guardar as sobras para perfazer a falta do ano seguinte, foi uma grande_ cauue 
da decadencia daquela cultura nas Minas Gerais, que estao em maior decadencia do; 
as outras, as quais ao mesmo tempo como mais remocas excitam menos a cob1c;~ 
poderosos. ~iS 

IO Rayna! faz entrar nesta coma um quarto para o contrabando dos rne~n1 
preciosos de Espanha; quando da um oitavo para o contrabando dos de Porrugal. 
Espanha segue o calculo medio de onze anos desde 1753 ate 1764. 

c1es 
c Rayna!, Guillaume-Thomas-Franc;ois, Histoire phitosophique et politiqlle 60. 

etablissements et du commerce des europeens dans /es deux Inc/es, Geneve, 17 
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ao que lhe fazem o autor do Negociante Universal, Mr. Meggens seu 
apostilador, Smith, e outros. Dizem eles que toda a prata, que se 
extrai de todas as minas da America anualmente, e mais de um milhao 
e cem mil libras de peso de Troia 11 , e de mais de quarenta e nave 
mil libras do mesmo peso de ouro 12 . O di to peso de prata soma em 
l4.300:000 onc;;as de Portugal, que a novecentos e cinquenta reis, 
~Omo entre n6s corre, em moeda entrando a senhoriagem, e 

rac;;agem, importa em mais de trinta e tres milhoes e novecentos mil 
cruzados 13

. Da mesma sorte o di to peso de ouro de titulo soma em 
seiscentas trinta e sete mil onc;;as de Portugal, que a doze mil e oito
centos a onc;;a, que e o valor em que corre na nossa moeda, importa 
ei;i vinte milhoes, e mais de um terc;;o de milhao: vindo assim este 
calculo, e outros, que se tern feito nesta materia, a determinar o 
Ptodu.to anual de todas as minas de ouro, e prata da America em a 
quantia de cinquenta ate cinquenta e oito milhoes de cruzados . 

. § 16. Nao havendo algum genera que possa contrabandear-se 
ma1s f ·1 ' e . ac1 mente pelo seu pequeno volume, e grande valor, qualquer 
t!critor, por mais informado que se diga ser, nao pode verificar exac
ad me~ te o zelo dos que vigiam neste importante ramo de 
i;;-ministrac;;ao 14; nem a vista do misterioso segredo destas importa
a~es, ~a falta de exames, e notfcias dos anos de esterilidade, e 
ap Undancia 15

, pode certificar algum resultado, a nao ser ou por 
de~~ximac;;ao, ~u por calculo vagamente feito. E assim que contando 
some l52.5 ate hoje a trinta e seis milh6es de cruzados por ano a 
espaa 

0
da importac;;ao da prata, e ouro da America Espanhola .1:-~ste 

nov <; de duzentos setenta e seis anos, vem a montar a nave b1hoes, 
ffiai ec~ntos setenta e dais milhoes, que junta a de Portugal so be a 
out:051~ doze bilioes, ou a dezassete para vinte e dais, segundo 

11 Libra d . 
12 Q e Tr61a fTroyesl corresponde a treze orn;;as do marco de Portugal. 

aos regisuase todos, os que calculam a extraci;:ao destes metais, dizem que atendem 
numero ~~~as _emrad~s em Cadis, e em Lisboa, e seguem um calculo medio em um 

13 A no, depo1s do meio do seculo dezoito. 
que e"' Pprata na moeda inglesa, e mesmo na de outras nai;:oes tern menos estimai;:ao 

"' onugal ' 
14 E co ' como temos de ver noutro lugar. 

de ouro nstante que os navios do Mexico conduzem a ilha de Lui;:on grande soma 
escapar 'a e Prata da America Espanhola fugida aos direitos, e que podia facilmente 

15 .queles politicos. 
- . A lfllens . 
e lncalcula a soma de ouro, que o ultimo imperador do Peru ofereceu a Pizarro, 

16 vet. 
a 0 traduto · 

fllais do du 
1 

r espanhol de Smith, fundado em Navarrete, e Zabala, faz montar a1!'da 
Pois calcul P 0 a refenda soma dos nove bili5es, e novecentos setenta e do1s mllhoes; 
fortes, que a a ex:portai;:ao em dez bilioes, ou ao menos em sete bilioes e meio de pesos 
Ele data a correspondem por aprox:imarao a vinte ou a quinze bilioes de cruzados. 
If ex: po - ... • 15t?ria da Am-r~ai;:ao dos metais preciosos desde 1492 ate 1792. Robe'.tson na sua 
Americas Es enca comando de 1492, e segundo o calculo, que traz, da somente as 

Panholas ao menos cinquenta e cinco bilioes de libras tornesas. 
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§ 17. Estes resultados talvez nao pare\:am exagerados, se obser
varmos que as minas do Potosi foram tao abundantes, que elas 
chegaram a realizar a efectiva baixa do ouro, e prata; e que tern conti
nuado ate hoje a dar uma colheita muito consideravel a monarquia 
espanhola. E enquanto a Portugal, eu vi uma conta deduzida das 
alfandegas inglesas, que provava par caJculo media ser a importai;ao 
anual, que foi destes reinos para aquela na\:ao, de um milhao esterlino 
desde o Tratado de Methuen em 1703 ate 1787; e supondo montar a 
outro tanto o facil contrabando sabre um Estado, que quase nada 
tinha para dar em troca alem do ouro, pode calcular-se em dezoito 
milhoes anuais aquela exporta\:aO do ouro de Portugal, sem contar o 
que nos levaria o comercio das outras na\:6es, a carte de Roma, e 
outros canais, que procuravam ansiosamente o nosso ouro. 

§ 18. Na verdade que as rninas da America foram as mais conside
raveis de todo o globo, e as que produziram a baixa dos metais 
preciosos; mas as outras, que ate entao haviam, e que forneciam a 
republica mercantil destes produtos representativos, contribuindo 
para o seu consumo, e extravios, continuaram ainda a trabalhar, e 
concorriam igualmente a fazer cada vez mais e mais abundante a 
massa nominal, que girava na circula\:aO. Mas por muito exagerados, 
ou diminutos que se julguem os resultados, que tiramos neste capf
tulo, a exactidao deJes pOUCO interessa a humanidade, OU a ciencia dO 
governo; e s6 uma inutil curiosidade nos obrigaria a um mais vasto 
exame, ou anilise; bastando-nos somente saber que a abundancia dos 
metais preciosos foi tanta, e tao consideravel, que fez baixar sua 
antiga estimai;ao, tornando necessaria uma maior quantidade para 
equivaler em as trocas a mesma soma de generos, que antes represeo
tava. 

CAPITULO IV 

Qua/ e o produto que deve servir de medida dos metais 
preciosos, para conhecermos depois quanta baixa tivera'ffl 

§ 19. Quanta mai dificil e ainda determinar a precisa baixa d~ 
valo~ do ouro,. e da prata? Nao ha por certo um genera, que lhe pos~e 
serv1r de med1da exacta do eu valor em diferentes tempos; porq 

5 
a carestia, a abundancia, e o excessivo consumo, ou de uso de 0~. 
generos, faz que o eu pre\:O seja muito variado em diver os seculo~ 
sem que dai se possa deduzir alguma regra certa, e invariavel pa 5 
qu~ifi~ar a altera\:aO do valor do ouro: e as continuas, e dive!~~' 
vana\:oes do pre\:O nominal das moedas em toda as na~o e· 
produzem ainda maiore dificuldades. Mas coma eja grande o iot 
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resse desta analise, como veremos na Mem6ria seguinte, e no decurso 
das outras, n6s trabalharemos, quanta nos cumpre, por darmos um 
resultado se nao infalfvel, ao menos verdadeiro por aproxima<;ao. 

§ 20. Nao ha um genera, que possa servir mais de medida do 
valor dos metaiS preciOSOS em todos OS secu!os, e lugares, COffiO e 0 

trigo 17
; este, segundo as raz6es que passamos a ponderar, e que o 

sabio Dupre de S. Maurd iluminou com os seus conhecimentos, e 
exames, pode servir somente de uma aproximada medida: opiniao 
esta, que Smith segue, e corrobora com novos raciocfnios. 

§ 21. Com efeito o trigo tern sido na Europa o alimento mais gera1, 
e comum 18 de quase todos os homens; o que da o tom, e o pre<;o 
a quase todos os mais produtos 19 da natureza, e da industria, e que 
sofre menos a altera<;ao dos usos, dos costumes, do luxo, e do 
capricho dos povos20 . E se n6s considerarmos os seculos barbaros, 
ou_ ~s civilizados, acharemos este genera ser sempre o produto do 
n:iectio consume; se exceptuarmos os selvagens habituados a frutos 
silvestres, onde o ouro nao esta em alguma estima<;ao, e em que 
a~ue!e alimemo, que alias por toda a pane e geralmente cultivado, 
nao Pode ter algum justo valor, por nao ser af manufacturado. Se em 

17 0 
05 r . produco, que deve servir de medida do valor dos metais preciosos, deve ter 
Prec;equisnos abaixo declarados; e entao quamo mais baixo for, ou tiver sido.,o seu 

?a ~ais alto sera, ou tera sido o valor dos ditos metais; e mutuamente. 
cont .. inguec no seu Tratado do pi:lO, e trigo afirma ser este produto muito 
arro;ano aos interesses das nac;oes, e a saude dos povos; quer substituir-lhe o pao de 
tern~ ~ilho, e outros, que sao de uma colheita mais cena. Outros politicos ha que 
se decu~to proclamad_o a utilidade de pao cle tuberas da terra. De qualquer modo que 
seculo 

1 
a esca quescao, e de facto que o trigo foi o pao mai usual em todos os 

&ener;'. saboroso, e estimado; devendo s6 ele ervir de medida do valor dos mais 
19 ~ e POrtanto e o que nos coca, atemo o objecto, a que nos propomos. 

de caseaohrec;o da cevada, cemeio, milho, feijao, arroz, tuberas da terra, e da farinha 
que serv a, e bolota e qua e sempre proporcional ao valor do trigo. Todos os frutos, 
Porque e_m de ahmento ao homem, e aos animais uteis, tern a mesma proporc;ao; 
Porc;ao ~ao sendo someme os hornens alimentados com pao, eles a vista da despro
Proporc;a os prec;o procurariam os generos mais baratos: e logo o equilfbrio, e 
em que ~ se _ restabelecia. 0 mes mo dizem s de todas as prodw;oes manufacturadas, 
alime010 m mao-de-obra, que segue muito o prec;o do pao, que e, e foi sempre o 
logo 0 pa a~s barato, constitui ordinariamente a maior pane do valor delas. Eis aqui 
Particular 

0 
e tngo con tituindo o prec;o de todos os generos. e tendo urn caracter 

qualidacte para poder serv1r de medida de valor dos metais preciosos; por nao ter esta nenhum _ 
20 0 a outra produc;ao. 

'ct Utra noca - . - -1 o estimact caractens11ca, quc distingue o trigo dos outros generos, e o ter 
devenct0 ser::· ~ procurado sempre em quase codas as nac;oes, e em todos o seculos, 
~ eu prec;o regular o valor do ouro. 

uo 
rer/ Upree de S . . . . 
,,exion~ sur aint 1aur ( 1colas-Frnnr;ois ( 1695-177 ), Eosm sur /es 1110111ia1e .• 011 

Ucifeur cles le rapport entre /'arr1e111 et /es clenrees Paris 17-16 Recberc/.?es sur la »ionn · o . , , , 
aie et sur le pri:r: de grains Parn, 1762 
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nenhum outro produto da natureza, ou da industria n6s desco
brirmos os caracteres pr6prios do trigo tal como o de ser uma 
prodw;ao manufacturada, o de exigir quase a mesma despesa 21 , e ter 
o mesmo valor real22 , o de ser o mais geral alimento de todos os 
homens, o de ter tido sempre uma geral, e certa estima<;;ao, e o de 
conservar sempre uma geral concorrencia2': e s6 a ele que devemos 
tomar por medida do valor do ouro, e da prata. Porque se quises
semos que servisseq de regra os generos naturais, e silvestres, n6s os 
acharfamos de nenhum, ou de um mui apoucado valor no Brasil, nos 
Sertoes, e Charnecas; como a ca<;;a, gados, e frutos, que a natureza 
produz por si s6, sem ajuda da arte: ao mesmo tempo que estariam 
carfssimos nas cortes, e cidades, onde tivessem estima<;;ao. Em uma 
parte eles teriam o valor da agua24 , e noutra seriam estimados a peso 
de ouro. Enfim sendo o trabalho, e despesas, ou o valor real das 
produ<;;oes, o que constitui principalmente o seu pre<;;o, deve 
procurar-se para medida do valor do ouro um produto, que nao possa 
ser produzido sem despesas; que tenha sempre o mesmo trabalho, 
sem poder ser muito facilitado por maquinas, que o fa<;;am multiplicar 
sem limites, e perder-lhe a estima<;;ao; e que seja sempre procurado; 
por ser o necessario genero menos caro para satisfazer nossas necessi
dades: e este nao pode ser outro senao o pao, que alimenta a todo 
o genero humano. 

§ 22. Alguns escritores houve do meio do seculo 18, quando a 
ciencia polftica estava sem as descobertas luminosas, de que hoje e 
enriquecida, os quais pensando que o ouro era mais barato em as 
cortes, e cidades25 , fugiram de regular seu valor pelo trigo, que tinha 

21 Magon, Hesiodo, Catao, Varon, Columella, Paladio, Olivier, Carlos Etienne, 
Liebault, as Mem6rias Literarias, as Transaci;oes Filos6ficas, Tull, Duhamel, Lucatello, 
o Dicionario Econ6mico, o espanhol Ferreira, Young, Rosier, e mil outros, que 
trataram de agricultura, provam que em todos os tempos, e seculos o custo, ou valor 
real do trigo foi pouco diferente. 

22 Outra nota e o exigir, e ter exigido sempre quase o mesmo trabalho para ser 
produzido; porque alias seu diverso valor se atribuiria a diferente despesa, que cusrou: 
como se viu em algumas manufacturas, que antes das maquinas inventadas custava!Jl 
muito mais. 

23 Sem concorrencia o trigo podeiia valer muito mais em certos tempos, e muit0 

menos em outros; mas a fome obrigou sempre os governos a violar os regulamento5• 

e a restabelecer a liberdade do comercio dos trigos: razao porque este genero regulol.i 
sempre o valor do ouro em a Europa, e em todo o globo, e porque o pao conservol.1 
sempre propon;ao. Eis aqui outra nota caracteristica, que nao e comum a outra algurn~ 
produr;:ao. 

24 Mem6ria Ill, § 2, etc. 
25 A cada instante sucede pelo contrario nas pequenas vilas, e lugares comprarern· 

-se os generos por um prer;:o excessivo; porque onde ha precisao de uma cousa, e ~ 
nao ha, como sucede muitaS vezes nas pequenas povoar;:oes, vende-se, quando aparece. 
a peso de ouro. Nas ocasioes de fome e entao o ouro um produto superfluo, e absoll.i' 
tamente inutil; e sacrifica-se tudo pela conservar;:ao da vida. Veja-se o § 57. 
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ai um grande consumo; e pracuraram os generas meramente naturais 
para lhe servirem de medida. Mas nao se lembraram que o oura, e 
prata, coma generas de facil transporte, e de muito valor, deviam 
conservar o mesmo pre<;:o entre as na<;:6es, e que eram os pradutos, 
que por isso mesmo o sustinham, e que mais tarde o alteravam; 
conservando-o muitas vezes por muitos seculos. Nao era natural, 
antes contra o que a experiencia nos faz ver todos os dias, que os 
metais preciosos tivessem menos valor em as cidades, onde costuma 
concorrer mais o ouro, como genera de luxo, onde ha maior numera 
de ricos compradores, que fazem dele um ramo consideravel de 
comercio, transportando-o para aquelas na<;:6es, em que ele tern mais 
algum valor. Em as aldeias, e pequenas cidades, em que os fundos dos 
comerciantes sao limitados, podem os metais preciosos ser tao pouco 
estimados como entre os selvagens; sendo pelo contrario as cortes, 
e cidades marftimas, onde as minas abundantes influem menos, e 
0 nde estes metais sofrem mais tarde a sua baixa. Se em as cortes sao 
a maior parte dos generas mais caras, nao se deve pensar que o oura, 
e_ prata seja af mais barato, mas que os gastos do transporte, e o 
s~stema regulamentario, e destrutivo do comercio faz encarecer exces
srvamente quase todos os generas. Aquelas cortes, e cidades, que 
arnda conservam o sistema antigo, podem reputar-se uns grandes 
b~luanes armadas de uma imensa guarni<;:ao, que vigia sabre a obser
vancia do dito sistema. Se os metais preciosos tivessem enfim menos 
Valor no meio das riquezas, na China, onde ha uma maior quantidade 
de ouro, e prata que na Europa, e onde os generos estariam ,mais 
caros; mas o arroz, que e la alimento mais comum, como entre n6s 
0 trigo, se conserva por um pre<;:o muito mais c6modo. 

§ 23. Aqueles politicos diziam que o trigo era um genera manufac
turacto, e que portanto devia ter maior valor em os seculos barbaras, 
que foram quase todos os que nos precederam, nao devendo o seu exces
s~vo pre<;:o regular o valor do ouro, quando os homens tinham por 
a Ullento mais geral os frutos silvestres, e meramente naturais. Com efeito 
n;queles tempos o gado, a ca<;:a, e os frutos espontaneos, que a terra 
~.erech, tinham menos pre<;:o que o trigo, quando aqueles generos exce
d iam u consumo, o que ainda hoje acontece no Brasil, e nos pafses 

0 
esenos; mas ja ponderamos que eles podem ser excessivamente caras, 

r u baratos, sem que do seu alto, ou baixo pre<;:o se possa deduzir alguma 
aegra Para determinar o valor do oura. Por bem diminuta estima<;:ao esta 

0 ca:ne no Brasil, e no Peru, quando o aura e la mais barato, por ser 
Ci P~~s da_ sua colheita. No vasto Imperio Otomano nao havera talvez maior 
d~11zac;:~~' e cultura de pao, do que houve na antiga Lusitania no tempo 

s fen1c1os , egfpcios, cartagineses 26 , ramanos, godos, arabes, e nos 

26 0 . 
Oito izem que Magon Canagen~s , que foi governador da Espanha, escreveu vinte e 

Volumes de agricultura , que foram muito estimados pelos cartagineses, e romanos, 
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princfpios da nossa monarquia. Talvez que, se exceptuarmos algumas 
na<;6es da Europa, a agricultura tenha feito nos tempos antigos maiores 
progressos; ea imensa povoa<;ao da Europa, e da Espanha antiga, ainda 
que pare<;a exagerada, nao poderia de certo subsistir com os frutos 
naturais, sem a agricultura aumentar a massa das subsistencias. Enfim 
os frutos silvestres nao tern alguma das notas caracterfsticas privativas 
do trigo para poderem servir de uma regra certa, e invariivel do valor 
de todos os generos, e do ouro. 

§ 24. Confessando os de contriria opiniao o grande pre<;o do trigo, 
e a cultura que se fazia deste genero naqueles seculos birbaros, ou 
meios selvagens, e querendo escolher para medida do valor uns 
produtos meramente naturais, procuraram uns generos manufacru
rados; porque se havia agricultura, o gado, que era principal alimento 
daqueles povos, devia ser em graride pane sustentado com pastos artifi
ciais, que costumam nascer por si nas terras lavradas: principalmente 
fazendo ver a experiencia que eles sao muito mais substanciais, e nutri
tivos. E depois da introdu<;ao dos grandes pastas artificiais, a que 
Young na sua Aritmetica Polftica, e nas suas Obras agron6micas atribui 
em grande parte os progressos da agricultura em Inglaterra, e a que a 
Europa toda deve uma parte da sua prosperidade 27 , como podia a 
came reputar-se um produto meramente natural, e servir de termo de 
compara<;ao em os diferentes tempos, na<;6es, e lugares, em que 
houveram pastas de rao diversa natureza, e trabalho? Se n6s quises
semos procurar uma medida de valor entre os povos selvagens, este 
caminho nao nos precipitaria tanto, ainda que o ouro entre eles sem 
estima<;ao nao poderia ser avaliado; mas entre na<;6es birbaras, e meio 
civilizadas, em que a agricultura fez depois novos progressos, n6s 
cairfamos em menor erro, se lan<;issemos mao dos frutos silvestres, do 
que se procurissemos o pre<;o da carne; porque aqueles ao menos 
eram sempre um produto meramente natural, e esta podia ser natural, 
ou da industria. A propor<;ao que a civiliza<;ao cresce, aumenta a culrura 
do trigo, e a dos pastas; e quando se altera o equilfbrio 28 dos pre<;OS 

mandados traduzir em latim pelo Senado Romano, e que foram os modelos, de que 
Virgflio se serviu para a composic;:ao das suas Ge6rgicas. A agricultura era tao estimada 
pelos povos amigos, quanto ela estava muitas vezes ligada com a religiao. 

27 Se o prec;:o da came cresce com a civilizac;:ao, como se podera mostrar, os pastas 
artificiais aumentando o valor dos bens de raiz devem concorrer para a prosperidade da 
nac;:ao. Donde se deduz legitimamente que costumando ser os meramente naturais 
muit0 fracos , e barat0s, como eram nos novos americanos antes da sua civilizac;:ao, eies 
vinham a ser uma prova da pobreza daquelas provfncias. Logo um genero, que varia 
tantO de prec;:o, nao pode servir de medida de valores. 

28 Ainda que o prec;:o da came cresc;:a com a civilizac;:ao, e prosperidade das nac;:oes, 
e s6 ate equilibrar com o prec;:o do trigo; entao o seu valor, e estimac;:ao serii quase rao 
invariiivel como a do trigo, se seguirmos um dlculo medio de cada seculo, ou de urn 
consideravel numero de anos; como temos de ver demonstrado em outro lugar. Antes 
desta aniilise nos parecera um paradoxo uma ta! asserc;:ao. Smith testifica que havia rnais 
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da came, e do pao, ele torna logo por si a restabelecer-se, cultivando-se 
mais aquele produto, que tern maior valor. Uma das provas do aumento 
da agricultura de uma na<;ao e o fabrico de pastos artificiais. E quando 
a subsistencia dos povos esta mais segura, o valor das terras mais s6lido, 
o equilibria dos pre<;os da came, e do pao conservado, a magreza das . 
terras incultas assaz conhecida; e e enfim quando se conhece que os 
pastos nao podem servir 29 de medida de valor; por terem tido em 
diversos tempos uma muito desproporcionada estima<;ao. 

§ 25. Se a came foi o alimento comum dos antigos povos, nao o e 
certamente hoje3°, e ha longo tempo, desde que a civiliza<;ao a fez 
olhar como um genero de luxo, e lhe aumentou consideravelmente o 
Pre<;o; e nao pode servir de medida do valor nao s6 por lhe faltar este 
requisite, mas os outros, que demonstramos haver somente em o trigo, 
que foi sempre o produto mais geralmente usual3 1 , o que custou 
sempre quase o mesmo trabalho, o que foi determinado mais pela lei 
da concorrencia, e o que regulou mais o pre<;o de todos os outros 

rnais cle um secu lo, que na maior pane eta Gra-Bretanha a came do ac;:ougue tinha 
descido ao seu prec;:o fixo, e natural a excepc;:ao eta de porco. Esta descicla , ou baixa ao 
seu prec;:o natural , e fixo e atribuida a cultura do rrevo, nabo, cenoura, e outros pastos 
~r'.ificiais , que comec;:aram a fabricar-se em os prindpios do seculo 17. A civilizac;:ao pois 
ez sub1r o prec;:o eta came, e os seus maiores progrcssos a fizeram descer, e conservar. 
~ grancte subida do prec;:o eta came em Portugal ha poucos anos deve ser arribuida ii falta 

ela, ao grande consumo, que fizeram as tropas inglesas em Lisboa, etc. 
29 Os pastos artificiais nao costumam alimentar as cabras, e chibatos, que vivem 

~os lugares ermos, e incultos, e que tern um prec;:o muito mais baixo que a outra. quali
f ade de came. Ainda que se possa dizer que estes animais vivem, e viveram sempre de 
rutos silvestres, deve-se notar que o seu valor e regulado pelas variac;:oes, que tern tido 

a.vaca, carneiro, e outros animais, que ja viveram de frutos naturais, ja de pastos artifi
Cia1s. 

30 Na Europa a maior pane do povo nao usa de came, segundo referem a maior 
~ane dos historiadores, e politicos. Em Portugal com algumas diferenc;:as sucede quase 
abrnesmo. A vaca e aqui o alimento daquela classe de famflias , que vivem em alguma 

1 
asranc;:a. A maior pane das vilas come somente chibato, que se cria nas charnecas, e 

~rras inculras. A classe infima, que e a mais numerosa, sustenta-se nas provincias do 
c~rte de ~or.?a de milho, e em Alentejo de trigo, e centeio. O que se costuma condutar 
act rn. 0 ~ao e de um valor insignificance; porque na Beira, e Minho ve-se comer com 
te rnirac;:ao merade de uma boroa com uma sardinha, e em Alentejo a gente do campo 
sa~ Por comida ordinaria ac;:orda de alho, e migas, cujo maior valor consiste no pao. 0 
al rio dos pegureiros, que sao mais bem pagos, costuma af ser de tres ou quatro 
lh~~eires de farinha, canada e meia de azeite, e 1600 reis por mes, alem eta seara, e pegu
e c·ct· Os legumes, e pao fazem o alimento mais comum da genre pobre das aldeias, vilas, 

I ades. 
31 Ti urn octos os produros da natureza, e eta industria , exceptuado o pao, nao sao de 

rn/ absoluta necessidade, e podem por-se em uso, ou desuso, e passarem a ter uma 
co:::r, Ou menor estimac;:ao, segundo os costumes, gost0s, e opinioes. A came de porco 
a la ec;:ou a ter uma grande estimac;:ao depois que o seu gosto se universalizou muito, e 
aburan1a teve um prec;:o excessivo depois que os progre sos da medicina desterraram os 
our~os, que haviam sobre a utilizac;:ao deste fruto. As sedas chegaram a valer o peso do 
Cina' e hOJe pela sua grande cultura seu valor e muit0 moderado; e assim se pode racio-

r sobre todos os mais produtos. 
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generos 32 de sorte que, conhecido o valor do trigo, se pode julgar por 
uma maior, ou menor aproximac;ao da estimac;ao, e valia dos outros 
produtos da natureza, e da industria. 

§ 26. Devemos logo concluir com uma evidencia muito pr6xima a 
demonstrac;ao que 0 trigo e 0 unico produto entre OS da natureza, e da 
industria, que deve servir de medida do valor dos metais preciosos em 
todos os seculos, e nac;oes, se seguirmos um d.lculo medio dos seus 
prec;os para o fim de nao confundirmos o prec;o natural do trigo com 
o dos anos de carestia. Sera assim, que tendo o trigo um prec;o natural, 
certo, e invariavel em todos os seculos, e povos, se podera deduzir por 
aproximac;ao que os metais baixaram de valor tantas vezes, quantas 
porc;6es de peso de metal forem de mais necessarias para comprar a 
mesma medida de trigo. 

CAPITULO V 

Qual Joi a baixa, que tiveram os metais preciosos na Europa; 
e qual a epoca, em que eta se realizou 

§ 27. Em seculos tao remotos, e antigos no meio de tantas revolu
c;oes, do despotismo, e da ignorancia, nao se tern podido achar monu
mentos, que provem o prec;o do trigo dos diferentes tempos ( o que era 
necessario para este objecto ter o cunho de uma evidencia perfeita, 
ainda nas epocas das trevas, e da fabula); rrias laboriosos escritores, 
principalmente Dupre de S. Maur, e Fletwood, recolheram com a maior 
fidelidade, e exacc;ao que lhes foi possfvel o prec;o dos generos, e do 
trigo depois do prindpio do seculo treze com falta de poucos anos; e 
os rarfssimos prec;os, que se encontram dispersamente dos tempos 

32 Ainda que nas provfncias do norte seja muito usual o milho, em Alentejo o 
centeio, e noutras partes a farinha de tuberas da terra, de batatas, a farinha de pau, e 
outras, o seu prec;:o esta sempre subordinado ao do trigo. Se hoje o lavrador de Alentejo 
compra centeio quase pelo mesmo prec;:o do trigo, e por economia; porque os criadoS 
lhe consumiriam dobrado pao, se este fosse de trigo, e perderiam o econ6mico costume. 
0 prec;:o das galmhas, pat05, e outras aves c tambem proporcional ao do trigo: razao, 
porque hoje em 1801 se acham carfssimas, por estar o trigo a mil reis, cevada a seiscento5 

e cinquenta, a limpadura a quatrocenros rei , e farelos a trezento · c scssenta reis. os 
porcos, que se sustentam de bolota no tempo da montanl1eira, e depois de costadouros, 
bagac;:o, fossa, azeitona, cevada, centeio, e fava, participam do alt0, ou baixo prec;:o do 
trigo; porque nao podendo passar parte do ano sem aquele generos, principalmente as 
criac;:oes, devem os alfeiros ter um prec;:o excessivo, havendo carestia de trigo. Enfi°'._ 0 

queijo, a manteiga, a fava, e toda a especie de graos, falando em coda a sua extens:io'. 
sobem de prec;:o com o do trigo, e gado. A abundancia de qualquer destas especies vai 
suprir a falta das outras, ou alimentando os animais, ou os homens, e seu grande 
consumo faz logo restabelecer o equilfbrio proporcional entre o seu prec;:o, e o do uigO· 
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ameriores, e mui remotos, nao se opoem aos resultados, que se 
CO!igem dos pre<;;OS, e c:ilculos destes seis ultimas seculos, antes OS 
confirmam: e e natural, que o mesmo que sucedeu entao, sucedesse 
sempre. 

§ 28. Pelos mapas destes pre<;;os, que trazem aqueles politicos, e 
Adam Smith, e que pretendo publicar, depois que eu tiver alcan<;;ado 
uma maior c6pia dos pre<;;os de Portugal, com que esta lista nos 
podera ser mais util, e interessante, se prova, regulando os pre<;;os da 
Europa pelos de Fran<;;a, e Inglaterra, que por c:ilculo media o trigo 
teve nesta ultima na<;;ao no meio do seculo 14 um valor nominal 
duplo, do que teve no prindpio, e ate depois no meio do seculo 16, 
ou ate 157033; e em Fran<;;a · tambem no fim do seculo 15, e prind
pios do 16 um pre<;;o muito mais baixo, que nos seculos anteriores. 

§ 29. Como a baixa do pre<;;o do trigo constante por um seculo, 
ou por um grande numero de anos e a prova do levante do valor dos 
metais, quizeram afirmar alguns politicos, que o ouro tinha subido de 
Pre<;;o neste espa<;;o; mas ha outros, que com Smith justamente 
Pensam que este aumento do ouro, e prata fora aparente, e devido s6 
aos progressos da civiliza<;;ao34 . Nesta epoca importante da hist6ria e 
que foram descobertas pelos portugueses as tres panes do mundo, e 
a agulha de marear; e que os fundos do comercio, e da industria se 
multiplicaram tanto na Europa, que a massa de metais preciosos que 
havia, e que novamente vieram de Africa, e da America, nao foi 
bastame para suprir a sua falta, a vista da imensa quantidade, que era 
necessaria para entreter a circula<;;ao dos generos : sendo precise 
rnenor peso de ouro puro a fim de representar a mesma por<;;ao de 
Produtos. Para se verificar o aumento real do valor dos metais, e 
necessario que eles constantemente conservem esse levante por um 
vasto espa<;;o, sem haver uma causa tao sensfvel da sua aparente 
SUbida: porque esse efeito pode ser o da carestia, que se conserva as 
v~ezes muitos anos por diversas, e diferentes causas; e depois de uma 
tao conhecida, nao se devia qualificar o levante do ouro sem esperar 
um m . 1 , a1s ongo penodo. Na Fran<;;a conheceu-se mais cedo este 
aparente aumento como em uma na<;;ao menos mercantil, onde a 
abundancia, ou carestia e mais prontamente conhecida; e eu tenho 

rn 33 
A marinha de Frarn;a era Jimitadfssima antes de Luis XIV, ou mesmo depois da 

IVone .de Mazarino em 1661. Inglaterra ja no tempo da aclamac;:ao do senhor 0. Joao 
Wel~spirava ao monop6lio dos mares, cujo cspiritO se reanimou no tempo de Crom
e 1 'mas a marinha holandesa depois do meio do seculo 17 foi superior a de Franc;:a, 
Ve·ngiaterra reunidas; e a de Franc;:a nos fins do seculo 17 era ja temfvel , e respeitavel. 

Ja-se o § eg 
34 A 

esra s .Perturbac;:oes maiores da Europa tinham cessado, a propriedade dos bens 
nuir~a ma1s segura, a liberdade de gozar dela mais ampla, os tesouros escondidos dimi

m, c o luxo comec;:ava a fazcr novos progrcssos. 
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. 
razoes para julgar que em Portugal35 se sentiu ainda mais que em 
Inglaterra, pelos grandes fundos, que ja havia empregados no 
comercio, marinha, e industria, sendo n6s naquele tempo a nac;ao 
mais comerciante pela decadencia do Egipto, e de Italia, pelo mono
p6lio, que faziamos das especiarias, e pela vasta, e adestrada marinha, 
que possuiamos36. 

§ 30. Alguns outros politicos ha, que vendo o aparente levante 
dos metais na referida epoca, se persuadem que o ouro, e prata 
baixaram sempre na Europa desde o tempo de Cesar. Esta opiniao 
provem de nao quererem seguir os prec;os do trigo, mas dos frutos 
meramente naturais 3-, e de se alucinarem com os altos prec;os de 
todos os generos no tempo das contfnuas guerras38 . 0 grande valor 
aparente das rendas, que os lavradores podiam pagar em dinheiro 39, 

ou em frutos, enganou a muitos sabios, coma a Fletwood, segundo 
ele mesmo chegou a confessar: e os estatutos policiais das camaras 
relativamente a taxa dos generos, feitos, e copiados sem alguma exac
tidao, concorreu mui grandemente para este erro 40 . 

§ 31. Quando mesmo nao fossem suficientes estas provas para 
demonstrarmos que ate a descoberta das minas da America nao 
tiveram baixa os metais preciosos, ainda que o parecessem no tempo 
de guerras, e carestias, n6s desconfiariamos sempre de qualquer 
outro resultado, nao s6 pelas conhecidas causas do engano daqueles 

35 Em Espanha confessa o tradutor de Smith que houve tambem pelo mesmo 
tempo o aparente levante dos metais, po"rque nos fins do seculo 15 , e princfpios do 
16 as taxas foram mais baixas. A baixa dos metais em Espanha devia conhecer-se mais 
tarde pelo seu formidavel comercio, e marinha, que houve no tempo de Filipe II. 
Dizem que o numero de navios mercantes era de 2500, e que a Grande Armada, que 
em 1588 se enviou contra Inglaterra, nao fez interromper o seu comercio. 

36 As artes, e ciencias, que nao cessaram de fazer novos progressos em Pornigal 
depois do meio seculo 15, ou dos Medicis, e mesmo depois do senhor D. Joao Ill as 
referidas causas, e a barateza dos metais, como a de todos os generos no !agar da 
colheita, ou pr6ximo a ela, sao suficientes motivos para crer que ne re reino o dito 
aparente levante nao 6 devia mais tarde fazer-se sensivel; mas ser muito menor que 
na Inglaterra. Ainda que a facilidade do transporte destes metais !hes de um pre~o 
quase comum em todas as na~oes, nao se pode duvidar que em algumas devera ser 
seu valor alguma cousa diferente. 

37 Veja-se o § 22 e seguintes. 
38 Veja-se o § 26 e 29. 
39 0 proprierario obrigava o rendeiro a pagar ou em dinheiro, ou em fruros; o 

que fazia parecer que os generos eram muito mais caros; nao havendo lei, que obri
gasse os proprieririos a seguirem um pre~o medio, que depois se estabeleceu. 

,o Somente copiavam os pre~os amigo , e depois os pre~os medios; donde resul· 
tando serem os dos liltimos ano mais altos, deduziram falsamente a baixa dos merais. 
Estes sao tambem os entimemos de Adam mith. 
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escritores, mas pela falta de factos verfdicos, de crftica, e de necessa
rios exames, que eram indispensaveis para se autenticar uma ta! 
baixa41 . 

§ 32. Todos os polfticos sem alguma discrepancia42 concordam 
que desde 1570 ate 1640 baixaram de valor os metais preciosos, em 
razao da copiosa colheita das minas da America. Smith diz que a 
baixa foi de 1 para 3 ou 443; sendo necessario no fim desta epoca 
tres, ou quatro pesos de prata pura, ou de tftulo para comprar a 
mesma medida de trigo, que antes se comprava com um s6 peso; ou 
em outros termos, que a mesma pon;;ao de trigo, que antes custava 
uma onc;;a de prata, custava depois tres, ou quatro dos mesmos 
dinheiros. 

§ 33 . Uma tao grande, e copiosa quantidade de metais, que se 
extraiu da America ate aos anos de 1570, nao foi ainda bastante para 
!hes dar alguma baixa, mas apenas fizeram conhecer o aparente, e 
fa!so levante, de que tratamos 44 , e supriram os grandes, e excessivos 
fundos empregados no comercio, e na marinha ate ao referido tempo. 
Todavia como as colheitas do ouro, e prata continuaram a ser abun
dantes, estes produtos representativos comec;;aram entao de figurar 
menos, e de representar menos generos, ate que a diminuic;;ao do 
POder representativo chegou a ser de tres para quatro vezes do que 
antes era. 

_ 
41 Depois do seculo 12 os mapas dos pre~os dos trigos provam o mesmo pre~o 

tnedio de 12 em 12 anos; e alem de que nos tempos anteriores se nao pode formar 
0 Pre~o medio, os raros, e dispersos pre~os, que se tern descoberto, sao ordinaria
tnente de tempos de carestias, e fomes, e nao se opoem a nossa opiniao. Se foi 
~~arence o levante do ouro no princfpio do seculo 16 ate 1570, porque nao seriam 
aa sos os hiperb61icos pre~os, que se referem de tempos tao subidos, em que reinavam 
s trevas, a Fabula, e a falta de critica na hist6ria destituida da arte tipografica. 

d 42 0 tradutor espanhol de Smith regulando-se pelas taxas concorda que elas 
E escte 1558 ate 1600 subiram; e se conservaram cstacionarias ate ao firri do seculo 17. 

1 
Sta diferen~a deve atribuir-se a violencia da lei , que estorvava o pre~o natural do 

~igo, e a decadencia desta na~ao. Entre n6s, segundo os pre~os do Dep6sito Publico, 
jaudrnonte de Piedade de Evora, parece que os metais preciosos operaram a sua baixa 
fu e antes de 1614, ou 1617, por ser nesse tempo Portugal uma na~ao a mais falta de 
vandos. Veja-se o § 34, nota 47, e o § 43, nota 63. De mais o senhor D. Joao IV culti-
va1~ comercio, que os Filipes desprezavam. o que tambem deve ser observado. 

ll)o 0 que se prova pelos mapas dos pre~os do trigo calculados, e reduzidos a 
e~a actual, e que publicaremos na nossa Mem6ria sobre o valor do trigo. 

Ve1a-se o § 29. 
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CAPITULO VI 

Qua/ a epoca, e baixa em Portugal, regulando-nos 
pelo pre~o medio do trigo nas diferentes epocas 

da nossa monarquia 

§ 34. Duas questoes, que se oferecem naturalmente, nos cumpre 
agora tratar: a epoca da baixa neste reino; e a precisa quantidade dela . 
Pelo que toca a primeira, e facil a decisao; porque sendo o ouro, e 
prata uns produtos de muito facil transporte, e devendo em conse
quencia ter o mesmo valor em toda a Europa, devia a baixa, que 
todos uniformemente atestam haver na referida epoca em toda a 
pane, vcrlficar-se em Porrugal qua e no mesmo tempo. Apesar de 
toJas as leis prolbitivas, estes metals predosos devem sair das col -
nias, e reinos, onde na cem, e onde sao superfluos, e procurar as 
na<;oes, em que sao necessarios. A igualdade do valor do ouro em o 
mesmo tempo por coda a Europa deve ir a par do seu facil transporte, 
da sua incorruptibilidade, e do seu certo, constante, e invariavel pre<;o 
num longo perfodo. Se o trigo tern sempre o mesmo valor regulado 
pelo seu pre<;o medio em um consideravel espa<;o de anos, ou por 
um seculo, sua estima<;ao e muito variavel de ano para ano, e de mes 
para mes; o que sucede pelo contrario em o valor dos metais 
preciosos, os quais conservam por um seculo, ou por um extensfs
simo perfodo um constante, e invariavel pre<;o, como teve na opiniao 
dos melhores politicos no imenso perfodo ate 1570. Contudo apesar 
da rapidez, e facilidade de transporte, e pre<;o invariavel destes metais 
por um vasto espa<;o, os efeitos da sua baixa devem sentir-se primeiro 
nas na<;6es pobres, e de fracos fundos, onde tambem mais facilmente 
se sente o levante. E e assim que tendo-se conhecido primeiro em 
Fran<;a, que na Inglaterra, e primeiro nesta, que em Portugal o falso, 
e aparente levante dos metais preciosos nos princfpios do seculo 16, 
como dissemos no § 29, quando os nossos fundos empregado nas 
artes, no comercio, e na marinha 45 , tornavam Lisboa o armazem da 
Europa, devia suceder pelo contrario neste perfodo desde 1570 ate 
1640, em que Portugal data a epoca da maior decadencia46 , e em 
que este reino reduzido a col6nia de Espanha, foi tratado como as 
col6nias romanas. As artes, e ciencias, o comercio, a marinha, e coda 

4 5 Refere Lui Mendes de Vasconcelos que no porto de Lisboa se achavam mais 
navios, que em todo o Mediterraneo, e Adriatico; que o concurso de estrangeiros era 
imenso, e que houve mare, em que entravam 150 c 200 navios. O comercio de Venez;i 
tinha excitado o ciume dos prfncipes da Europa no fim do seculo 15. Ele passou de 
Italia para Portugal no reinado do senhor D. Manuel. 

16 Dizem os nos os historiadores que n6s perdemos 200 gale6es no tempo da 
domina<;ao dos Filipcs. 

I 

..... 
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a especie de valores, e de riquezas caminhavam em uma progressiva 
decadencia; e qualquer pon;:ao de metais preciosos, que se impor
tasse, nao tendo uma igual por<;;ao de produtos, que representar, devia 
logo fazer sensivel a sua inutilidade, e baixa; assim como sucedeu em 
Fran<;;a, onde se patenteou primeiro que em Inglaterra, que ja era uma 
nac;;ao mais mercantil, e mais abundante de fundos m6veis 47 . 

§ 3 5. A segunda questao e muito mais dificil de decidir; 
porquanto ainda que seja facil o determinar pelas referidas causas que 
a baixa seria pouco mais, ou menos a mesma que no resto da Europa, 
comudo a necessidade de uma aproximada exactidao para regularmos 
depois as riquezas da nossa monarquia nos diferentes tempos nos 
Obriga a tratar com alguma maior exac<;:ao, e apuramento esta materia. 

~ § 36. omo ja saibamos a poca da bai:xa do ouro, e prata , n6s 
nao t r ·m s m is que combinar o valor do trigo dos tempos ante
ri;ires ao referido perfodo com os que se lhe seguiram; e por este 
calculo supomos que a baixa dos metais preciosos em Portugal foi 
precisamente de um para quatro; para o que vamos a expor os funda
memos, em que estriba a nossa opiniao, ou conjectura. 

§ 3 7. Primeiramente, sendo os pre<;;os do trigo variados em as dife
renres vilas, cidades, e provincias do mesmo reino, deve-se procurar 
ur_n prec;;o medio em aquelas partes, onde 0 maior comercio deste 
genera de a regra, e o tom ao pre<;:o do trigo de todo o reino. Eu 
Procuro o prei;o medio da cidade de :Evora48, por ser o mais geral 
da provincia, onde este produto se cultiva mais, e por ser o mais 
cl ?nforme ao pre<;;o dos portos de Alcacer, Setubal, e do Terreiro de 
1sboa. 

16 
47 

A baixa em Inglaterra comec;:ou depois de 1570, e chegou a realizar-se em 
e 40, e quase pelo mesmo tempo se efectuaria na Holanda: na Franc;:a talvez ate 1630; 
d em Portugal ate aos principios do seculo 17. Dupre de S. Maur, Fletwood, o autor 
aa Policia dos grao e, o da Filosofia Rural, Smith, e alguns factos da nossa hist6ria 
JUd!m muito a corroborar estas conjecturas. Veja-se o § 32 , nota 42. 

ba 
8 

Em toda a provfncia do Alentejo, apesar da falta de estradas, rios, canais, 
ca rcos, e condutores, que fogem da opressiva pratica de embargos de bestas, e 
se rretas, sempre o prec;:o de Evora regula os outros, fazendo-se o abate do frete 

0 
&undo as distancias; porque af e onde ha mais abundancia de conduc;:oes, e donde 

li~~go e conduzido aos portos de Alcacer, e Setubal, do mar, e Tejo, e ao Terreiro de 
tri oa. Os diferentes obsraculos postos a este (nil comercio fazem que os prec;:os do 
dogo nesras diferentes panes seja alguma cousa variado, prescindindo mesmo do valor 
teis fretes. Em Evora costuma o trigo valer menos 30 reis que em Alcacer, e aqui 80 
to s menos que no Terreiro de Lisboa. O sistema regulamentario faz as vezes trans
e ~nar toda esta ordem em grave prejufzo da agricultura, do valor dos fundos de raiz, 
co 0 comercio. Ele afugenta do dito Terreiro os condutores, quando nao sao assaz 
se;1Pensados pelo excesso do prec;:o. Apesar de tudo, n6s nao temos outra regra que 
ver~ir ; ~ o calculo medio, que nos guia, nos conduzira ao menos a um resultado 

ade1ro por aproximac;:ao. Pelo que dizemos no § 50, nota 72, e pelo Decreto de 
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§ 38. 0 cilculo media, que seguimos em os pre<;:os, nos salvara 
das irregularidades deles nas diferentes cidades, e provfncias deste 
reino, assim coma das que ha no mesmo lugar dado pelas diferentes 
esta<;:oes do ano. Seguindo o pre<;:o media do mes de Agosto, que 
costuma variar muito no mesmo mes, e de ano para ano, n6s nao 
receamos, procurando o caminho trilhado pelos politicos, desviar
-nos muito da verdade, e da e:xactidao49 . 

§ 39. A vista pois do referido passemos ja a e:xaminar os pre<;:os 
do trigo 50 no tempo do senhor D. joao III, D. Manuel, e prindpios 
do reinado do senhor D. Joao II ( que sao da epoca anterior ao ano 
de 1570, em que e data o princfpio da bai:xa dos metais) para depois 
os combinarmos com os do tempo posterior ao mencionado perfodo. 
N6s julgamos que o pre<;:o medio do trigo nos sobreditos tres 
reinados, e ja antes foi de quinze para vinte reis cada alqueire, quando 
antes do reinado do senhor D. Afonso IV seria necessario um maior 
peso de metal para comprar a mesma medida de trigo; por nos 
lembrarmos que o tempo do senhor D. Manuel cai justamente na 
epoca do aparente levante dos metais preciosos 51 , e em que a sua 
subida devia ser mais sensfvel. Se quisermos porem determinar o 
verdadeiro pre<;:o do trigo no tempo do senhor rei D. Manuel, pres
cindindo do aparente levante, n6s diremos que o trigo valia a vinte 
e Cinco, OU a trinta reis 0 alqueire pe!a regula<;:aO do valor medio 52 . 

17 de Novembro de 1801, que regula os Direitos da Chancelaria, se ve que os prec;:os 
do rrigo nas diversas provfncias desre reino e ordinariamente conforme ao do Alen
tejo. Se neste decreto o Minho, e Algarve tern maior prec;:o, foi por motivos particu
lares desse ano. 

49 No mes de Agosto e quando se pode calcular a abundancia, ou esterilidade do 
ano, e o seu prec;:o futuro, e quando as colheitas se acham quase todas concluidas, as 
necessidades saciadas, e a abundancia restabelecida. Em nenhum outro tempo ha uma 
mais plena liberdade de comercio, menos monop61ios, e rravessias. Vende-se o preci
samente necessario para pagamento de dividas, e guarda-se o resto na esperanc;:a de 
maior prec;:o, que as vezes nao chega. Se no mes de Maio, e Junho ha prec;:os muitO 
desproporcionados, a compensac;:ao com os diferentissimos, que muitos anos se 
observam no mc;:smo mes de Agosto, os faz igualar. 

50 Ainda que tenhamos seguido o prec;:o medio do mes de Agosto na maior parte 
dos seculos 17 e 18, n6s nao pudemos seguir os deste mes nos tempos amigos, como 
nos destes tres reinados. A falta , que ha de monumentos hist6ricos relativos a este 
objecto, nos deixa assaz satisfeitos, quando descobrimos algum prec;:o amigo de qu~il
quer mes, que ele seja: o que julgamos suficiente para virmos a uma verdade aproid
mada. 

51 § 28 e 29, nota 36. 
52 Ainda que pela Ordenar;ao Manuelina, Liv. I, Tit. 15, § 7 e seguintes se supo

nham os prec;:os do trigo serem de quatro ate oitenta reis o alqueire, parecendo ctever 
deduzir-se que o prec;:o medio seria de trinta e oito reis; contudo deve observar-se que, 
alem de nao poder concluir-se legitimamente alguma regra destas diferentes hip6teses, 
os compiladores se regularam pelos prec;:os usuais nos tempo de abundancia, e carestia, 
e previdentemente figuraram os prec;:os de sessenta ate oitenta reis, a que talvez o trigO 
nao tivesse nunca chegado, senao em algum ano de extraordinaria carestia . 
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§ 40. Com efeito pelas escrituras, e monumentos desse tempo e 
constante que o prec;o de um alqueire de pao era de vinte reis; e que 
alguns senhores directos de prazos, que tinham a liberdade de 
escolha, queiram muitas vezes antes um vintem, que um alqueire de 
trigo. 0 senhor D. Joao II no ano de 1495, estando em Evora, 
permitiu 53 que este genero se vendesse a trinta reis o alqueire, 
dizendo que a ta1 prec;o nunca tinha chegado; e o senhor D. Manuel 
no ano de 1505 54 escreveu uma carta a camara da mesma cidade 
d~tada do primeiro de Setembro, em que taxou o trigo a quarenta e 
01to reis, quando antes estava a trinta e tres reis, determinando que 
estas taxas regulem sempre o pagamento da sisa do pao: e na Orde
nac;ao Manuelina, Liv. I, Tit . 15, § 7 e seg. se sup6e, para regular o 
Pr:c;o, ou estiva do pao cozido, os prec;os do trigo desde quatro reis 
ate oitenta reis o alqueire. Da mesma sorte o senhor D. Joao III 55 no 
ano de 1529 por um Alvara de 31 de Julho determinou, pelos anos 
serem fortuitos, que os lavradores pagassem o trigo, que deviam, a 
quarenta reis o alqueire. Destes, e outros princfpios, em que me 
es;ribo, julgo poder deduzir que o prec;o media do trigo naqueles 
tres reinados seria de vinte ate trinta reis o alqueire, atendida a 
carestia dos metais preciosos naquele tempo 56 . 

f' 
53 Manuel Fialho na sua Evora ilustrada (obra inedita) Torno 2, cap. 32 , n. 160 

~ irma que os monopolistas desta cidade, nao sendo condescendentes com as vistas 
0 bem pliblico, chegaram a vender depois o seu trigo a quatorze reis o alqueire, pela 

rnuita abundancia de pao, que o dito soberano mandava vir de Espanha para punir a 
avareza dos negociantes; o qua! trigo mandou que se vendesse primeiro a trinta reis, 
que 0 monopolizado. Somente Joii.o Mendes Secioso, vereador ilustre, havia 'condes
~endido com a vontade do seu prfncipe, oferecendo quarenta moios, que tinha , para 
r~· vender pelo prec;o, que Sua Alteza determinasse; que de facto se vendeu a trinta 
aets: Pelo que o dito senhor lhe mandou em premio dois pretos de Guine. 0 mesmo 
lautor refere que os povos suplicaram entao ao seu soberano; que privilegiasse os 
n~ractores para evitar o alto prec;o do trigo, aumentando-se a agricultura. Desre facto 
rnao se deve deduzir que o pii.o nii.o tivesse chegado nunca a este prec,;o; porque o dito 
e onarca nao poderia estar certo nos prec;os amigos, nem falou do valor do marco, 
venominal das moedas, que tinha sido diverso nos diferentes seculos, como temos de 

1/ no decurso desta Mem6ria, e no da seguinte. Bern diferente devia ser o valor de 
d~nta rCis, quando o marco valia a seiscentos reis, do que quando valesse a mil e 
Pa zentos, e dois mil e duzentos reis: alem de que a mesma proporc;ao, que ha de vinte 
Visr~ tnnta reis, ha emre 800 a 1200. Na verdade esta segunda proporc;ao e a primeira 

5~a1s sensfvel que a primeira. 
Par Yeiam-se as Prornern6rias da carnara de Evora, e o referido Fialho, obras, que 
me am na hvraria do Reverendo Jo e Lopes de Mira, secretario do Santo Oficio da 

sma cidade 
SS . . 

que Yeiam-se as mesmas Prornern6rias, onde se acrescenta: que os donos dos bois, 
alqu os lavradores tinham alugado a alqueires de trigo, pediam a 125 e a 130 reis por 

;~re . . Talvez que esse ano fosse cle excessiva carestia. 
nom· Yeia-se o § 28, nota 33. Suposto o aparente levante dos metais, devia o prec;o 
no tnal do trigo ser muito menor; mas se na Inglaterra foi duplicaclo o valor do trigo 
Pon~eto do seculo 14, comparado aos princfpios do seculo 16 e ate 1570, em 
llleta·gaI, _como enrao mais mercantil, e como mais pr6ximo a fonte, e colheita dos 

ts, nao devia o levante ser tao consideravel. 
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§ 41. Sendo o pre\:O medio do trigo nesses tempos de vinte e 
cinco reis o alqueire 57 , fica entao muito facil, dada uma hip6tese, 
deduzir a precisa baixa, que depois tiveram os metais preciosos, 
conhecido o valor do marco, e as pe\:as, que deitava em os tempos, 
que se comparam. Valendo o marco de prata no tempo do senhor rei 
D. Manuel dois mil trezentos e quarenta reis 58 , e hoje sete mil e seis
centos; e cunhando-se antigamente dele cento e dezassete moedas do 
valor de vinte reis, e hoje cento e dezassete moedas de sessenta e 
cinco reis 59, vem a tirar-se o certo resultado, que o que antigamente 

57 N6s nos cingimos a comparar somente o tempo do senhor D. Manuel com a 
epoca posterior, por se conhecer talvez com mais exactidao o valor do marco de prata 
neste reinado; e por evitar maior complica<;ao, que resultaria do exame do diferente 
valor do marco de prata nos outros reinados pr6ximos ao dito principe. 0 marco de 
prata no tempo deste soberano valia dois mil trezentos e quarenta reis; porque dele 
se cunhavam cento e dezassete vintens de prata, segundo refere a Ordenar,;ao Manue
lina, e e constance. A prata era de onze dinheiros, que e do mesmo titulo da de hoje. 
Damiao de G6is na Cr6nica d'Ei Rei D. Manuel, Paree 4 capitulo 86 diz que o marco 
de onze dinheiros dava setenta moedas chamadas Indios, valendo cada uma trinta e 
tres reis. Donde se deduz que o marco valia dois mil trezentos e dez. D. Rodrigo da 
Cunha no seu Catalogo dos Bispos do Porto refere que o senhor D. Manuel fizera um 
contrato com o bispo desra cidade D. Diogo de Sousa sobre o pagamento, que se !he 
devia, e diminui<;ao, com que se lhe pagava, atento o valor do marco de prata empres
rado aquele principe em 1503, que valia entao dois mil duzentos e oitenta reis. Este 
ajuste prova que o marco em 1503 valia menos, e que teve alguma diferen<;a de valor 
no dito reinado. Como a prata teve maior estima<;ao neste tempo relativamente ao 
ouro; porque os contratos se faziam com declarac;:ao de que se haviam fazer os paga
mentos em prata; e consrando que o dito principe deu a moeda o mais ajustado prec;:o, 
e natural que esras pequenas altera<;oes fossem feitas na moeda de prata para a elevar 
a pretendida exactidao. Assim e que resolveu as duvidas do excelentissimo D. Fran· 
cisco Xavier de Meneses, Conde da Ericeira, no seu Discurso sabre a moeda; e de 
Aldrete no seu Tesauro da Ungua casteibana na palavra maravedi, a respeito do valor 
do marco de prata no tempo do senhor rei D. Manuel. Em nada e atendivel a opiniaO 
do nosso respeitavel antiquario Manuel Severim de Faria, quando diz que aquele prin· 
cipe cunhara a moeda chamada indio de prata de quinze dinheiros; nao s6 por parecer 
erro de impressao, que outros transcreveram, mas por ser uma noticia muito encon· 
trada, e nao haver monumento, que prove uma tal divisao, ainda que arbitraria, inutil. 
Assim como a prata se dividiu em doze dinheiros, era arbitrario dividi-la em dezasseis 
ou vinte; mas aJem de que eu nao achei ourra divisao, o desembargador director do 
Real Laborat6rio da Casa da Moeda de Lisboa, e professor de metaJurgia na Universi· 
dade Jose Bonifacio de Andrade, me segurou nao ter havido mais alguma. Veja-se ~ 
Mem6ria V. § 105 . 

58 N6s escolhemos este valor do marco para termo de comparac;:ao; porque nao 
sendo muito diferente dos outros valores, que o marco de prata teve no mesmO 
reinado, nos pareceu ao mesmo tempo mais c6modo, e c!aro para avaliar os prec;:os 
medios do trigo nos diferentes tempos, suposta a sua divisao ja feira pela lei em centO 
e dezassete vintens. 

59 0 valor actual do marco de prata em moeda e de sete mil e seiscentos ; e centO 
e dezassete vezes sessenta e cinco reis importa em sere mil seiscentos e cinco reis, 
assim como os cento e dezassete vintens somam em dois mil trezentos e quarenw reiS· 
Logo a mesma quantidade de trigo, que se comprava no tempo do senhor D. Manuel 
por 20 ou 25 reis, se devia comprar hoje por 65 ou 81 1/4 reis, para se nao verific;ir 
a baixa dos metais. Veja-se o peso dos 117 vintens no § 78 da Mem6ria V 
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se comprava por um vintem, se deve comprar hoje por 65 re1s, para 
haver igualdade de peso de prata nas ditas compras; e que se um 
alqueire de trigo se comprava antigamente por vinte e cinco reis, que 
era 0 pre<;;o medio, devia depois comprar-se por oitenta e um reis; 
porque a mesma propor<;;ao, que ha entre 20 para 65, e a de 25 para 
81 1/4. Logo para a baixa do valor da prata ser precisamente de 1 para 
4, deve 0 pre<;;o medio dos tempos posteriores ser de trezentos e 
Vinte e cinco reis: o que passamos a mostrar com a exactidao, que 
nos e posslvel. 

§ 42 . Durante o espa<;;o de cem anos 60 contados desde 1689 
incJusivamente ate 1788, 0 pre<;;o medio do trigo foi de trezentos e 
vinte e cinco reis, segundo e constante dos mapas, que havemos de 
PUblicar61 . E portanto a baixa dos metais foi justamente de 1 para 4, 
sendo depois necessario um quadruplicado peso de prata da mesma 
qualidade para comprar a mesma medida de trigo, que antes se 
comprava por um s6 peso. 

~Oct • · esembargador Carvalho, actual provedor de Evora, nos comunicou os 
~·~<;os seguido do mes de Agosto desde 1639, sendo tirados do Terreiro da mesma 
/ acte. Eles tern todos os caracteres de veracidade, e conformam com os, que ja 
/~hamos recolhido de fora do mesmo Terreiro, e com os dos anos anteriores. N6s os 
e u~imos a moeda de hoje. 
h . 

1 
Escolhemos primeiro estes cem anos; porque neste longo espac;:o nao tern 

4 a~ido alterac;:ao no valor do marco, e da moeda, quc seja atendfvel depois da lei de 
cu e Agosto de 1688. Porquanro ainda que o autor da Mem6ria sobre as moedas 
t1\ nhactas em Lisboa , depois das que deu notfcia D. Rodrigo da Cunha, diga que o 

0 :rco de prata em moeda, depois da clita lei , ctava treze cruzados novos, e um terc;:o, 
ou qua.rro oitavas e cinquenta e tres graos, e tres quinros de grao cada cruzado novo, 
im vaJia em moeda seis mil e quatrocemos; e o autor eta Relar,;ao das Moedas, 
na~ressa no ano de 1800, diga que vale sete mil e quinhemos; contudo o ja mencio
cor 0 Andrade nos segurou que a nossa moeda de prata, que se cunha de um marco, 
Pesre Por sere mile seiscenros: o que de algum modo concorda com algumas, que 
hav~~ cunhactas depois de 1748. Veja-se o § 61, nota 86. Qualquer diferenc;:a , que tenha 
tern ° nesres cem anos no valor eta moeda de prata, fo1 emendada pela de ouro, que 
que Stdo sempre exacta, e constante neste perfoclo, que como de metal mais precioso 
rne;em alguns que deva regular o valor eta prata. Consta dos ditos mapas que o prec;:o 
cto2e

10 
dos dez anos de 1689 ate 1698 foi de duzentos e vinre e oito reis; que o dos 

foi ·d anos de 1699 ate 1710 foi de 400 reis 1/3 que o dos doze anos de 1711 ate 1722 
segu·e 311 l/2; que o dos doze anos de 1723 ate 1734 foi de 245 2/3; que o dos doze 
dozetnt:s ate 1746 foi de 269 reis; que o dos doze ate 1758 foi de 277 3/4; que o dos 
Seis a ate 17?0 foi de 400 reiS; que 0 dos doze ate 1782 foi de 402 reis; e que 0 dos 
inip nos ate 1788 foi de 443 reis. Somando os cem prec;os mcdios cteste longo espac;:o, 
d, Ortarn em 1 · d · ·1 · h • · I ao e nnta e 01s m1 qum entos e quarenta c ires, que reparttc os por cem, 
lllectio~ Pou co ma is de trczentos e vinte c cinco re is a cada ano; e cste e o pn::c;:o 

os cem anos. 
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§ 43. Quase a mesma baixa se verifica ter havido nos cinquenta 
anos, que decorreram desde 1639 ate 168862 , combinando o valor 
do marco, e o pre<;;o medio do tempo do senhor rei D. Manuel com 
o valor do marco, e pre<;;o media deste espa<;;o; e reduzindo os pre<;;os 
ao da moeda actual, como fizemos no § antecedente. 0 valor dimi
nuto, que o trigo teve aparentemente neste curso de anos, foi em 
razao do diminuto pre<;;o do marco relativamente ao de hoje, assim 
como nos parece diminuto o pre<;;o nos tempos amigos da monar
quia. Ve-se contudo que, reduzidos os pre<;;os destes cinquenta anos 
ao valor da moeda de hoje, a prata se conhece ter baixado um ter<;;o 
mais do que um para quatro; mas se considerarmos a estragadora 
guerra63 da Aclama<;;ao, e uma monarquia quase renascida das cinzas, 
em que faltavam quase todos os fundos da agricultura, da industria, 
e do comercio, marinha, e finan<;;as, e em que qua!quer soma de 
metais, que se importasse, devia ser muito sensfvel, e parecer inutil, 
nossa admira<;;ao cessara logo: principalmente estando n6s muito 
pr6ximos a fonte dos metais preciosos. 0 nosso entusiasmo, e geral 

62 O prec;:o medio do trigo nos dois anos de 1639 e 1640 foi de 115 reis; e como 
o marco valia 2800 reis, dele se deviam cunhar cento e dezassete pec;:as de vime e 
quatro reis cada uma; e cento e dezassete vincens do tempo do senhor 0. Manuel para 
cenco e dezassete moedas de vinte e quatro reis estao na mesma propon;:ao que vinte 
e cinco reis para vinte e nove reis, e quebrados. Logo nestes dois anos, se o trigo se 
vendesse a vinte e nove reis o alqueire, vinha a comprar-se pelo mesmo peso de prara 
que no outro tempo por vinte e cinco reis, ou como hoje por 81 reis 114; pela dife· 
renc;:a de valor, que o marco teve nestes tres diversos tempos. Mas como vinte e nove 
reis cabem quatro vezes em cento e quinze, como 81 114 em 325 reis, temos que os 
315 reis correspondem na moeda de hoje aos ditos 325 reis. Por outro semelhante 
dlculo se mostra que os 127, que foi o prec;:o medio dos dois anos de 1641 e 1642, 
sendo o valor do marco de 3400, correspondem a quase 295 reis de hoje pela 
proporc;:ao aproximada de 20:29::25:35; sendo 35 quase igual a 81 114. Do mesmo 
modo se mosrra que os 200 reis, que foi o prec;:o medio do trigo nos 19 anos, que 
decorreram de 1643 ate 1661, sendo o valor do marco de 4000 reis , correspondeJll 
a quase 385 reis da moeda de hoje; pela proporc;:ao aproximada de 20:34::25:42. 
sendo 42 reis quase correspondences aos 81 reis 114 de hoje, e cabendo quase quarro 
vezes, e tres quartos em 200 reis. Igualmente se calcuJa que os 245 reis, que foi 0 

prec;:o medio dos dez anos, que decorreram desde 1662 ate 1671, sendo o valor dO 
marco de 4400, correspondem a quase 421 reis da moeda de hoje; pela aproxirnad~ 
porporc;:ao de 20:38::25:47, sendo quarema e sete reis quase correspondences a 81 rtl5 

de hoje, e cabendo quase cinco vezes e um quinto em 245 reis. Finalmence se prov~ 
do mesmo modo que os 202 reis, que foi o prec;:o medio do trigo nos dezassere anos. 
que decorreram desde 1672 ate 1688 sendo o valor do marco de 5350, correspondeJ11 
a quase duzencos e oitenta e quatro reis da moeda de hoje; pela aproxirnad: 
proporc;:ao de 20:45::25:56, sendo 56 reis quase correspondences a oitenta e um re" 
de hoje, e cabendo mais de tres vezes e meia em duzentos e dois reis. Agora somand0 

os dois primeiros anos a trezemos e vince e cinco reis cada ano, imponam em seis· 
centos e cinquenca, os dois seguintes em quinhentos e novema , os dezanove seguinte5 

em 7315, os dez seguintes em 4210, e os dezassete ultimos em 4828; e imporcand0 

as cinco parcelas em a soma total de 17593 (repartida esca por 50 anos) vem a ser 0 

prec;:o medio de cada ano de trezemos cinquenca e um reis. 1. 63 Depois da guerra da Aclamac;:ao os prec;:os dos trigos levamaram considerave 
mente. 
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alegria na guerra da Aclamac;:ao, fez abrir os tesouros dos particulares, 
fechados ha longo tempo, e metamorfosear a avareza em uma liberali
dade her6ica. Os fundos metalicos, as rendas, e as vidas foram todas 
sacrificadas a salvac;:ao publica, e nao tiveram senao uma s6 direcc;:ao. 
Todas estas causas nao podiam deixar de dar a prata uma baixa 
aparente, e momentaneamente maior. Mas esta veremos desaparecer 
logo, se, unindo os ditos cinquenta anos aos outros cinquenta 
seguintes, observarmos que o prec;:o medio destes cem anos foi de 
trezentos e vinte e seis reis64 , e que o medio dos vinte e cinco anos 
seguintes desde 1739 ate 1763 foi ainda muito menor65 . 

64 
0 prei;:o medio dos segundos cinquenta anos foi de trezentos e um reis, que 

?1Ultiplicados por cinquenta somam em quinze mil e setenta e oito reis, que juncos 
a_soma dos primeiros cinquenta importam em trinta e dois mil seiscentos setenta e um 
reis,_ a qua! soma total dividida por cem, cabem a cada um os ditos trezencos e vinte 
e se1s reis. 

. 
65 0 prei;:o medio dos vinte e cinco anos desde 1739 ate 1763 foi de duzentos e 

Ottenta, e o dos cento trinta e oito anos desde 1639 ate 1776, reduzidos codos os 
prei;:os a moeda de hoje, foi de trezentos e vinte e cinco reis, o dos cento e cinquenta 
anos desde o mesmo ano ate 1788 foi de trezentos e trinta e quatro reis, e o dos cento 
~Scinquenra e quatro anos ate 1792 foi de trezentos e trinta e cinco reis. Veja~se o _§ 

· Da mesma sorte se combmam os prei;:os dantes de 1640, em que a ba1xa tmha Ja 
f,roduzido todo o seu efeito, como se vera dos mapas. Ainda que estes prei;:os sejam 
~rados do Dep6sit0 Publico, ou Monte de Piedade, instituido em Evora a instancias 
Ao senhor Cardeal lnfante D. Benrique no ano de 15 76, e nao sejam do mes de 
mgo~to, nem os mais correntes em a mesma cidade, contudo podem guiar-nos nesta 

0 atena, fazendo-lhes alguns descontos usuais na mesma casa. Veja-se o § 32, nota 41. 
e Prei;:o medio dos vinte anos desde 1614 ate 1627, e de 1629 ate 1634 e de cento 

d_cinquenta reis, abatidos vinte reis por alqueire do prei;:o, porque o trigo correu no 
tto De - · Val postto. E ainda que o marco de prata nesta epoca fosse de 2600 e 2700, este 
Ca~ era mu_ito diferente do natural, e corrente na Europa, razao porque o senhor 
ga~ ea! Rei tmha elevado o marco a 4000 reis, e quase o mesmo pre<;o se viu obri
m 0 a dar-lhe o senhor D. Joao IV. Por esra razao, atendendo n6s ao actual valor do 
re~rco, 0 pre<;o do trigo a cento e cinquenta reis, vem a corresponder hoje a trezencos 
qu~ ou quase ao prei;:o dos trezentos e vinte e cinco reis: donde parece concluir-se 
babe os meta1s precioso em Portugal ja depois de 1614 tinham efeituado quase a sua 
Par a total. Este Monte de Piedade costumava neste tempo comprar trigo mais baratO, 
guaa ~ vender aos lavradores mais caro. Para evitar esta difereni;:a tirei o pre<;o medio, 
fiad 

11 0 me foi possivel, tanto do trigo comprado, como do vendido a dinheiro, e 
ano~'de de todos os meses do ano, abatendo-lhe um vintem. Esta casa ganhou nos sete 
das f esde _1613 ate 1620 dois mil cruzados, e no ano de 1681 obrigou os lavradores 
onde reguesias a venderem-lhe o trigo em Agosta. Mandava ela tambem compr:l-lo, 
e 110 ° hav1a mais barato; como foi no ano de 1618, em que o comprou em Lisboa; 
ciai;:o ano ,de 1623, em que o mandou comprar a Coruche, perdendo nestas du as nego
tai;:ao es. As vezes era guardado o trigo de anos para anos, a fim de ter melhor repu
evica; e ven_dido outra vez por fori;:a aos lavradores. Depois com o pretexco de se 
Paree esta v10Iencia, e a corrupi;:ao do trigo, e de se vender este rnais barat0, como 

eu co · mais u .
1 

nv1_r melhor a um Monte Pio, se costumou vender, quando, e como pareceu 
tnuito :~~aos tnteresses do celeiro, e aos administradores, e muitas vezes por pre<;os 

eriores ao geral, e comum. 
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§ 44. A vista pois das provas, que temos expendido, parece nao 
poder duvidar-se que a baixa da prata foi de um para quatro, uma 
vez que partamos da hip6tese, que julgo muito provavel, de que o 
prec;o media do trigo do tempo do senhor D. Manuel fosse de vinte 
e cinco reis o alqueire; porque se os prec;os do trigo foram maiores 
depois dos anos de 1763, eles nao nos podem ainda regular, 
supostas as poderosas causas da carestia, e das guerras dos novas 
americanos, de Gibraltar, e da Franc;a, que tern sido bem rijas, e 
sanguin osas 66 . 

§ 45. Se porem figurassemos a hip6tese de que o prec;o media do 
trigo no tempo do senhor D. Manuel fosse de trinta reis o alqueire, 
o que e mais Conforme ao prec;o geral da Europa, enrao a baixa dos 
merais preciosos em Portugal seria menor; mas n6s enquanto nao 
acharmos raz6es, e documentos, que convenc;am as provas, que 
temos dado, e que havemos de expor ainda, nao mudaremos de 
opiniao. 

CAPfTULO VII 

Observaf6es sabre a materia do capitulo precedente 

§ 46. Sendo de muita importancia a discussao do objecto do capf
tulo precedente para podermos calcular as riquezas destes reinos nos 
diferentes seculos da monarquia, como temos de ver na Mem6ria 
seguinte, julguei-me necessirado de provar, quanta me foi possfvel, 
que os metais tiveram em Portugal a baixa de um para quatro, o que 
vamos reforc;ar com novas observac;6es. 

§ 47. Nocimos ja que, devendo ter todos os generos menor valor, 
onde eles sao produzidos, ou manufacturados, e nos lugares mais 
pr6ximos ao seu nascimento, e criac;ao, o ouro, e prata, apesar de 
serem produtos de um facil transporte, e grande valor, nao podia!ll 
deixar de ter algum menor prec;o em Portugal; por ser abundante 
deles o Brasil, sua col6nia. 

§ 48. A proibic;ao da sua saida, as vezes observada com algurll 
rigor, nao podia tambem deixar de concorrer para a sua maior bara
teza, devendo-se amontoar uns produtos, que passavam a ser int'.ire15, 

logo que excediam a soma necessaria a circulac;ao, e que e res rein05 

66 § 65 
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pela sua decadencia, como dissemos, tiveram menos fundos, e preci
saram menos de produtos representativos67. 

§ 49. Nao se pode tambem duvidar que consumindo n6s a maior 
pane do pao importado dos estrangeiros, seu prec;o deve ser aumen
tado dos gastos do transporte 68 ; assim como o e em Genova, 
Amsterdao, Londres, etc. A provfncia do Alentejo, que e o celeiro de 
Portugal, apenas pode sustentar Lisboa por tres ate quatro meses, 
fa!ando ordinariamente, e por um calculo medio, vindo deste modo 
a Barberia, Grecia, Sicilia, o Norte, e os novos americanos a dar o 
pre.c;o ao trigo do Alentejo69, e destes reinos, que em outros tempos 
0 tmham para exportar70 , quando a nossa povoac;ao era muito mais 
crescida, e aumentada 71 . 

d 
67 

Nossa decadencia continuou sempre. No terramoto de 1755 a maior perda foi 
e fundos estrangeiros, que faziam quase todo o comercio. Dizem que as mais nac;:oes 

Perderam ai mais de noventa milhoes de cruzados, e ha quern fac;:a subir muito acima 
~sta soma. N6s nao tinhamos fabricas, nem industria, nem outro comercio, alem do 
Duro, ~omo se pode ver na cana escrita por D. Lufs da Cunha em 1749 ao senhor rei 
M. Jose, quando ainda era principer e nas canas, que se atribuem ao excelentfssimo 
q argues de Pombal; e como e constante. A extenuac;:ao de forc;:as deste reino era tal, 
reue em o tratado de 1703 para pormos o exercito insignificance, que se estipulou , 
m cebemos dos aliados dinheiro para tropas, e munic;:oes, e ficou ainda este reino por 
Ut~ anos. empenhado, como atesta a Dedur;ao Cronol6gica. 

P 
. . 0 tngo foi tornado por medida do valor dos metais preciosos, atendendo-se 

nnc1palm - . do ence ao seu valor real, e ao seu prec;:o geral, sem atenc;:ao ma1or aos gastos 
t~~nspone. Veja-se o § 21. ' 

em L' Amda que os trigos moles do none, e de outras panes nao possam fabricar-se 
ape ~ isboa sem misrura dos de Barberia, dos nossos, e de outros duros, suposto o 
conr eic;:oado metodo deste fabrico, que se faz em algumas cidades, e vilas do re ino; 
lm tudo ? prec;:o do trigo do Alentejo, e de Portugal, e muito, e mui regulado pelas 

0 sPOrtac;:oes deste genero. Se as importac;:oes referidas regulam o Terreiro de Lisboa, 
ele e~ mesmo sistema regulamencirio faz ainda aumentar o prec;:o do trigo alem do que 

; 0na naturalmence. Veja-se o § 3 7, nota 48. 
mil O Paul d'Asseca, segundo refere Luis Mendes de Vasconcelos, dava antigamente 
SaJv~oios ao dizimo, quando no seu tempo era uma esteril alagoa, e o campo de 
rios terra, dando ant igamente novecencos moios de trigo de renda a seus proprieci
ja e~tsomence dezassete moios dava no mesmo tempo. Refere o mesmo escritor que 
ter Si~avam em. Lisboa tres mil navios de trigo de fora. A nossa agricultura, depois de 
a ser 0

• proteg1da pelo senhor rei D. Dinis, D. Pedro I, e D. Fernando, o continuou 
os da ate .ao senhor D. Joao III, nem ela podia deixar de fazer novos progressos com 
os Pasctvihzac;:ao, das riquezas, do comercio, artes, e ciencias, nem deixar de cair com 
Outubsos retrogrades destas. As mesmas leis feitas para a proteger, como as de 26 de 
como rode 1765 , e de 20 dejunho de 1774, nao podiam nunca produzir o seu efeito, 

71 ~mos de ver no decurso destas Mem6rias. 
ser co nossa povoac;:ao dava em outro tempo passos tao gigantescos, que, apesar de 
cot6nint1nuamence enfraquecida por guerras sucessivas, por pestes, pelas imensas 
~tabelecimencos nos roubavam anualmente muitos milhares de 

re 
Para qarta escrita da Corte de Paris, ou Jnstrucr;ao ao Serenissimo Principe D. Jose 
1'estarn:ando subisse ao Trono, redigida entre 1747 e 1749 e mais conhecida por 

nto Politico. 
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§ 50. Nao concorreu menos para a maioria da baixa dos metais a 
lei do maximo, ou as taxas de diversa natureza, que sendo dirigidas 
a diminuir o prec;o do trigo, nao fazem, nem tern feito constante
mente mais, que aumenta-lo, produzindo o efeito contririo daquele 
que se espera 72 . 

§ 51. As medidas do tempo de senhor D. Manuel eram alguma 
cousa menores, como se colige da Lei de 1575 Ordenac;ao, Liv. 2, Tit. 
33, § 1, e outras leis, e documentos, que omitimos, por nao fazer esta 
Mem6ria mais fastidiosa. Esta diferenc;a contudo, posto que seja mais 
sensfvel, do que aquela, que costuma ser comum a inexactidao das 
mesmas medidas, e pesos regulados pelos mesmos padroes, tao longe 

homens, depois das descobertas feitas pelo grande infante D. Henrique); pelos 
frequentes naufragios, que se multiplicaram mais, quando nossas maos eram informes, 
e de uma excessiva grandeza; e pela expulsao dos judeus, ela foi sempre em uma 
continua progressao ate depois do senhor rei 0. Manuel. 0 senhor 0. Afonso 
Henrique, O. Sancho, e 0 . Afonso III tinham fundado muitas vilas, e cidades no reino, 
e o senhor D. Dinis povoou quase meio Portugal, segundo referem os nossos historia· 
dores. EstaS sementes multiplicaram depois seus esperados frutos a sombra das leis 
protectoras da propriedade, da agricultura, das artes, e das ciencias, e esfriaram, ou 
deram um frut0 ensosso, e peco, quando muitas, e diversas causas tornaram as leis 
inuteis, ou fracas, para as fazerem fermentar, e medrar por diante. 

72 Em quase codas as nai;oes tern havido a mesma pratica, por nascer do sistema 
regulament:irio, que foi em outro tempo muito geral; mas em Portugal, em que a deca
dencia da agriculrura, e a falta de colheitas de trigo era bem sensfvel, as taxas deviarn 
parecer mais urgentes, e necessarias: por isso o alvara datado de Sintra em 8 de Agosto 
de 1571 mandou que todo o rrigo nascido, e colhido nestes reinos, se nao pudesse 
vender por mais de noventa reis o alqueire ate ao mes de Agosto de 1572 , o miJhO 
a sessenta reis, e a cevada a cinquenta reis; e o ouro de 19 de Novembre de 1575 
datado de Almeirim taxa o trigo vendido desde 15 de Oezembro deste ano ate dia de 
Nossa Senhora de Setembro de 1576 em a comarca de Entre Douro e Minho a cenCO 
e dez reis, cenceio a oitenta reis, cevada a sessenta reis ; na de Tras-os-Montes trigo a 
oitt:nta, centeio, milho, e cevada a sessenta reis; e em Alentejo o trigo a cem reis, 
cenceio a oitenta reis, milho a sessenta reis. Vejam-se as Promem6rias referidas. Ainda 
que a Ordenai;ao do Liv. I, Tit. 66, § 34 proiba taxar o pao, em razao dos conhecid05 

inconveniences, que ja se tinham feito sensfveis, esta, e algumas outras leis tern sidO 
de mil modos transgredidas. O gostO pelo sistema regulamentario e de quase cod05 

os nossos praxistas, e escritores, e o que fez introduzir sem analise o das taxas. N° 
ano de 1800 e 1801 uns embargos, que houve de trigo, e cevada, e uma s6 pretendida 
taxa nunca executada, fizeram levantar o trigo no espai;o de quinze dias oitenta rbS 
o alqueire; e como continuasse a mesma causa, viu-se subir o seu prei;o em poucos 
meses a duzenros, rrezentos, e quatrocentos reis sobre o que antes tinha. Estes 
embargos, e taxas sao sempre em beneficio dos monopolistas, e agradaveis, e cngw 
nosas ao povo. Este tern abundancia por um mes para sofer uma fome de anos. Antiga· 
mente as taxaS eram tao dominances, que nas referidas Promem6rias vem uma carta 
da senhora Infante 0. Maria para a dimara de Evora, datada de Lisboa aos 23 de 
Setembro de 1561, pedindo que se nao tomassem quarenta moios de trigo, que 
Bernardo de Soiro teve das rendas das suas herdades, e que tinha aplicado para as 
despesas dos criados da dita senhora. Veja-se o § 29, nota 35, e o § 63, nota 89, e 
a nossa Mem6ria sobre o projecto de uma nova lei do maximo. 
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esti de ter concorrido para a baixa dos metais nestes reinos, que pelo 
~omrario concorreu de alguma sorte, para que a baixa nao excedesse 
a propor~ao, que !he assignamos 73 . 

§ 52 . Enfim para remover toda a duvida que possa haver sob re a 
nossa figurada hip6tese, julgo necessario acrescentar que os reais do 
tempo do senhor D. Manuel eram os mesmos, pelos quais se tern 
sempre ate hoje contado. 0 senhor D. Joao II vendo as diferentes 
especies de reais, que ate ao seu tempo havia, para o fim de evitar a 
confusao das contas, que complicavam o comercio, como necessi
tamos de expor na seguinte Mem6ria, inventou os reais, de que hoje 
usamos, compostos de seis ceitis 74 , que eram os mesmos, ainda que 
mais representatives; pela baixa, que os metais depois tiveram; e pelo 
sucessivo, e multiplicado aumento, que o marco teve. Mas esta dimi
nuic;ao do valor dos reais nos tempos posteriores e bem facil de 
demonstrar, combinando o imaginario, e nominal valor do marco 
com a baixa dos metais, como se vera com evidencia na seguinte 
~em6ria. Agora passemos a confutar a objeq:ao, que se podera opor 
a doutrina exposta neste, e no precedente capftulo. 

CAPiTULO VIII 

Da proporfao do ouro, e prata, para prova dos dois 
precedentes capitulos ' 

m .§ 53. Na verdade que nao temos tratado do ouro, que como metal 
ais prec1oso parecia dever regular o prec;o dos outros, sendo sua 

th.oeda Corrente neste reino nao s6 no tempo do senhor D. Manuel; 
th.as desde os princfpios da monarquia; porem esta objec~ao, que se 
~os POdera facilmente opor, nao me parece vigorosa, e atendfvel a 

ar das razoes, que vamos a expor. 

r 1 §. 54 . Sendo muito mais antiga na Europa a moeda de prata75 

e ativameme a de ouro, e continuando-se depois a fazer sempre 

73 p 
rnoi or urn docurnento, que me foi apresentado, observei que no ano de 1523 um 

~ ~ .tngo era de oitenta e quatro alqueires, e valia mil e quinhentos reis. 
Palav e1a-se D. Rodrigo da Cunha, e Aldrete no Tesauro da lfngua Castelhana, 
hoje ra Maravedi, e muitos outros. Antes de serem moedas imagimirias, como sao 
~ § 'J~nnam gravada a letra R, que significava real de seis ceitis. Veja-se a Mem6ria 

75 
e seg. 

ficanct Entre os romanos, dizem os hisroriadores, foi a moeda de cobre a mais antiga; 
nai,;oe 

0 
sempre esta para medida de todas as moedas. Antes do seculo 15 em algumas 

de In sl da Europa era rara a moeda de ouro. Smith afirma que antes de Duarte III rei 
g aterra, mono em 1377, era a mesma moeda rara nesse reino, e nao se admiriu 
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naquela os pagamentos, como sucedia no tempo do senhor D. 
Manuel, em que se convencionava o pagar-se em prata, parecia 
razoado escolhermos esta para regularmos o valor do ouro, ou do 
trigo, quando por tantos seculos este metal se vendia a peso da 
mesma sorte que muitos outros produtos da natureza76 . E sendo a 
prata um metal de menos estimac;;ao que o ouro, fica muito mais 
pr6pria para exprimir nos contratos menores quantidades. E tendo 
sido sempre dificil proporcionar exactamente os valores do ouro, e 
prata de tal sorte, que nem em Londres 77 , nem em Portugal, apesar 
dos cuidados do senhor D. Manuel, e D. Pedro II na Lei de 4 de 
Agosto de 1688, se tern efeituado uma justa, e exactfssima proporc;;ao, 
parece deduzir-se ser mais razoado que a prata dirija o valor do ouro; 
porque qualquer alterac;;ao, e irregularidade, que haja nesta materia 
delicada, 0 engano sera tanto menor, quanto a prata e menos 
preciosa. Se o valor do marco neste reino foi muitas vezes inferior ao 
valor mercantil, sera menor o engano na prata, quando esta servir de 
medida as mais produc;;6es, e quando o ouro foi deixado ao prec;;o 
mercantil, como era no tempo do senhor D. Manuel. 

§ 55. Com muita mais razao temos preferido a prata para medida 
de valores; por ser ela tambem a mais usada nas compras, e vendas. 
Mr. Meggens, Smith, e outros julgam que a massa de valores em 
moeda, e baixela de prata, e igual a de ouro, que gira na Europa, 
apesar da importac;;ao de prata para aquele lugar se julgar ser de vinte 

nos pagamenros senao muito depois de amoedada; e quando a lei estabeleceu a 
propon;:ao entre a moeda de ouro, e prata: de tal sorte, que quando antes se pagava 
em moeda de ouro, podia o erector recusa-la, e ajustar a quantia de ouro, que se !he 
havia de dar. Na Europa eram quase todos os contratos feitos em moeda de prata, e 
entao nao s6 podia haver lesao pagando-se em moeda de ouro; mas tambem devia a 
prata regular o valor do ouro. Ainda que hoje em Portugal, e ja ha muito tempo se 
fai;am os contratos a reais como uma moeda mais pequena, e mais pr6pria para 
ex~rimir nas comas as mais diminutas quantidades, nao se segue que antigamente 
ass1m fosse. Por escas razoes os escritores polfticos Jani;aram mao da prata para regu· 
larem o valor do ouro. 

76 Nos fins do seculo 17 ainda na Inglaterra a moeda de ouro se nao trocaV'J 
legalmente pela de prata. 

77 Em Londres nao ha uma ajustada propori;ao, como temos de ver adiante. ErJ'l 
Portugal no tempo do senhor D. Manuel teve o marco de prata diferentes alterai;oes 
no seu valor, e a prata foi muito mais estimada: o que prova nao ter sido a ajustada 
proporc;:ao, apesar de coda a diligencia, e estudo, que nisso houve. eria pois o noss0 

erro maior se nos regulassemos pelo valor do marco de ouro, que nao escandO 
proporcionado ao da prata; mas antes sendo olhado como produto da natureza muit0 

irregular no seu pre<;o, nao nos podia servir de medida de valores. Muito mais no 
espa<;o, que rnedeia entre o senhor D. Manuel, e o ano de 1688, em que foi a nossa 
ultima reforma da moeda, onde a despropori;ao foi, e devia ser maior pela decactencta 
das artes, e ciencias, e de todos os ramos da administrai;ao. E natural que em Londre» 
e Portugal, pelas suas ultimas reformas da moeda, se quisesse de prop6sito conservar 
a dita despropor<;ao, assim como se nao quis igualar a moeda de cobre ao seu pre~0 
mercantil. Veja-se a Mem6ria seguinte, capftulo VI. 
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ate vinte e quatro para um: se pois um produto mais geralmente 
usado, e em que se verifica mais a lei da concorrencia, tern mais 
caracteres necessarios para medir os outros, como dissemos ter o 
trigo 78 para medir os metais, deve com efeito a prata a este respeito 
ser muito preferfvel; e igualmente por exercer mais as func;:oes repre
semativas, que o ouro. Este e ainda um genera de luxo, e de esti
mac;:ao, mais pela raridade, que pelo interesse, que dele resulta; nao 
devendo conseguintemente regular tanto o valor das cousas; e como 
Objecto de tesouros, e de avareza, pode por outra parte encobrir 
muito o seu valor, induzindo-nos em erros de mais consequencia . 

. § 56. Mas quando o ouro tivesse servido de medida do trigo, a 
ba1x:a dos metais na referida epoca seria a mesma apesar da proporc;:ao 
entre o valor do ouro, e prata ter sido diferente em alguns tempos. 

§ 57 E asseverado por todos os polfticos que a proporc;:ao, que 
houve na Europa entre o valor do ouro, e prata antes da descoberta 
das minas da America, foi de dez ate doze para um, sendo necessarios 
dez ate doze pesos de prata para representarem um de ouro: e que 
desde o meio do seculo 17 foi de quatorze ate quinze; na Franc;:a, e 
Iiolanda de quatorze, e na Inglaterra de quinze para um. Talvez que 
~ razao, porque na Franc;:a, e Holanda foi a prata mais cara, que na 
nglaterra proporcionalmente ao ouro, fosse ou o maior consumo, 
~ue fazia o comercio da Asia daquelas duas nac;:oes, ligadas nos seus 
interesses mercantis (visto que na Asia 79 e muito mais estimada em 
Proporc;:ao ao ouro80 , ou o sistema do governo ingles 81 , que se julga 
Pouco razoado em pretender dar maior valor ao ouro, para o fim de 
0 conservar mais na nac;:ao. 

p § 58. Em Portugal e hoje a proporc;:ao do ouro para a prata de um 
ara quase treze e meio 82 . Ve-se na Mem6ria seguinte, quando 

78 § 21. 
79 N . 

Pan a Chma a propon;ao e de dez, ou doze, e no Japao de oito para um; e nestas 
~~Os holandeses tinham maior comercio, que os ingleses. Veja-se o § 76, nota 97. 

con Aqueles, que pensavam que nas na\:oes ricas valia menos o ouro, se podiam 
/\ rnvencer com o maior valor, que tern este metal na Europa, relativamente a prata. 
vaie assa. dos valores, que ha na Europa, sendo superior a da Asia, devia aqui o ouro 

r3:nais, ainda que a massa de metais seja maior naquela pane do globo. Veja-se o § 22. 

82 Veia-se a Mem6ria seguinte, § 118 e seguintes. 
lece O autor da Relar;ao das Moedas impressa em Lisboa no ano de 1800 estabe
tl1oe~ Propor\:ao de um para treze e dois ter\:OS; por julgar que o marco de prata em 
reis d a tern o valor de sete mil e quinhentos, ignorando que a moeda tern mais cem 
e Seise Valor de bra\:agem, segundo o referido Andrade nos testificou. Assim sete mil 
e qua centos multiplicados por treze e meio, dao em pouco mais de cento e dais mil 
4 de ~Ocentos, que e o valor, porque corre a nossa moeda de ouro, depois da lei de 
tnoect gosto de 1688; ainda que depois da clita lei tenha havido de facto nas nossas 

as alguma altera\:aO. Veja-se o § 42, nota 61. 
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tratamos do valor do marco: que no tempo do senhor D. Pedro I a 
propor<;;ao aproximada foi de um para nove; por ter sido o valor do 
marco de ouro de sete mil trezentos e oitenta, e o da prata de oito
centos e vinte e cinco reis: que no do senhor D. Afonso V, e D. Joao 
II seria de um para dezasseis; por ter sido o valor do marco de prata 
no tempo do senhor D. Afonso V de mil trezentos e sessenta reis 83 , 
e o de ouro, segundo parece, de vinte e dois mil reis: que no tempo 
do senhor D. Manuel foi de um para onze; por ser o valor do marco 
de prata de dois mil trezentos e quarenta reis, e o de ouro talvez de 
vinte e cinco mil reis. o do senhor D. Joao III foi de um para mais 
de onze; porque o marco de ouro foi de trinta mil reis, e o de prata 
de dois mil e seiscentos reis. No anos de 1580 foi de um para dez, 
e em 1584 de um para onze, em 1597 de um para mais de dez, em 
1641 e 1642 de um para mais de doze. Em 1646 a propor<;;ao aproxi
mada foi de um para quatorze, em 1647 de um para treze, e em 1668 
ate 1686 de uma para dezasseis84 . A vista destas propor<;;6es tao dife
rentes talvez que se quisesse deduzir que a prata baixou mais, que o 
ouro; e que regulando-nos por este, os metais preciosos baixariam 
menos, que na razao de um para quatro, contra o que afirmamos no 
capftulo VI; mas n6s nao mudamos ainda de opiniao85 . 

§ 59. As minas do novo mundo muito mais copiosas em praca 
tiveram logo o comercio da Asia para Iha consumir; mas sendo este 
limitado, aquele metal nao pode deixar de sofrer a baixa, que temos 
observado na Europa. A prata parece que tinha sido destinada para 
ligar, e civilizar as tres panes do globo. 0 felicfssimo senhor rei D. 
Manuel pelo seu grande Vasco da Gama tinha dobrado o Cabo da Boa 
Esperarn;a, e descoberto a Asia; e as numerosas esquadras, e comb6is, 
que anualmente passavam aquela parte do mundo, exportaram logo 
uma grande quantidade de prata, que a deviam fazer encarecer no 
reinado deste monarca; quando a America nao tinha ainda mostrado 
a fertilidade, e abundancia deste metal. Talvez que a fundi<;;ao da prata 

83 Talvez que o valor do marco de prata no tempo do senhor D. Joao II fosse 
maior; por isso estabelecemos esta propon;ao. No tempo do senhor D. Duarte era dC 
um para dez, como afirma este soberano no livro, que ele mesmo escreveu , que estJI 
no Convento da Canuxa de Evora, e cujo extracto relative a esta materia vem no 
Torno IV da Hist6ria Genea/6gica. Veja-se a Mem6ria V. 

84 Eu sigo uma propon;ao aproximada; nem n6s temos noticia de todas as dife· 
rentes altera\:6es, que teve o valor do marco. As observa\:6es, e cita\:6es, que refe· 
rimos, quando tratamos do seu valor, juntas a outras, que se poderao descobrir, u013 

vez que se saiba o valor da moeda , que houve nos diferentes tempos, e as pe\:as, que 
deitava o marco, poderao aperfei\:oar esta materia, e dar-lhe maior exactidao. Veja.sC 
a Mem6ria V, § 5 e seg. 

85 0 tradutor espanhol de Smith afirma que na Espanha houve quase a mes013 

propOr\:aO entre o ouro, e prata; que no ano de 1253 fora de 1 para 10; que no an° 
de 1566 foi de l para 12 3/10 em 1599 de 1 para 13 1/2 ; e em 1652 de l para 14 e 
2/3, etc. 
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das igrejas no tempo do senhor D. Joao I, ea energia do seu governo 
tivesse feito abaratar este metal relativamente ao ouro nos reinados do 
senhor D. Duarte, D. Afonso V, e D. Joao II; e que sucedendo a impre
vis~ carestia no tempo do senhor D. Manuel, pelo grande comercio 
da Asia, se determinasse este prfncipe as diferentes alterac;:oes, que fez 
no valor do marco de prata; devendo fazer uma alterac;:ao maior mais 
aproXimada a proporc;:ao, que antes tinha, e mais regulada pelo valor 
mercantil dos dois metais. 0 valor, que a lei da ao marco, nao indica 
muitas vezes o seu verdadeiro, que s6 a concorrencia, e o prec;:o 
mercantil pode regular: bem como a lei, que regulasse o juro do 
dtnheiro sem se conformar com o seu natural curso, nao demons
traria o seu verdadeiro interesse. A pronta, e subita exportac;:ao da 
Prata no tempo do senhor D. Manuel devia tornar vacilantes os Direc
tores da Moeda; e vendo desaparecer a de prata s6 se lembraram de 
dar a esta um maior valor, sem atenderem a diferente proporc;:ao, que 
ela teve nos reinados precedentes; porque o seu objecto foi conservar 
esta moeda no reino para beneficio do comercio. Nao aumentariam 
0 .o.uro em a mesma proporc;:ao; e este, tendo um prec;:o diminuto, 
s~iria do reino para ir comprar a prata da Europa, a fim de ser condu
Zida a China, e ao Japao. 

§ 60. Ainda que a marcha da moeda em Portugal tenha sido quase 
a mesma, que a da Europa; principalmente no tempo do senhor D. 
Manuel, e reinados seguintes (por ter sido a proporc;:ao do ouro para 
a Prata de um para dez, ou doze, e antes do meio do seculo -17 de 
um para treze, ou quinze); e ainda que esta diferente proporc;:ao nao 
tenha embarac;:ado a Meggens, Smith, e outros a regularem a baixa dos 
metais pela prata, eu passo a expor as raz6es pr6prias deste reino, nas 
quais me fundo para seguir a mesma opiniao. 

u § ?l. Alem das provas, que temos exposto,, tais coma ser o ouro 
111.m genera de luxo, e objecto de avareza, menos usado no comercio, 
e enos sujeito a lei da concorrencia; o ter sido mais tarde cunhado, 

regulado o seu valor pela lei; o ser menos pr6prio para exprimir 
~equenas quantidades; o ser dificil regular a sua proporc;:ao com a 
a rata, e o conhecer o natural valor mercantil dos metais; n6s vamos 
p a~r~scemar algumas das outras, em que talvez se fundassem aqueles 

0 
° lticos, e que sendo acomodadas a este reino, o serao tambem a 

D Ut~s. A baixa proporcional, que o ouro teve no reinado do senhor 
P~I anuel, em respeito ao tempo presente, pode ser compensada 
do 0 levante, que teve nos reinados anteriores ao dito monarca, e ao 
Pr senh.?r D. Joao III, D. Joao IV, D. Pedro II ate hoje, em que a 
e ~Porc;;ao foi de um para quinze, onze e meio, doze, treze, quatorze, 
no reze e meio. E como tern havido diferentes, e continuas alterac;:oes 
necVal~r. do marco em tempos de perturbac;:6es, e falta de luzes, assaz 

essanas para dirigir uma tao importante materia, e natural que o 



136 Mem6rias Politicas, Mem6ria JV 

ouro, como moeda, pouco influfsse no comercio; e que s6 se regu
lasse pelo pre<;o mercantil, como simples produto da natureza; vindo 
o valor legal do marco de ouro em moeda a influir pouco nas 
compras de trigos, o que e muito mais atendfvel; porque os estran
geiros, que nos vendem uma grande por<;ao de pao, o nao vendem 
senao pelo pre<;o mercantil do metal. De mais as moedas tern sido 
muitas vezes inferiores ao peso; e tftulo, que a lei !hes determina, 
coma se observa nas cunhadas neste seculo 18, combinadas com a 
Lei de 4 de Agosto de 168886, principalmente nas miudas: e portanto 
podemos muito facilmente enganar-nos na propor<;ao, guiando-nos 
pelo valor do marco em os diferentes seculos, em que a moeda foi 
ou pequeno, ou importante ramo de finan<;as. Se enfim o ouro foi 
mais barato, e a prata mais cara em aquelas na<;6es, que tiveram maior 
comercio na Asia; e este decafu entre n6s desde o reinado do senhor 
D. Sebastiao, pode compensar-se o menor valor do ouro daqueles 
tempos com os posteriores. 

CAPITULO IX 

Se a baixa dos metais preciosos continua, 
ou se conserva estacionaria 

§ 62. Os, que pensam que os metais baixaram sempre de valor 
desde antes de Augusto, sao de opiniao que eles continuam a dimi
nuir o seu pre<;o. Outros ha, coma Smith, que conjecturam que os 
metais ja ha muito tempo levantam alguma cousa de valor. 

§ 63. Que a baixa nao continuou se mostra pelos ma pas dos 
pre<;os do trigo, ainda que na Inglaterra, na Fran<;a, e em toda a 
Europa, segundo o laborioso Dupre, Messance, o autor do ensaiO 
sabre a PoHcia dos graos, King, e Smith, o pre<;o do trigo subisse 
alguma cousa desde 1640 ate 177087 . Neste perfodo dizem eleS 
houve ate 1700 as poderosas causas da guerra civil88 , das carestias, 

86 A nossa moeda de prata nao chega sempre a onze dinheiros, ela e muitas vezeS 
de dez dinheiros e dezanove, vinte graos, etc. Estas diferem;as nao sao muitas vezeS 
percebidas pelo toque, que e uma prova equfvoca. 0 ensaio exactamente feito e que 
nos pode dar uma prova segura. Quase todas as casas de moeda, e companhiaS 
mercantis tern tabuadas, que designam a qualidade da nossa moeda em diferenteS 
anos, para regularem o cambio, e agio. Veja-se o § 42 , nota 61. 

87 Neste seculo 18, dizem ele , subiu tambem o pre~o do salario, ou mao-de· 
-obra: mas foi ; pelos muitos empregos, que multiplicaram com as artes, e comerci0 · 

88 No tempo de Carlos I, de Cromwell, e de Jacques 11 , depois do meio ate aos 
fins do seculo 17. 



]oaquim Jose Rodrigues de Brito 137 

da gratificac;ao89, e uma grande abundancia de moeda cerceada, que 
Corria em Inglaterra, que lhe embarac;ava a safda; e depois a civili
zac;ao fez rapidos progressos, e encareceu mais alguma cousa o valor 
do dinheiro: mas os vinte anos antes de 1750, em que o prec;o do 
trigo foi baixo, podem ser compensados pelos vinte, que se lhes 
seguiram9o _ 

§ 64. Combinando, e aplicando eu a mesma doutrina a este reino, 
guiado pelos nossos mapas dos prec;os do trigo ate ao ano de 1801, 
descubro que 0 prec;o medio de doze em doze anos depois de 1724 
fo1 com pouca diferenc;a o mesmo ate ao anode 1758; que depois foi 
d~ quatrocentos reis 0 dos doze anos ate 1770; de quatrocentos e dois 
reis o dos doze anos seguintes ate 1782; de quatrocentos e trinta e 
sere reis o dos que se seguiram ate 1794; e o dos sete anos ate 1801 
de seiscentos e quarenta e sete reis91 . 

§ 65. A guerra92 de 1756, a dos novos americanos, a de Gibraltar, 
e a da Revolrn;ao Francesa, foram causas muito poderosas para o alto 
Prec;;o do trigo nestes ultimas anos; principalmente se lhes ajuntarmos 
a da carestia de pao, que a Europa tern sofrido mais, ou menos nesse 
espac;;o de tempo; e nao devemos atribuir de modo algum esta 
rnudanc;a de prec;os a sucessiva baixa dos metais. Enquanto a conjec
t~ra de Smith, que eles por passos retrogrados ja tern levantado, n6s 
nao podemos aprova-la, senao depois de correr um maior numero de 
~nos, cuja experiencia nos obrigue a determinar-nos; porque se- aten-
~rmos somente ao prec;o do trigo neste espac;o de quarenta anos, 

nos devemos seguir a opiniao contraria. 

b § 66. As nossas minas do Brasil, posto que muito tarde desco
p ertas, apenas puderam concorrer a evitar o levante dos metais. Seu 
roctuto foi logo ou consumido, ou entretido pela circulac;ao dos 

89 
cond A gratificai;ao, ou premio concedido aos que exportam trigo, hoje justamente 
lllai enacta pelos melhores polfticos, fez que o pao na Inglaterra tives c um pre<;o 

~~ que o natural. 
rein o_ tradutor e panhol de Smith, regulando-se pelas taxas, que duraram nesse 
0 c~ ate 1775 , diz que os graos se conservaram quasc pelo mesmo pre<;o por rodo 
e qurso do seculo 17, que abarataram nos primeiros vinte e seis anos do seculo 18, 
POdee sub_1ram de prei;o sempre ate 1792. Como as taxas, cgundo dissemos, nao 
dectu'.1: deixar-nos formar uma justa ideia dos pre<;os do trigo, nao deve de Espanha 

9~ 1r-~e uma grande prova a favor, ou contra a nossa doutrina. Veja-se o § 50. 
antes I-la anos, que eu observo que o trigo conserva no mes cle Maio, e Junho, e 
aincta urn _Prei;o sensivelmente maior, que no mes de Agost0; o que devia fazer subir 
suced rnais os referidos altos prc<;os; mas tambem tenho observado muitas vezes 
dos a er 0 contrario, como neste ano de 1801. Alem de que a maioria do prc<;o no fim 

92n~s. vem a ser o juro pelo empate do genera. 
eia- e o § 43 e 44. 
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imensos fundos, que a agricultura, o comerc10, e as artes multipli
caram sem cessar a sombra dos progressos das luzes do seculo 18, 
que vao sendo, e serao cada vez mais rapidos. 

CAPITULO X 

Porque causas nao diminuiu mais 
o valor dos metais preciosos 

§ 67. Todo o produto da natureza, ou da industria tern maior, ou 
menor pre<,;o, segundo a concorrencia, uso, e trabalho, que custou, 
ou a propor<,;ao que as tres causas constitutivas do valor93 obram 
mais, ou menos nele. Encarece, e sobe sendo maior seu consumo, 
que a sua produ<,;ao, e conserva-se no mesmo pe, sendo esta propor
cional ao uso. Generos ha, que no mesmo ano, mes, ou por certo 
espa<,;o variam muito de valor, como e o trigo, pela razao do dificil 
transporte; e outros, como as drogas finas, e de alto pre<,;o, que nao 
variam tanto; por ser o seu transporte facil relativamente ao grande 
valor da mercadoria exportada. Desta natureza sao os metais 
preciosos. 

§ 68. Se o ouro, e prata foram na Europa mais caros nos prind
pios do seculo 16, e ja antes, nao foi, porque tivesse subido o seu 
valor, como dissemos; mas por efeito da carestia, que a maior civili
za<,;ao produziu. A descoberta das ilhas da Africa Ocidental, da Asia, 
e da America tinha feito multiplicar toda a especie de fundos. Sem a 
grande fertilidade das minas do novo mundo o levante, e carestia doS 
metais subiria muito; mas ela foi tao excessiva, que nao s6 os fez 
baixar, e p6r a nivel do que eram antes; mas os fez descer quatro 
vezes, depois do meio do seculo 16 ate 1640. A baixa seria maior, se 
o seu consumo nao passasse a ser muito mais consideravel. 

§ 69. Esta descida, que os metais preciosos tiveram no seu valor, 
produziu uma diminui<,;ao notavel nos trabalhos da escava1,;ao da5 

minas, que nao podiam ja ser pagos, nem satisfeitos; e que sediO 
como suspendidos, enquanto a baixa durar, pelos motivos, que temos 
ponderado. A prodigiosa quantidade de metais, que se extrafram, naO 
fez baixar mais o seu valor, pelo prodigioso consumo, que se passoi1 

a fazer deles. 

§ 70. Combinando o comercio do seculo 15 com o dos seguinteS, 
observaremos com espanto uma diferen<,;a progressivamente maiOf, 

93 Mem6ria Ill, § 3. 
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novas fabricas, novo comercio, e um novo luxo. Este antigamente era 
consideravel nas festas publicas, e em alguns particulares ricos, e 
POderosos; mas depois sobreveio um geral ainda nas classes infe
nores, que vivem da mao-de-obra. De mais a civilizac;:ao fez segurar 
a propriedade dos bens, e diminuir as fortunas ate entao amontoadas; 
fez que a liberdade de gozar fosse mais extensa; que os salarios cres
cessem a medida da concorrencia; que a escravidao fosse combatida; 
que a ambic;:ao dos poderosos se alimentasse de outro modo, e tivesse 
vistas mais justas, e razoadas; e que os gozos, e prazeres inocentes, e 
a_ s.ociabilidade se multiplicassem muito, e mui grandemente a bene
ftc10 do comercio, e da industria. Estas mudanc;:as por certo deviam 
fazer suspender a baixa do ouro, e da prata, quando as minas come
\:avam a ser menos produtivas. 

§ 71. Ainda mais poderosa causa foi o comercio da Asia, que fez 
progressos muito rapidos depois da descoberta das minas da America. 
Quando ao princfpio esteve s6 no nosso domfnio, passou depois aos 
~olancteses; e ja no seculo 17 comerciavam na Asia os portugueses, 

olandeses, ingleses, e franceses, e depois os suecos, e dinamar
~ueses. Os mesmos russos atraves da Siberia, e da Tartaria fazem urn 
llb.ponante comercio com a China. O numero de navios, que comer
ciaram na Asia desde a sua descoberta, foi sempre maior, ate que a 
Corn.panhia Inglesa das Indias ultimamente o reduziu. 

§ 72. 0 uso do cha foi muito diminuto na Europa no tempo da 
~clarn.ac;:ao. do senhor D; Joao IV; e Smith nos ass_egura que hoje a 

0 rnpanh1a Inglesa das Indias conduz anualmente a Europa somente 
neste genero mais de treze milh6es de cruzados, alem do que as mais 
na\:oes da Europa fazem exportar. A canela, cafe, pimenta, arroz, 
~n~enso, salpetre, porcelana, e outros generos, e todas as drogas de 
c~ a, algodao, e linho, que la se manufacturam por prec;:os mais 

0~lb.odos, por causa do baixo valor da mao-de-obra, e dos viveres94, 
q ng:m a sair da Europa uma prodigiosa quantidade destes metais, 
ue sao af muito mais estimados95 . 

a § 73. Nos governos desp6ticos, tais como OS da Asia, e incrfvel, 
dequem nao tern um grande estudo da hist6ria, 0 prodigioso numero 
ro tesouros, que ai se amontoam nas maos dos despotas, dos pode-

sos, e dos particulares. N6s referiremos a usurpac;:ao de Tomas 

9"N A' ' -qu . a sia ha duas, e trcs colheitas de arroz por ano. E esta uma clas razocs, em 
e l.inguet fu · · · ·1 ' - s q e a (\, .· se nda para provar que a cultura do arroz e ma1s un as nar;oe , u 

l9JI lg<2 

lul<o A Asia produz mais pedras preciosas, que ouro, e prata; e o grande, e faustoso 
vfve~eque ha , faz que a prata , e ouro sejam la muito estimaclos, e que se deem muitos 

5 Por estes metais . 
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Kolikan para prova desta verdade. Este governador de um pequeno 
distrito da Persia, homem vingativo, reservado, e astuto, depois de 
usurpar o imperio da Persia, tomou Deli, capital do Mogol, e fez nela 
um despojo o mais extraordinario. Afirmam que o trono do Scha
-Abas valia mais de noventa e dois milh6es de cruzados, o leito de 
Estado mais de setenta e um, a copa cento e treze, as perolas, e j6ias 
oitenta e dois, as das concubinas, e filhas trinta, e o dinheiro mais de 
cento e cinquenta e tres. Comodikan, valido do soberano, deu cento 
e sessenta e quatro milh6es, os moradores ricos da corte duzentos e 
cinco, os quatro principais ministros noventa e dois, e o saque da 
cidade mais de cem. Todos os europeus, que se achavam na costa de 
Bengala no ano de 1739, atestaram com pasmo este despojo, e os 
oitenta e quatro milh6es de tributo anual, que o usurpador pos ao 
imperio. 

§ 74. Mais de dois bili6es de cruzados achados somente numa 
corte das muitas, que a Asia tern, provam bem o consumo do ouro, 
e prata da America, e os motivos, porque devia cessar a baixa do seu 
valor, ainda mesmo que esta soma fosse exagerada: porquanto n6s 
nao contamos os tesouros escondidos, que deviam escapar a Kolikan 
na cone, e na extensao do imperio, nem os que Maome protege, nem 
os do vasto imperio da Asia, Africa, e na Turquia europeia. Quando 
as conjecturas sao s6lidas, e multiplicadas, e quando nascem de prin
cfpios certos, e provados com uma experiencia constante, elas devem 
suprir a falta de provas. N6s vimos, (sempre que os homens gemeram 
debaixo de um jugo de ferro, e se viram obrigados ou a esconder 
seus bens a ambi<;ao dos Baris, e dos despotas; ou a emigrar, e vagar 
desterrados, e foragidos por diversas partes do mundo ), que o nume
rario desapareceu da circulac;ao, e que os tesouros se formaram, sem 
muitas vezes tornarem a aparecer. A irrup<;ao dos godos, dos arabes, 
e todas as mudarn;a-. de gov rno, trnuxcram sempre co nsign m:iis, ou 
mcnos desrcs fen6menos, quc dcvcm mui to mals verificar-se na Asia: 
e a republica romana foi corrompida pelo ouro desra parte do 
rn undo, sempre famosa por estas falsas riquezus, 

§ 75. ao ha pane alguma do globo; que tenha tido, omo a Asb, 
um governo mais firme, e constante. China, o Indostao, a P' rsia, c 
todas as nac;6es asiaticas conservam ha milhares de anos quase as 
mesmas leis, os mesmo costumes, c govcrnos. Depoe cm favor do 
que avanc;amos toda a hist6ria dos antigos imperios da China, Assiria, 
Egipto, Grccia, e Roma. A falta de sociabilidade faz co nscrvar na Asia, 
Africa, Turquia, e Tartaria a mesma barbaridade de costumes, c um 
luxo fastoso, e ridic1.1lo, qlle fez a gl6ria dos gregos, de Alexandre, dos 
romanos, e dos ponugueses na India . Os gregos destruiram com um 
punhado de soldados o prodigioso exercito de Xerxes, coma 
Alexandre o de Dario ; os Albuquerques, Almeidas, e Castros fizerarn 
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tremer a Asia toda com suas vit6rias; e um pequeno corsario insulta 
hoje impunemente o imperio da China, que se compoe de duzentos 
milhoes de habitantes. Tais tern sido as causas, e os efeitos do luxo, 
que dominou sempre os asiaticos, e que tern consumido os metais 
Preciosos da America, e suspendido sua maior baixa. 

§ 76. Se o comercio asiatico nao tivesse sido sempre mais, ou 
:nenos monopolizado96; se as Companhias Francesa, e Inglesa das 
lndias nao tivessem sido exclusivas97 ; e se os generos da Asia nos 
fossem de maior interesse, a baixa dos metais nao s6 nao estaria esta
cionaria, como se pensa, mas teria subido de valor; porque seria 
muito mais consideravel o seu consumo. 

§ 77. Por outra parte o uso da baxela se tern multiplicado muito 
na Europa, tanto nas casas particulares, como nos templos ( que vao 
crescendo extraodinariamente em numero, e em riqueza) de ta! sorte, 
que a soma do valor em moeda, e baxela de prata, que gira na 
Europa, se pensa ser igual a soma do valor do ouro; o que junto ao 
lu:xo, tesouros, e comercio da Asia, e a maior civilizac;:ao dos euro
Peus, sao causas superabundantes de nao terem os metais preciosos 
d1minuido mais do seu valor. 

CAPITULO XI 

Golpe de vista sobre as alterat;i5es, que podem ter ainda 
os metais preciosos 

§ 78. Se a ciencia metallirgica fizer em Portugal, e Espanha tanto 
Progressos com tem feito na Alemanha; ou se o acaso, ou a arte fizer 
descobrir novas minas, que sem maior trabalho paguem os cuidados 

•m eh ~wbclce1 ffiemos fficr llfltls sao rnmbem ~UJ eiios ao 1mper1q ct11 mocta1 ~ i;lo 
~~ · tfl1 quando ~tl fazum sem exame, e •.m1lise tbs vefdades politic:i '. IJominou no 
Se1;u10 Hl tJ !loMO th!~ eomriu ll 111s xt luMv !" t!lu~ fufllm ffiUHJ~ fill EUW!'ll, c a~ 
10~\escs, holandeses, e franceses as lcvaram logo a Asia. Estes ultlmos conheceram 
Prtmeiro que ta is insc i rui~oes eram conu·arias aos imeresses da na~ao . N6s mais 
s~nsacos nesre anigo fi zemos por mais de um seculo o comercio da Asia sem tais, e 
tao ?Pressivos estabelecimentos. Em razao ctes tes privilegios exch.1sivos os holandeses 
due1mavam na Batavia muitos generos, e obrigavam a semear-se outros nao pr6prios 
as terras, a fim de os fa zer encarecer, e repura-Jos na Europa . 

~7 0 monop61io, que se faz na Asia pelos europeus, junco a falta de liberdade de 
~0inerc io do minou sempre estas fracas na c;oes. Esta nova causa dlmln ui mullo o 

0°t1ercio, que alias ar farfamos, e faz que a propon;ao do ouro para a prata nao s6 seja 

2
1 

erente da que h;1 na Eu ropa; mas diferente entre as na~oes asiatlcas: contudo es ta 
~:ancte despropor~ao ja nao parece ser tao consideravel depois das contlnuas importa-
oes de prata, que emram anualmente em Manila, e no Japao. Veja-se o § 57, nota 79. 
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de novas tentativas; os metais preciosos baixarao ainda mais de valor, 
quando a civiliza<;:ao, e o comercio da Asia nao for proporcional a sua 
produ<;:ao. Se houvesse uma invasao de europeus na Asia, que fizesse 
circular o ouro, e prata ai amontoados; que mudasse os costumes, os 
governos, o gosto do seu luxo fastoso, e a pratica necessaria dos 
tesouros, uma revolu<;:ao pasmosa se observaria no valor dos ricos 
metais. A porta otomana e a (mica barreira, que se lhe op6e; mas 
sendo em outro tempo tao formidavel, depois de Pedro Grande, e da 
conquista da Crimeia, tern patenteado sua natural fraqueza, fraqueza 
tanto mais necessaria, quanta os seus costumes, e a sua constitui<;:ao 
politica se tern conservado de seculos a face da continua altera<;:ao das 
leis, e costumes das na<;:6es europeias, e dos novas progressos do 
espfrito humano em todas as artes, e ciencias, que necessariamente a 
devem enervar, e paralizar sem interrup<;:ao, ate po-la a nivel das mais 
afeminadas na<;:6es da Asia. 

§ 79 . Talvez que estejamos muito longe desta crise, que h:i-de 
enfim verificar-se; porquanto, alem de que as ligas sao sujeitas sempre 
a divis6es, que as paix6es incendeiam, e ateiam, os interesses 
mercantis, que sao ainda confundidos com as s6lidas riquezas das 
na<;:6es , deslumbram os governos a ponto de favorecerem um 
comercio, que sempre e vantajoso, quando e feito com povos meios 
barbaros. A humanidade pede mesmo que esta crise se retarde mais, 
para que possa realizar-se sem sangue. Mas quando vier esta irrup<;:ao, 
os possuidores de fundos met:ilicos sofrerao uma ferida mortal. 

CAPITULO XII 

Quao util seja a subida do valor dos metais preciosos 

§ 80. A principal fun<;:ao destes metais e a de representar todos os 
produtos; quanta menor volume, ou peso for necessario conduzir aos 
lugares dos mercados, ou de trocas, que represente os mesmos 
generos, que se pretenderem permutar, tanto mais liteis serao os 
metais para o comercio. 0 dinheiro de banco, ou papel moeda, 
quando ele tern todo o seu credito, e valor, como teve ja em alguns 
bancos da Europa, seria ainda mais interessante, e estimavel, que o 
ouro relativamente a este fim. As pe<;:as de ouro, e prata lavradas, que 
a sociedade usa, podiam facilmente ser supridas por outros metais, ou 
pelo vidro, e porcelana. Este interesse mesmo e tao insignificante, que 
nao pode entrar em linha de compara<;:ao com o que resulta daqueleS 
metais no exerckio da sua representa<;:ao. 



]oaquim Jose Rodrigues de Brito 143 

CAPITULO XIII 

Sobre a utilidade das minas de ouro, e prata 

§ 81. Seria muito (Jti! a humanidade a extinc;ao das minas de ouro, 
Prata, e pedras preciosas; porque nao somente se poupariam os traba
lhos, inc6modos, e mortes, que sucedem nesta difidlima cultura; mas 
os brac;os destes artistas mais utilmente empregados, ou nas interes
sanres anes, ou na agricultura de generos mais vantajosos a sociedade, 
dariam uma utilidade s6lida, e real. Uma porc;ao de terra, quando e 
Posta em estado de ser produtiva pelo trabalho do lavrador, ou do 
habi! agron6mico, se torna em um fundo perpetuo, e inextingufvel de 
riquezas para o genera humano, qualquer que seja o seu possuidor 
nos tempos que sucessivamente decorrerem; mas as minas, coma as 
lotarias, se tornam estereis, ficando inuteis os trabalhos af aplicados, 
logo que o ouro se extrai; e ou causam a perda, e rufna dos ricos 
mineiros; ou, o que sucede poucas vezes, os enriquece prontamente. 
A esperanc;a, que o homem naturalmente credulo tern de ver verifi
cacta esta ultima hip6tese, o obriga a sacrificar nesta especie de lotaria 
os fundos de seus filhos, que podiam perpetuar-se, e aumentar-se na 
sua posteridade, e em que a sociedade interessa muito; nao s6 para 
conservar em esplendor o comercio, e as artes; mas para recu.i:.sos em 
casos de urgente necessidade do Estado. O que e tanto mais atendfvel; 
quanta a suprema autoridade tutelar de uma nac;ao deve prevenir os 
casos, em que os fracas cidadaos se podem alucinar; quanta o ouro 
atrai mais as vistas de todos os homens, e sai logo dos pafses, onde 
se cava, costumando af faltar os mais ramos de agricultura, e da indus
tria; e quanta finalmente os novos metais diminuem a qualidade 
representativa, que faz para todo o mundo o seu principal interesse. 

§ 82. Considerando porem a questao somente da parte das 
nac;oes, que cultivam as minas, o excelentfssimo D. Rodrigo de Sousa 
~ou~inho98 a decide justa, e sabiamente pelo contrario; porque se e 
Utt! a republica universal comerciavel, e a todos os homens, que os 
metais diminuam para aumentar a sua representac;ao, ou seu valor, e 
~Ue fac;am rapidos progressos todas as especies de agricultura, e de 
lndustria, a fim de se multiplicarem os gozos, e os prazeres de coda 
a rac;a humana, nao deixa par isso de ser vantajoso as nac;oes, que 
Possuem minas, o cultiva-las contanto, que se nao abuse desta especie 
de cu!cura. 

98 Veja-se a sua Mem6ria, que vem no I Torno das Econ6micas da Academia. 
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§ 83 . Se Portugal, e Espanha foram pobres no meio da abundancia 
das suas minas, o desprezo, que fizeram de todas as outras especies 
de agricultura, de industria, e de comercio, produziu este pasmoso 
fen6meno; alias esta prodigiosa massa de metais preciosos, apesar da 
sua bai.xa, que podia providentemente ser evitada ( como e a dos 
diamantes) serviria a multiplicar prodigiosamente os fundos da agri
cultura, da industria, do comercio interior, e marftimo, e tornaria 
estas duas nai;;oes formidaveis a toda a Europa, e a todo o globo. A 
soma de todo o ouro extrafdo da America igualaria a uma soma de 
valores, capaz de transformar as terras mais estereis em as mais produ
tivas, e dar-lhes um valor mil vezes maior; de multiplicar as ciencias, 
o comercio, as fabricas, e a povoa.;ao a um excesso incrfvel; de 
conservar o monop6lio dos mares, um exercito respeicivel, e dominar 
as quatro partes do mundo. 

§ 84. Se no meio termo consistiu sempre a virtude, a maior parte 
das questoes politicas se termina, evitando-se os dois extremos 
contrarios: mas e quando elas merecem este nome; porque quase 
sempre nascem da falta de clareza de palavras, de termos, e de ideias 
justas. A analise e somente capaz de decidi-las. 0 referido fen6meno 
e um facto isolado, que nada por si prova. Examinemos de onde 
partimos, e para onde. Se procurarmos o bem geral da humanidade, 
condenemos justamente as minas : se o bem pr6prio da na.;ao, 
conservemo-las com tento, e prudencia. Uma lei doce, e suave evite 
trabalhos estereis, ou prejudiciais, e a maior utilidade, e valor politico 
seja a agulha, que a dirija . Se da colisao de interesses nasce o geral, 
esta colisao e necessaria; e se cada homem prefere o pr6prio inte
resse, a na.;ao, que no direito das gentes se considera como um s6 
indivfduo, deve preferir o seu pr6prio ao de todas as na.;oes. Se 
partirmos de um estado de mediocridade, ou de uma riqueza mode
rada para o estado da maior prosperidade possfvel, pesemos em uma 
balan.;a exacta as vantagens, e desvantagens, que ha de uma, e outra 
parte; e podendo as minas prudentemente dirigidas oferecer uma 
massa de interesses maior relativamente a grandeza, perpetuidade, e 
dura.;ao dos bens, que delas resultarem, combinada com a dos inte
resses dos outros empregos, n6s preferiremos a cultura dos metaiS 
preciosos. Seja enfim uma exacta, e rigorosa analise, que nos 
conduza; e entao n6s chegaremos a um resultado certo. 
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CAPiTULO XIV 

Conclusao da materia desta Mem6ria 

§ 85 . Por certo que n6s temos sido taxados de prolixos, e fasti
diosos, mas numa materia tao dificil, e interessante99 , em que ha 
tanra falta de factos, e observa<;:oes, porque e tao justamente acusado 
o silencio dos nossos escritores, quisemos antes passar por extensos, 
que deixar de apontar tudo, que pode concorrer para a verdade de 
uma analise, e exactidao de prindpios, que s6 podem conduzir-nos 
a consequencias demonstradas. Nao omitimos facto, ou reflexao, que 
Pare<;:a mesmo opor-se de algum modo as nossas asser<;:oes, a fim de 
tentar alguma mao habil a refundir nossas ideias, e reformar nosso 
edificio de modo, que fique mais conforme a verdade, e mais l!til ao 
bem publico da na<;:ao. 

§ 86. Enquanto ao que pensamos a face do que temos expendido 
nesta Mem6ria, julgamos dever deduzir dela as seguintes proposi<;:6es, 
que nos parecem evidentes, e demonstradas 100 , ou prindpios univer
sais de direito natural polftico, e os factos, que os corroboram. 

Primeira proposir~ao 

0 valor do ouro, e prata e a maior, ou menor qualidade, que tern 
de permuta<;:ao, e e constitufdo pelas tres causas do valor, como os 
rna1s produtos da natureza, e da ind(1stria. Cap. I, II e III , etc. 

Primeiro facto, que a corrobora 

, Es ,a qualidade cresceu na Europa alguma cousa desde o seculo 14 
ate ao meio do seculo 16 pela civiliza<;:ao. Cap. V, etc. 

m 99 Someme quern tern um grande es tudo da ciencia politica pode apreciar justa
m en~e a imporrancia des ta Mem6ria. Ja se poderao calcular por uma grande aproxi
l\1 ac;ao as riquezas deste reino nos diferentes seculos cla monarquia, como se vera na 
tnem6ria seguime. Teremos um leme, que pocler:l dirigir o Governo na direq:ao clas 
d inas, e moedas, e nos mais ramos da administrac;ao pliblica do Estado. A liberdade 
n~ comercio dos trigos e uma consequencia necessaria , o que tudo se vera melho r 

decurso des tas Mem6 rias . 
100 

Mem6ria I, § 5, no ta 3, e Prefacio, § 7, no ta 4. 



146 Mem6rias Politicas, Mem6ria IV 
Segundo facto 

Depois diminiu ate quase ao meio do seculo 17, pela grande fertili
dade das minas da America. Cap. V, etc. 

Terceiro facto 

Conservou-se depois por mais de um seculo estacionario o seu 
valor, e talvez ainda ate hoje se conserve pela civiliza<;:ao da Europa, 
e comercio da Asia. Cap. IX e X, etc. 

Quarto facto 

A bai:xa do seu valor em Portugal ate ao princfpio do seculo 17 e 
provavel que fosse na razao de 1 para 4. Cap. VI, VII e VIII, etc. 

Segunda proposir;ao 

0 trigo e a medida mais e:xacta para medir a altera<;:ao do valor dos 
metais preciosos. Cap. IV, etc. 

Terceira proposir;ao 

Pode ser que o valor deles baixe, ou levante ainda muito, segundo 
as circunsrancias, que podem ocorrer. Cap. XI, etc. 

Quarta proposir;ao 

A maior utilidade, que tern estes metais, e a qualidade representa
tiva; e quanto mais aumentar o seu valor, maior sera o poder repre
sentativo, e mais uteis serao a republica geral comerciavel. Cap. XII, 
etc. 

Quinta proposir;ao 

Ainda que as minas destes metais sao ia hoje prejudiciais ao 
comercio em geral, elas ainda podem ser uteis as na<;:6es, que as 
possuem. Cap. XIII, etc. 
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MEMORIA V 

SOBRE 0 VALOR DAS MOEDAS 1 

CAPITULO I 

Da moeda geralmente 

§ 1. Havendo exposto os prindpios, que julgamos necessarios 
tocantes ao valor dos metais preciosos, enquanto brutos, ou em barra; 
segue-se ajuntarmos aqui os que temos recolhido, e meditado perten
centes a moeda. Em verdade nao e muito menos dificil esta materia; 
Porque, alem de nao haver notfcias exactas, o silencio dos nossos 
historiadores, e politicos, a sua falta de crftica, e exame, e a ignorancia 
da ciencia polftica fazem que n6s necessitemos de factos indispensa
Veis, que nao temos para um pleno conhecimento do valor do marco, 
e da moeda em todas as epocas da nossa monarquia; nao podendo 
deste modo calcular exactamente a massa das nossas riquezas, nem os 
Passos progressivos, ou retrogrados delas nos diferentes tempos: 
contudo cheios de ardor, e guiados pelos escassos prindpios, que 
Pudemos achar, entramos neste exame com encolhimento, e temor, 
esperando abrir ao menos um caminho a outros, que queiram 
actiantar, ou corrigir nossas reflex6es. 

§ 2. Ainda que nao seja tao importante o sabermos o valor da 
llloeda, como o dos metais, por ser a alterai;;ao daquela somente util, 
ou prejudicial a certas classes de cidadaos da mesma nai;;ao, onde ela 
se verifica, e nao ordinariamente ao todo da riqueza nacional, nem a 
:iqueza das outras nai;;6es; todavia o conhecimento da moeda nao s6 
e Util para virmos no dos metais, como ja observamos na precedente 
a~alise ; mas para conhecermos o valor dos salarios, dos fundos de 
raiz, e de todos os generos; a fim de que o soberano, e os particulares 

en 
1 

0 objecto desta Mem6ria e um dos sistemas secundarios ao segundo funda
en ta! da legisla~ao. 
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nao sejam enganados nos contratos celebrados entre si, ou com as 
nar,;6es estrangeiras: o que melhor se vera no progresso destas Mem6-
rias. 

§ 3. 0 verdadeiro, e nada equfvoco valor da moeda, ou do marco 
e aquele, que tern geralmente o peso dos metais entre todas as nar,;6es 
mercantes, segundo obram as causas constitutivas do prer,;o, expostas 
na Mem6ria sobre o valor em geral. Por mais que os governos, exci
tados por suas necessidades, deem a moeda, ou ao marco um maior, 
ou menor valor, do que o mercantil no comercio geral das nar,;oes, 
pouco influira sua alterar,;ao; porque esta somente prejudicara a certa 
classe de cidadaos do pafs, em que ela se realizar; tais como os que 
cobram faros em dinheiro; que por certo receberam menor peso de 
metal, do que antes recebiam, quando o marco tinha menor valor. 

§ 4. N6s chamamos valor intrfnseco 2 da moeda o que corres
ponde ao valor mercantil do metal, e extrfnseco o que lhe da a lei, 
que a manda girar no comercio interior. 0 extrfnseco foi inventado 
por todos os governos, quando as necessidades publicas instavam, de 
tal sorte que a moeda romana chamada As continha no prindpio da 
republica uma libra de cobre3, chegando depois a pesar meia onr,;a; 

2 Costuma-se dar outra denomina<;ao ao valor intrinseco, e extrinseco, que eu 
desprezo, pela nao achar tao simples, e clara para explicar esta materia. 0 autor da 
Relar;ao das Moedas, impressa em Lisboa no ano de 1800, chama valor intrinseco da 
moeda ao que consiste na quantidade, e qualidade do metal; e valor extrinseco ao 
pre<;o do dimbio, ou ao mais, ou menos, porque se compra o dinheiro de outro pafs. 
A Lei de 4 de Agosto de 1688 chama valor intrinseco o de 1600 reis por oitava de 
ouro, que e o pre<;o deste metal na nossa moeda. Smith diz que a moeda de ouro 
inglesa esca muito aproximada ao seu valor intrinseco. Tanco este aucor, como a dita 
lei parecem uniformar-se a nossa defini<;ao; porque a moeda de ouro de Portugal, e 
de Inglaterra em regra se aproxima muito ao pre<;o mercancil deste metal. Nao duvi
damos que seja alguma cousa diferente o valor mercantil de cada reino; porque em 
diferemes tempos, lugares, e ocasioes deve alguma cousa variar o valor dos mecais 
preciosos, ainda que seja cousa insignificante, ate que por decurso de muitos anos a 
baixa, ou levante do seu pre<;o se verifique. 0 dimbio seria sempre diferente ern 
diversos tempos, e lugares, ainda que o valor extrinseco fosse em coda a parte 
conforme ao imrinseco, ou venal: o que observaremos melhor no decurso desta 
Mem6ria. A defini<;ao, que da o aucor da Rela<;ao referida, e cambem conforme a 
nossa; porque a qualidade, e quantidade de metal, regulada pelo pre<;o geral da 
Europa, e o que ele, e n6s chamamos valor intrinseco da moeda; e porque o pre<;O 
do dimbio vem a ser o que chamamos valor extrinseco, com pouca difereni;;:a. Quanta 
maior for a diferen<;a do valor extrinseco ao intrinseco, canto maior sed o dimbio, e 
o agio. Este e o pre<;o, que se da pelo troco das moedas da mesma nac;ao, como o 
que damos para nos trocarem moeda de prata pela de ouro. 

3 A libra moeda e diference da libra de peso. Esta entre os romanos pesava doze 
onc;as, que era o peso da sua primeira moeda chamada As, e daf calvez viesse a deno
minai;;:ao as libras moedas. A libra de peso de Troyes, cidade celebre da Franc;a , pela 
feira , que al se fazia, pesava onze onc;as no tempo de Carlos Magno; a da Torre pouco 
menos no tempo de Duane I. Quando se trata de moeda, e encre n6s mais usada a 
palavra livra. 
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e o soldo frances; ingles, todas as moedas portuguesas, e de todas as 
nac;oes contem uma mui pequena parte do peso, e do valor, que 
tiveram em diferentes tempos; como vimos no vintem de prata de 
hoje, combinado com o do tempo do senhor rei D. Manuel, que tinha 
muito mais peso, e comprava maior porc;ao de trigo, o que aconte
ceria mesmo, quando a prata nao baixasse de valor. 

CAPITULO II 4 

Do valor do marco de ouro, e prata nas diferentes epocas 
da nossa monarquia5 

§ 5. 0 marco de Portugal6, que contem oito onc;as, ou meio 
arratel, ou sessenta e quatro oitavas, ou quatro mil seiscentos e oito 
graos, nao sei que tivesse nos diferentes tempos da nossa monarquia 
se nao pequenas, e insignificantes diferenc;as. Foi-me assegurado 7 

que o marco de Col6nia estabelecido nestes reinos pelo senhor rei D. 
Afonso V tern uma minima diferenc;a para maior daquele, de que hoje 

4 N6s desejavamos poupar a nossos leitores o enfadonho, e fastidioso trabalho cle 
ler este, e o seguime capitulo, os quais devem somente ser consultaclos, quando se 
quiser avaliar, e reduzir ao valor de hoje as somas pecuniarias, que aparecerem em os 
nossos historiadores. 

5 0 autor da Mem6ria sabre as moedas do reino, que vem no primeiro romo das 
de literatura da Academia, quer que a palavra marcha, que vem nas escrituras 
antigas, seja sin6nima da palavra marco. 

6 Em Espanha o maravedi de ouro, que era a sexta parte de uma onc;:a, servia de 
regra para o peso das mais moedas, ate que se introduziu o marco de Col6nia, 
chamado o de Burgos, ou castelhano, que tinha oito onc;:as por lei de Afonso II , 
confirmada por Fernando, e Isabel , e por Filipe II no Liv. 5, Tit. 13 , Lei 1 da Recopi
lac;:ao. Assim diz o tradutor espanhol de mith. O Padre Andre Merino na Escola Paleo
grafica, impressa em Madrid em 1780, nos afirma que os romanos fixaram o peso cle 
0 1to onc;:as para darem o valor aos metais; que a este peso chamaram os alemaes March 
e nos marco; que o marco dos romanos foi seguido em toda a Europa sem alguma 
alterac;:ao; e que El Rei D. Afonso o Sabio, querendo corrigir as moedas de Castela, 
fizera vir os marcos de Col6nia, e de Troyes, que passavam pelos mais exactos: apro
vando para o peso dos metais o de Col6nia, e mandando-o por em Burgos, para que 
sempre servisse de regra; e com efeito foi sempre usado em Castela, ora com o nome 
de Col6nia, ora com o de Burgos, comcnclo cada marco oito onc;:as, ou quatro mil 
~eiscenros e oito graos, a cada oitava setenta e dois. Refere o mesmo Merino noutro 

1
ugar que a introduc;:ao do marco na Europa fora no seculo 10; e quc pclos anos de 
120 a rainha D. Urraca pedira a Igreja de Oviedo seisccmos marcos de prata, e mil 

e Setecentas onc;:as de ouro, como consra de um privilegio entre os impressos de 
Ov1cclo fol. 416. Acresccnta o mesmo autor que El-Rei D. Afonso o Sabio em um codi
CJlo feito cm Sevilha em 1284 deixara a sua neta D. Branca 100 marcos de prata , que 
Cada marco valia dois maravedis, e cada maravedi um sexto de onc;:a de ouro, e um 
terc;:o de onc;:a de prata, que assim sc conscrvou com pouca diferenc;:a ate 1497, em que 
se lhe deu o valor de meia onc;:a de ouro, que conservou ate 1737. 

7 Por um dos nossos fidedignos antiquarios de hoje. 
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usamos; mas que esta discrepancia sucedeu pela geral inexactidao, a 
que estao sujeitos todos os pesos, e medidas. 

§ 6. Ate ao senhor D. Afonso IV desde o princ1p10 da nossa 
monarquia o marco de ouro parece ter tido o valor aproximado de 
cinco mil e duzentos 8 ; e no tempo deste monarca seis mil quatro
centos e oitenta reis. 

Prata 
§ 7. Na mesma epoca o marco de prata parece ter valido quinhentos 

e quatro reis 9, e no tempo do senhor D. Afonso IV seiscentos e 
cinquenta reis, e no do senhor D. Dinis mais de seiscentos reis JO. 

8 Manuel Severim de Faria nas suas Noticias de Portugal diz ter visto uma moeda 
de ouro, de que sessenta faziam um marco, em que estava insculpido D. Sancho. Pedro 
de Mariz refere que o senhor D. Sancho I mandara lavrar uma moeda chamada mara
vedi de sessenta ao marco. 0 autor do Memorial das moedas afirma que os nossos 
maravedis, e os mouriscos tinham o mesmo peso, e que sessenta dele faziam um 
marco; e o referido Severim faz men1;ao dos maravedis leoneses de cinquenta ao 
marco, que, segundo o valor, que !hes da, denotam ter sido de quase o mesmo peso, 
que os outros, cunhados depois do senhor D. Pedro I. A respeito do seu valor o arce
bispo D. Rodrigo da Cunha na sua Hist6ria Eclesiastica de Lisboa diz que o maravedi 
valia cento e oito dinheiros, ou cento e oito reis, que multiplicados por sessenta, 
vinha o marco de ouro a ser de seis mil quatrocentos e oitenta reis. Este autor apoia-se 
em Duarte Nunes de Leao na Cr6nica de El-Rei D. Dinis, e em Rui de Pina na de El
-Rei D. Sancho I, e em Manuel Barbosa, que alega Garibay no seu Compendia Histo
rial, que parece falar dos reais castelhanos. Acrescenta Manuel Barbosa que os mara
vedis portugueses deviam valer menos um quinto. Entao o marco de ouro devia ser, 
segundo este autor, de cinco mil e duzentos por aproxima1;ao. A Cr6nica de El Rei 
D. Fernando, capiculo 56, Severim, D. Rodrigo da Cunha, e oucros afirmam que a 
nossa moeda nao ceve alcera1;ao desde o senhor D. Afonso Henriques ate ao senhor 
D. Afonso IV. Talvez que o marco valesse cinco mil e duzentos, e que no tempo desce 
soberano fosse elevado a seis mil quatrocentos e oicenta. Veja-se o que deduzo da 
autoridade de Fernao Lopes no Cap. 5, § 95 e Cap. 3, § 56 sobre a palavra maravedi. 
Eu deixo aos antiquarios o exame desta quescao. Veja-se o § 7, e a Monarquia Lusi
tana por Fr. Francisco Brandao na quinta, e sexta Paree, e as Remissoes de Barbosa 
a Ordenat;iio, Liv. 4, Tit. 21. Ha tambem quern diga que no tempo do senhor D. 
Sancho II valia o marco sere mil trezentos e oitenta; mas nao sei porque fundamenros. 
Veja-se a Mem6ria Academica. 

9 Valia quatorze livras de crinta e seis reis cada uma, segundo diz Fernao Lopes 
na Cr6nica do senhor D. Fernando, e o autor do Memorial das moedas. A Mem6ria 
Academica diz que o marco de praca valera ja em o tempo do senhor D. Afonso IJI, 
e D. Dinis novecentos e sessenta reis, e que no do senhor D. Afonso IV valera amoe
dada quinhemos e quatro reis; mas nao sei em que autoridade se funda; porque 
Manuel Severim diz que o senhor D. Afonso IV levantara o valor nominal da moeda, 
ganhando em cada marco de prata quatro livras, e quatro soldos; de onde, valendo 
cada livra daquele tempo crinta e seis reis, devia valer o marco seiscentos e cinquenta, 
quando o dito monarca fez o levante da moeda; mas depois de acabadas estas Mem6· 
rias nos comunicou o ja referido Andrade a lei do senhor D. Afonso III datada de 7 
das calendas de Janeiro de 1261, que da doze livras ao marco de prata, cujo valor era 
por isso de quacrocentos e trinta e dois reis. 

JO Veja-se o § 54, nota 50. 
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§ 8. No tempo do senhor D. Pedro I valeu o marco de ouro sete 
mil trezentOS e Oitenta reiS II. 

Prata 
§ 9. 0 de prata parece ter va!ido Oitocentos e vinte e Cinco reis 12 . 

§ 10. No tempo do senhor D. Fernando o marco de ouro valeu 
sete mil trezentos e oitenta i3, e o de prata novecentos reis 14 . 

§ 11. No tempo do senhor D. Joao I, e D. Duarte o marco de ouro 
parece ser de treze mil reis 15 , e de doze mil e quinhentos; e o de 
Prata de 1000 reis em o tempo de paz, que e ao que nos devemos 
referir 16. 

11 E o valor, que lhe da Francisco da Costa Solano, tesoureiro da Casa da Moeda, 
na sua Relar;ao do valor do marco; acrescentando que se cunhavam dele cinquema 
dobras, valendo cada uma quatro livras, e dois soldos, ou oitenta e dois soldos; no 
que concorda Manuel Severim de Faria, e outros. 

12 0 referido autor do Memorial diz que o senhor D. Pedro I fazia sessenta e cinco 
torneses de um marco de prata, que valia oitocemos e quarenta e cinco reis. Outros 
dizem que os tomes, ou torneses valiam cada um doze reis e sete decimas de real, vindo 
a Valer o marco oitocentos e vinte e cinco reis: outros lhe dao o valor de setecemos 
reis, e novecemos e quarenta e cinco reis; mas nao sei em que autoridade se estribem. 

13 0 referido autor da Mem6ria Academica da-lhe tres mil trezentos e oitenta , o 
que parece ser erro de imprensa. 

14 Fr. Ant6nio Brandao na Monarquia Lusitana na terceira Paree Liv. I, Cap. 7 diz 
que as vinte e cinco livras de trinta e seis reis cada uma faziam marco de prata, que 
Vinha deste modo a valer novecemos reis. Outros !he dao o valor de novecentos 
Setenta e dois reis, e de setecentos e sessema. Veja-se o valor do marco no tempo do 
senhor D. Joao I fim da nota b. 

l5 Veja-se no capftulo seguinte o que dizemos sobre a moeda coroa, § 38. 
16 Manuel Severim de Faria nos diz que este soberano, antes da tomada de Ceuta, 

lavrou os primeiros reais brancos de prata de dez dinheiros. Cada real valia dez reais 
de tres livras e meia, e sessenta e dois deles faziam um marco. Logo vinha a valer o 
rnarco mais de novecentos e sessenta e seis reis. Quando antes pelas urgemes necessi
dactes da guerra tinha mandado cunhar moeda de nove, seis, e cinco dinheiros, que 
0 Povo trazia ao pescoc;o (por ter sido prata das igrejas) depois da paz tornou a resti
tuir o marco ao valor amigo. E uma prova do grande talemo, que teve este prfncipe, 
Para a arte do governo. No tempo pois da perturbac;ao chegou a prata a valer a dois 
l'flil e vinte e oito reis; e ha quern diga que chegou a valer dois mil e seiscentos; mas 
n6s nao devemos regular-nos pelo prec;o momentaneo, que teve encao o marco. Nao 
se deve omitir um facto, que refere D. Rodrigo da Cunha na sua Hist6ria de Braga 
Cap. 20, § 29, e de que se lembra o Jaborioso conde da Ericeira D. Francisco Xavier 
de Mene es na sua Mem6ria sabre o valor da moeda. Num pleim, que teve o clero 
de Braga com o seu soberano, se queixava de que o dito senhor tivesse mudado as 
rnoedas em quantidade, e em valor, e de que quatro marcos de prata da moeda antiga 
se torna sem em marco e meio; havendo perda de dois marcos e meio. Donde se 
infere que valendo o marco dois mil e vime e oito reis, e marco e meio tres mil e 
fuarenra e dois reis, valia o marco de prata no tempo amigo setecentos e sessenta reis. 
bal.vez que as liberdades, e vastos projectos do senhor D. Fernando o obrigassem a 
aixar o valor do marco para a sua moeda atrair mais os estrangeiros; e pode ser que 

esca expressao seja vaga, e por aproximac;ao. Veja-se o § 63. 
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§ 12. No tempo do senhor D .. Afonso V parece ter valido o marco 
de ouro 17 de vinte e dois quilates vinte e dois mil reis. 

Prata 
§ 13. 0 marco de prata foi de mil duzentos e sessenta, segundo 

todos concordam 18 • 

§ 14. No tempo do senhor D. Joao II o marco de ouro de vinte 
e dois quilates talvez fosse de vinte e tres mil reis, segundo o que 
notamos no § antecedente. 

§ 15. No tempo do senhor rei D. Manuel o marco de ouro de vinte 
e dois quilates valeria vinte e quatro, ou vinte e cinco mil reis; 
porque, alem das raz6es, que apontamos no § 12, e natural que 

17 0 senhor D. Afonso V fez lavrar cruzados de ouro de vinte e quatro quilates 
em mem6ria da Cruzada, que tinha aceitado. D. Rodrigo da Cunha diz que eles valiam 
menos de quatrocenros reis; e o cronista Fr. Ant6nio da Purificai;ao da-lhes o valor 
de quatrocentos reis, o que talvez diga por aproximai;ao; visto que Manuel Severim 
diz que os cruzados do tempo do senhor D. Joao II valiam rrezenros e noventa reis, 
e quatrocenros reis no ano de 1517: e por ser natural que tivessem sucessivamente um 
maior valor nominal , como tiveram depois ate a Lei de 4 de Agosto de 1688, em que 
ficou estacionario o valor do ouro. E com efeito no ano de 1561 valiam quinhentos 
reis, segundo refere o autor do Memorial das moedas, citando a Cr6nica do senhor 
D. Fernando; e chegaram a valer no tempo da Aclamai;ao seiscentos e cinquenta reis, 
e nao no tempo do senhor D. Manuel, como falsamente refere o ditQ Purificai;ao. 
Donde deduzo que os cruzados no tempo do senhor D. Afonso V valeriam dezoito, 
ou dezanove vintens. Pelo que toca ao seu peso o excelentissimo Marques de Abrantes 
D. Rodrigo Anes de Sa num pequeno manuscrito, que deixou , e vem impresso no 
Torno IV da Hist6ria Geneal6gica, diz que os cruzados de ouro no ano de 1498 
tinham de peso uma oitava; e o famoso anriquario Manuel Severim da a emender que 
o peso dos cruzados cunhados pelo senhor D. Afonso V, D. Joao II , e D. Manuel foi 
o mesmo. Apesar disto, os cruzados pesavam menos de oirava, e o referido autor s6 
falou por aproximai;ao; porque a Lei de 2 de Janeiro de 1560 afirma que o seu peso 
era de sessenta e um graos, e um quarto de grao. Damiao de G6is, Manuel Severirn, 
D. Rodrigo da Cunha , e Manuel Barbosa nas Remissoes dlzem que os portugueses de 
ouro de vinte e quatro quilates lavrados em 1499 valiam quatro mil reis, ou dez 
cruzados de ouro; e o mesmo D. Rodrigo, e Barbosa afirmam que pesavam dez oicavas 
menos um quarto; ainda que outros digam que pesavam dez oitavas justas, e que seis 
portugueses e dois quintos faziam um marco: o que nao parece exacto; porque a refe
rida lei diz que os portugueses pesavam nove oitavas, e sessenta e quatro graos. Se 
pois os cruzados rive sem uma oitava de peso, e valessem quatrocentos rei , vinha o 
marco de ouro a valer no tempo do senhor D. Afonso V vinte e cinco mil e seiscenros; 
mas abarendo um vintem em cada cruzado, vinha a valer vinte e quatro mil duzenros 
e oitenta; e abatendo mais a diferenc;:a, que vai entre o ouro de vinte e quatro quilates 
para o de vinte e dois, e a falta de peso de oirava, que tinha o cruzado, julgo que o 
marco de ouro de vinte e dois quilates valeria no tempo do senhor D. Afonso V vinte 
e dois mil reis por aproximac;:ao; deixando a algum curioso ensaiador a exactidao desta 
conta. A Lei de 1560 diz que um grao de ouro de vinte e quatro quilates valia sete 
reis e um teri;o de ceitil, e o de vinte e dois quilates seis reis e meio, e sere oiravos 
de ceitil 

18 Veja-se a Ordena,ao Manuelina, Liv. IV, Tit. 1, § 1 e seguintes. 
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fazendo o dito soberano alterac,;:oes no valor do marco de prata, que 
subiu de prec,;:o, desse tambem ao marco de ouro, e aos cruzados um 
maior valor. 

Prata 
§ 16. 0 de prata de onze dinheiros valia dois mil e trezentos e 

quarenta, por dar cento e dezassete vintens i9. 

§ 17. No tempo do senhor D. Joao III valeu o marco de ouro de 
Vinte dois quilates e um oitavo trinta mil reis, como refere o dito 
Solano, e e Constante. 

Prata 
§ 18. 0 de prata de onze dinheiros valia do is mil e seiscentos, 

Segundo refere o mesmo Solano20 . 

§ 19. No tempo do senhor D. Sebastiao valeu o marco de ouro de 
Vinte e dois quilates e um oitavo de quilate trinta mil reis, segundo 
determinou a Lei de 2 de Janeiro de 1560. 

Prata 
§ 20. 0 de prata amoedada foi no ano de 1566 de dois mil seis

centos e cinquenta, segundo refere o mesmo Solano, tesoureiro da 
Casa da Moeda2 1. 

§ 21. No tempo do senhor Cardeal Rei valeu o marco de ouro 
quarenta mil reis, talvez pela perda do senhor rei D. Sebastiao, 

. 19 Veja-se a nossa Mem6ria precedente § 41. O autor da referida Mem6ria Acade
rnica da-lhe tambem o valor de dois mil duzentos e quarenta; mas creio ser erro de 
1111Prensa, devendo ser dois mil trezentos e quarenta. 
Se 20 .~a quern duvide deste alto valor do marco de prata; porque o senhor D. 

bast1ao no ano de 1558 pela regente a senhora D. Catarina tinha elevado o valor do 
rnarco em barra a dois mil e quatrocentos. Nao se faria este levante logo no primeiro 
•no do seu reinado, se antes tivesse sido de dois mil e seiscentos. Veja-se o valor do 
rnarco no tempo do senhor rei D. Sebastiao. 

21 Refere Solano que no mesmo ano valera o marco de prata em barra dois mil 
e quatrocemos; mas o laborioso conde da Ericeira na referida Mem6ria nos diz que 
Pelo registo da Casada Moeda, que autoriza, fol. 25,. consta que teve ja este valor em 
0 •no de 1558 por provisao de 27 de Junho do mesmo ano; que no anode 1568 subiu 
~Prata a dois mil e oitocentos, como consta do mesmo registo fol. 19; e que no ano 

0 el 1573 abaixou a dois mil seiscentos e cinquenta, com desconto de oitenta reis para 
avramento: acrescentando que foi a primeira vez que achara o direito da bra~agem, 

e senhoriagem. Merece pois este autor mais credit0, nao s6 pelas suas grandes luzes, 
~aior exactidao, e critica; mas por se exprimir com particularidades. Parece deduzir
ese tambem que nao podia haver tanta diferen~a entre o valor do marco em moeda, 

15 em barra, como pretende Solano. A di ta Mem6ria Academica diz que no ano de 
re,79 valeu dois mil e quatrocentos em barra, e em 1573 dois mil seiscentos e oitenta 

is, mas nao sei em que se estribe. 
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despesa da jornada de Africa, resgate de fidalgos, e por outras calami
dades publicas, que obrigariam ao dito levante, segundo consta do 
registo referido folhas 77. 

Prata 
§ 22. 0 de prata foi tambem elevado a quatre mil reis . Registo 

folhas 77. 

§ 23. No tempo dos Filipes o marco de oure de vinte e dois 
quilates e um oitavo valeu no ano de 1584 trinta mil reis, e no de 
1597 vinte e nove mil novecentos e cinquenta e dois reis; e antes da 
Aclamac;ao vinte e seis mil e quarenta e dois reis 22 . 

Prata 
§ 24. 0 de prata em Novembre do ano de 1582 valeu dois mil 

seiscentos e oitenta reis, Regis to fol. 62. Em Fevereire de 1584 dois 
mil setecentos, Registo fol. 84. Em Novembre de 1598 dois mile oito
centos, Registo fol. 92. Antes da Aclamac;ao dois mil e seiscentos 
reis 23 . 

§ 25. No reinado do senhor D. Joao IV em o ano de 1642 valeu 
o oure de vinte e dois quilates, por Lei de 29 de Marc;o, quarenta e 
dois mil duzentos e quarenta; por Lei de 15 de Fevereire de 1646 
valeu cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta; em 1647 cinquenta 
e um mil e duzentos: o que consta do referido Solano, e do mencio
nado Registo da Casa da Moeda24 . 

22 Consta este valor do diro Registo fol. 84, e do referido Francisco da Cost:! 
Solano; nao sendo atendfvel a margem de Manuel Severim, que da ao marco o valor 
de sessenta mil reis: o que certamente e erro de imprensa, e contradit6rio ao que o 
mesmo autor refere noutro lugar. E certo tambem que o marco de ouro antes da Acla· 
ma~ao valeu vinte e seis mil e quarenta e dois reis, por mal, que os Filipes nos 
quiseram fazer, para obrigar a sair o nosso ouro do reino, segundo atesta o diro curio· 
sfssimo Meneses, fundado em leis do senhor D. Joao IV; e diz tambem que a mesrna 
diminui~ao se deu ao valor da prata com o mesmo fim. 

23 Manuel Severim conta que antes da Aclama~ao valia o marco de prata dois mil 
e seiscentos, talvez pela razao, que referimos no § precedence. Solano refere que a 
prata era de ooze dinheiros no ano de 1597 (e nao de 1508) quando o marco valia 
dois mil e oirocentos reis. 

24 A dita Mem6ria Academica diz que no ano de 1642 valera o marco de ouro 
em barra de mais de vinte e dois quilates trinta mil reis ; no ano de 1643 cinquent.a 
e cinco mil seiscentos e oitenta; e em 1655 oitenta mil reis ; mas nao sei em que aucort· 
dade se estribe o autor da referida Mem6ria. Porem o que eu nao posso conciliar t 
o que diz Manuel Severim nas suas Noticias de Portugal impressas em 1655, faland0 

das moedas do senhor D. Pedro I; porque da ao marco de ouro o valor de trinta mil 
reis, e reduz as dobras deste monarca ao valor de seiscentos reis do seu tempo, 
fazendo entrar sessenta em marco. 0 mesmo valor de seiscentos reis da as dobra5 

castelhanas, como expomos na moeda maravedi capftulo seguinte. No que se vem a 
encontrar com a auroridade de olano, e do curiosfssimo Meneses, que merecem nesU1 

materia maior crediro. Leia-se o § 55, nota 52. 
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Prata 
§ 26. 0 de prata de onze dinheiros em 11 de Junho de 1641 valeu 

tres mil e quatrocentos em moeda, e dois mil e novecentos em barra: 
no ano de 1642 em 3 de Fevereiro subiu a moeda de prata vinte por 
cento, e os tostoes foram elevados a cento e vinte reis. Em 8 de Junho 
de 1643 o marco amoedado de onze dinheiros foi de quatro mil reis: 
em 1646 no dia 15 de Fevereiro foi de tres mil e setecentos, e tres mil 
e novecemos em barra: em 1647, a prata de onze dinheiros em barra 
tres mil e seiscentos; e em 1655 a de mais de onze dinheiros em barra 
tres mil e novecentos, segundo consta do mesmo Solano, e do dito 
Menese5 2s 

§ 27. No reinado do senhor D. Afonso VI o marco de ouro nao 
s~ sabe que tivesse outro valor, que o que teve em 1662, que foi de 
cinquema e cinco mil seiscentos e oitenta, segundo o referido 
So!an0 26. 

Prata 
§ 28. 0 de prata em 1662, sendo de ooze dinheiros, valia quatro 

mu reis em barra; em 1663 quatro mil e quatrocentos; e em Julho de 
l665 quatro mil e seiscentos, segundo o mesmo Registo, e Solano. 

§ 29. No reinado do senhor D. Pedro II o marco de ouro em o 
a~o de 1668 valia setenta e seis mil e oitocentos; em 1672 oitenta mil 
reis; por Lei de 9 de Setembro de 1686 oitenta e cinco mil ttezentos 
e doze reis; e por Lei de 4 de Agosto de 1688 noventa e seis mil reis 
em barra, e cento e dois mil e quatrocentos em moeda, segundo 
consta das referidas leis, e dos mesmos autores 27 . 

0
_ 

25 Ha quern diga que no ano de 1646 valeu o marco de prata cinco mil reis; mas 
ao sei em que se funde. 

26 0 ja referido Meneses na Mem6ria sobredita diz que o senhor D. Afonso VI no 
ano de 1662 elevara as moedas de ouro de tres mil e quinhentos a quatro mil reis, 
~ que escas mesmas sendo fraudulentamente cerceadas, e valendo ja quatro mil rCis, 
Oram mandadas marcar; e se viram correr no tempo do senhor D. Pedro II com um 
~ape! por fora , em que se punha o seu peso, e valor, fazendo-se os pagamentos por 
alan\:as. 

r 27 0 autor da dita Mem6ria Academica, que vem no primeiro tomo das de Lite
eatura, diz que o marco de ouro de vinte e dois quilates em moeda valera noventa 

seis mil reis, e em barra oitenta e nove mil e seiscentos reis no ano de 1688, e acres
centa que no ano de 1694 no Brasil valeu em moeda cento e doze mil seiscentos e 
~uarenta reis, e em barra cento e cinco mil e seiscentos reis. Este escritor equ ivocou-
0 e com o valor, que devem ter as pe\:aS dos ourives, as quais sendo na verdade de 
e ur~ mais ligado devem valer oitenta e nove mil e seiscentos por marco; e os noventa 
e seis mil reis, que da ao ouro amoedado, e o valor, que ele tern em barra; porque 

1~ moeda de ouro de vinte e dois quilates vale o marco por Lei de 4 de Agosto de 
faJ 8 cenr.o e dois mil e quatrocentos. Continua o autor no mesmo engano, quando 
ll\ a do re1nado do senhor D. Joao V, em que nao houve lei, que alterasse o valor do 

arco, e moeda de ouro. 
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Prata 
§ 30. 0 de prata de onze dinheiros em barra no anode 1672 valeu 

cinco mil reis; no de 1667 cinco mil e cem reis, e amoedado cinco 
mil trezentos e cinquenta, segundo Solano; e pela Lei de 4 de Agosto 
de 1688 seis mil reis em barra, e amoedado sete mil e seiscentos 
reis28 . 

§ 31. Nao posso duvidar que depois da Lei de 4 de Agosto de 
1688 tivesse o marco de prata menos valor nominal , que nos tempos 
posteriores; e que, tendo hoje o valor de sete mil e seiscentos, tivesse 
antes o de seis mil e quatrocentos, como aponto no § 42 da prece
dente Mem6ria; mas a moeda de ouro, principalmente a grossa, tern 
ate hoje sido muito conforme a dita lei. 

§ 32. Se o marco de ouro de vinte e dois quilates vale em moeda 
pela dita lei cento e dois mil e quatrocentos, sendo puro, sem a 
duodecima parte de liga valeria cento e onze mil novecentos e nove 
reis; e se o de prata de onze dinheiros vale em moeda sete mil e seis
centos reis, devia o de prata pura valer mais de oito mil duzentos e 
noventa e dois reis 29 , como bem adverte o autor da Relar;ao das 
moedas, impressa em Lisboa no ano de 1800. 

§ 33. 0 tempo, que temos destinado a outros objectos, nos 
impede tratar com mais extensao, e maior analise esta materia; muito 
mais sendo estas ideias suficientes para calcular por aproxima~ao as 
riquezas da nossa monarquia nos diferentes seculos, e espalhar as 
luzes, que julgamos oecessarias ao conhecimento de verdades, que 
pretendemos demonstrar em outras Mem6rias. Esperamos que algum 
patriota zeloso do bem publico, excitado pelos nossos princfpios, e 
pela utilidade bem seosfvel, que deles resulta, queira com maior e:xac-

2a O mesmo autor da Mem6ria Academica cai no mesmo que notamos no § 
precedence. Diz primeiramente que no ano de 1672 valera o marco de prata amoedado 
cinco mil trezentos e cinquenta: o que e contra o que diz Solano, que !he da o dito 
valor somente no ano de 1677, em que a prata em barra tinha subido a cinco mil e 
cento. Nao sei tambem em que autoridade se funde para firmar que no ano de 1679 
valera o marco em barra quatro mil e oitocentos. Mas e conhecidamente fatso dizer 
que no ano de 1688 valera o marco amoedado seis mil reis, ass im como no tempo 
do senhor D. Joao V; porque para se convencer de falsa aquela asserc;;ao bastava pesar 
alguns cruzados novos de prata do tempo deste monarca, e olhar para a referida Lei 
de 4 de Agosto. Alguns, que eu tenho pesado deste reinado, e dos seguintes, tern ou 
quatro oitavas, ou pouco mais. Leia-se a Mem6ria precedence § 42, nota 61. Enquanto 
aos cinco mil e seiscentos, que tern a prata de dez dinheiros e seis graos pela referida 
lei, ela nao nos regula; mas e dirigida as obras de prata dos ourives. O mesmo autor 
refere que no ano de 1694 valera o marco no Brasil sete mil e quarenta reis; amoedado 
sete mil e seiscentos. Veja-se o § 61, nota c. 

29 Veja-se o § 125, nota 105. 
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tidao observar os fragmentos, que vem no Torno IV da Hist6ria Genea
l6gica, ou a quase fiel c6pia do seu indice, que vem no Catalogo da 
dita Mem6ria Academica, onde, e em outros antigos monumentos, que 
POdem consultar-se, se podera achar mais miudamente determinado 
o valor do nosso marco desde o princfpio da nossa monarquia. 

CAPiTULO III 

Das moedas portuguesasJ0, cujo conhecimento e mais 
importante ao objecto, a que nos propomosJ1 

§ 34. N6s julgamos dever tratar esta materia pela ordem alfabetica, 
Por ser mais c6moda para se achar o diferente valor, e peso das 
rnoectas, quando se pretender consulta-las. 

Alfonsim 
§ 35. Esta moeda de prata, que Severim afirma ser a mais antiga, 

que vira, e que pelos anos de 1655 valia quarenta reis, atento o valor 
da prata daquele tempo, foi mandada cunhar pelo senhor D. Afonso 
IV, e corresponderia hoje a setenta para oitenta reis de prata amoe
dacta. 0 seu valor no tempo deste soberano seria de seis reis e meio, 
e um marco daria cem destas moedas 32 . 

30 A mesma dificuldade, que ha, para conhecer as moedas portuguesas, h:l para 
~s castelhanas. Dizem que moedas espanholas sem miscura de cunho romano s6 as 
houve no tempo de Afonso o Sabio, que adoprou o maravedi antigo de ouro. A 
PtSt6ria das moedas de Espanha concorre muiro para o conhecimenro das nossas. 
B Odem-se ver o Padre Merino na sua Pateografia, Marien de Arrospide, Cantos 

ennez, etc. 
31 Quem quiser ver esta materia com mais extensao pode consultar o autores, a 

que me refiro no § 33. 
S 32 Assim o conjecturamos; porque, valendo o marco de prata no tempo de 
veverim tres mil e novecentos com pouca diferenc;:a, e hoje sere mil e seiscenros, 
~nham cem moedas de quarenta reis a equivaler a cem de quase oitenta reis, que o 
p arco devia hoje dar, e cem vezes seis reis e meio dao em seiscentos e cinquenta, que 
a arece valer o marco no tempo do senhor D. Afonso IV, como dissemos no § 7. 0 
~tor da Mem6ria Academica diz que, segundo uns, vale o alfonsim de prata pouco 
s ais de quarenta reis, que outros !he dao o determinado valor de cem reis . e que o 
neu Peso e de quarenta reis. Mas estas expressoes sao tao vagas, e inexactas, que nada 
teos POdem interessar; assim e que Severim afirma que o peso daquela moeda no seu 

0 rnpo, atento o valor do marco, era de quarenta reis; mas devia o referido auror, que 
ti ~Opiava, reduzi-la ao valor de hoje; porque nao nos declara o valor, e peso, que 
rnn a no tempo, em que primeiramente se cunhou, nem no tempo presente. Se ele ao 
n~nos n.os dissesse o autor, que !he dava aquele valor, ou peso, ja alguma utilidade 
Pas Pod1a prestar. Muiro meditadamente nos resolvemos, quando pegamos na pena 
sa~a ;screver estas Mem6rias, a nao criticar pessoa qualquer que ela fosse. As crfticas 
Co Llte1s, mas desanimam muito em uma na<;ao, que tern tao poucos escrirores. 

ntudo sendo aquela Mem6ria Academica modemamente escrita, e conrraria a 
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§ 36. Tambem houve dinheiro alfonsim de ouro, e cobre, cujo 
valor, e peso deixo ao exame dos curiosos antiquarios33 . 

Aurea 
§ 3 7. Esta moeda de ouro, de que fazem mern;;ao as escrituras dos 

anos de 1240, e 1244 no tempo do senhor D. Sancho II, pode ser que 
fosse a dobra, que antigamente havia, de que sessenta entravam em 
marco; e seu valor seria entao de noventa reis, e hoje valeria mais de 
mil e setecentos reis34. 

Coroa 
§ 38. Fazem muitas vezes menc;:ao os nossos historiadores desta 

moeda de ouro, que teve diferentes valores em diversos tempos. 0 
nosso celebre Joao Pinto Ribeiro nos diz que ela valeu cento e 
sessenta e oito, cento e quarenta e quatro, e cento e vinte reis. A 
Ordenafao Manuelina, Liv. 4, Tit. 1, § 1 diz que as coroas velhas, e 
de Franc;:a valiam no tempo do senhor D. Duarte duzentos e dezasseis 
reis. Outros dizem que no tempo do senhor D. Manuel, D. Joao III, 
e D. Sebastiao valiam cento e vinte reis, e Fernao Lopes, confundindo 
as coroas com as dobras, !hes da o valor de mais de duzentos e vinte 
e seis reis, falando do tempo do senhor D. Joao I, como especifica
remos no §, 95. 0 senhor D. Duarte no livro por ele escrito, e que 
para no Convento da Cartuxa de Evora, e impresso em parte no Torno 
4 da Hist6ria Geneal6gica, diz = que cinquenta e oito p. pezavarn 
marco, e que as coroas eram de liga de vinte e tres quilates: = e o 
cronista Fr. Antonio da Purificac;:ao afirma que valiam duzentos e 
dezasseis reis no tempo do senhor rei D. Duarte, que as lavrou; e que 
depois se lavraram ate ao tempo do senhor D. Manuel com a valia d~ 
cento e vinte reis, perseverando assim ate ao senhor D. Sebastiao. A 
vista de uma materia tao baralhada, apenas posso deduzir que as 

maior pane dos prindpios, que avarn;:amos, ela ofenderia o credito, se nao mosuas
semos a nossa justa oposic;:ao, seguindo os termos, que a modestia pode, e exige de 
um escritor, que s6 procura a verdade, e o bem piiblico. Rogamos pois ao nosso leitof 
que nos dispense de confrontar mais os nossos princfpios com os daquele autor. Veja· 
-se o § 55 , nota 52: donde parece deduzir-se que setenta pec;:as, ou alfonsins davaJJ'J 
um marco. 

33 D. Rodrigo da Cunha diz que o cobre valia no seu tempo pouco mais de um 
real , e o autor do Memorial das moedas diz que valia a nona pane de um soldo. 

34 O autor do Memorial das moedas diz que, sendo aquela especie de dobra 
lavrada pelo senhor D. Sancho I, devia valer entao pouco mais de cento e vinte reis, 
por entrarem sessenta em marco, que valia sete mil trezentos e oitenta; mas com0 

dissemos no § 6 que o marco de ouro valia entao cinco mil e duzemos, julgamos que 
o seu valor seria de noventa reis. Veja-se a Monarquia Lusitana terceira Part. , Liv. JO, 
cap. 7, e Manuel Severim § 23, que lhe da o valor de quinhentos reis, regulando-se 
pelo valor do marco no seu tempo. Este julga que esta moeda, que traz Gaspar Esta<;O 
nos seus Discursos varios, e que ele vira, era a (mica dobra, que havia naquele ternP0 

ate ao senhor D. Pedro I. Veja-se o que dizemos sobre as moedas dobra , coroa , e rnara· 
vedi. 
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coroas talvez fossem as mesmas dobras3 5, que tivessem diverso 
prec;o, segundo o diferente valor do marco, e as pec;as, que nele 
entravam; e que no tempo do senhor D. Duarte, em que valiam 
duzentos e dezasseis reis, cabendo cinquenta e oito em marco, 
Viessem a corresponder hoje (nao olhando para a diferenc;a dos 
quilates) a mais de mil setecentos e sessenta reis. Por esta conta o 
valor, que o marco de ouro tinha entao, era de doze mil e quinhentos, 
e teria ele, e as coroas maior prec;o no tempo do senhor D. Joao I ja 
no tempo de paz, a seguirmos a autoridade de Fernao Lopes, e a 
entrarem no marco as mesmas pec;as, como e natural; e portanto o 
marco de ouro seria de mais de treze mil reis, e as coroas, que valiam 
duzentos e dezasseis reis, corresponderiam hoje, atento o peso, a mais 
dos mesmos mil setecentos e sessenta reis. Discorrendo assim, 
dectuzo tambem que, continuando o marco a valer em regra sempre 
mais no seu prec;o nominal, e tendo as coroas depois menor esti
mac;ao, devia entrar em marco maior numero delas. Nao fazendo caso 
de pane da opiniao do cronista Purificac;ao, por se encontrar com a 
do desembargador Joao Pinto Ribeiro, persuado-me que estas moedas 
t1veram diverso valor nos reinados seguintes ao do senhor D. Duarte; 
e que, se no tempo do senhor D. Manuel valiam cento e vinte reis, 
deviam corresponder hoje a quinhentos e quarenta reis, ou a uma 
moeda muito maior, que a dos nossos cruzados novos em ouro. 
Taivez que estas coroas fossem meias coroas, que se confundissem, 
coma n6s hoje confundimos as meias dobras de seis mil e quatro
centos com as inteiras de doze mil e oitocentos. Deixemos' a algum 
curioso a decisao destas duvidas. 

Cruzados, e calvarios 
§ 39. No§ 12, nota 17 ja tratamos do valor dos cruzados de ouro 

ch_amados de cruzeta; agora devemos acrescentar que o senhor D. 
Joao III fez lavrar outra especie de cruzados chamados calvarios de 
ouro de vinte e dois quilates, que vaiiam quatrocentos reis, que 
entravam setenta e cinco em marco, e correspondiam hoje a mil e 
quatrocentos reis. Nao falando dos nossos cruzados, e cruzados 
~ovos, cujo valor e conhecido, houve no tempo do senhor D. Pedro 
1 cruzados novos de prata com o valor de quatrocentos reis. 

Dinheiros 
§ 40. 0 nome genenco de dinheiro, segundo Severim, vem de 

clenarius, moeda romana, a que se deu este nome, por valer dez 

F' 35 A Ordena1;iio Manuelina, Liv. 4, tit. 1, § 1. confunde as coroas velhas, ou de 
s~~ni;~. com a dobra Valedia, ou de Banda, dando a todas o valor de duzentos e dezas

s re1s. Veja-se o valor da moeda chamada gentil, aureo, e dobra. 
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assis. Ate ao tempo do senhor D. Joao I se deu este nome36 a uma 
diminuta moeda de cobre, que valia a duodecima parte de um soldo, 
valendo vinte destes soldos a primeira livra antiga, que houve do 
valor de trinta e seis reis, segundo o autor da cr6nica do senhor D. 
Fernando Cap. 55, e Severim: vindo desta sorte um dinheiro a valer 
um ceitil menos um decimo37 . Houveram outros dinheiros, que 
valiam duas livrinhas e 1/12, ou meio ceitil e 1/42 de real, e doze 
destes dinheiros valiam um soldo, daqueles, que valiam vinte e cinco 
livrinhas cada um. Parece que, logo que haviam soldos de diferente 
valor, se cunhavam dinheiros correspondentes a eles38 . 

Do bra 
§ 41. Esta moeda de ouro parece valer no tempo do senhor D. 

Dinis noventa reis 39, no do senhor b. Afonso IV cento e dez reis ·•0 , 

e no do senhor D. Pedro I cento e quarenta e sete reis e tres 
quintos 41 . Houveram tambem dobras chamadas cruzadas, valedias, 
ou de Banda, velhas, ou de Franc;a, castelhanas, e mouriscas, que 
corriam entre n6s em diversos valores 42 . Nos tempos mais pr6ximos 

36 0 dinheiro frances e a duodecima pane de um soldo, e vale 631100 de real. 0 
ingles e tambem ainda hoje a duodecima pane do soldo, e chama-se peny, ou pense, 
ou penique; vale quatorze reis e 83/100. As vezes nao se considera o shelins como 
soldo, mas sim o peny; e nesta hip6tese vale menos o dinheiro ingles. 

37 Severim diz no § 39 que a Ordenai;iio Manuelina, Liv. 4, Tit. I, § 17 da ao 
soldo o valor de dez dinheiros e vinte e quatro quintos, e que fala por aproximai;:ao, 
e nao exactamente: mas esta Ordenai;:ao ultimamente impressa nao tern senao dezas
seis §§ nesse tftulo; e no § 15. e que afirma que o soldo valia dez dinheiros e quatro 
quintos, e nao vinre e quatro quintos. 

38 0 senhor D. Afonso IV mandou lavrar dinheiros, dos quais nove valiam um 
soldo dos correspondentes as primeiras livras antigas. Eles pesavam o mesmo que os 
velhos, ainda que eram de maior valor; mas, segundo Severim, pouco durou este 
aumento de prei;:o; porque tornaram logo ao que tinham os velhos, e assim os 
mandou lavrar o senhor D. Duarte. Talvez que a este respeito se refira o autor da Bene
dictina Lusitana, quando diz que doze dinheiros velhos, ou nove novos valiam um 
soldo. Manuel de Faria e Sousa diz geralmente que dinheiros pretos, e ceitis eram a 
mesma cousa. 0 senhor D. Manuel mandou lavrar dinheiros, dos quais trc':s valiam a 
sua moeda de cobre chamada lea!. Veja-se sobre esta materia Severim, e o que dizemos 
sobre a moedas livra , soldo, e real. 

39 0 autor do Memorial das moedas diz que e te soberano mandou lavrar 
dobras do valor de cento e dez reis, e cle sessenta ao marco; mas como no § 6 
dissemos que o marco valeria nesse tempo cinco mil e duzenros, damos-Jhe um mais 
diminuto valor. 

"o Veja-se o que deduzo cle Fernao Lopes § 94, e sobre o valor, que tinham no 
tempo do senhor D. Joao I, que era de duzentos e vinte e seis reis, veja-se o § 95· 

41 Veja-se o § 8, e Severim, que diz que o mesmo principe fizera meias clobras de 
metade do peso, e valor, e que as dobras inteiras, de que cinquenta entravam em 
marco, valiam cenro e quarenta e sete reis e tres quintos de real , e no tempo de 
Severim seiscenros reis: no que concordam Barbosa, e o autor do Memorial referidO· 

4 2 Leia-se a Ordenai;iio Manue/ina, Liv. 4, Tit. 1, § I e seguintes, D. Rodrigo da 
Cunha, o autor do Memorial referido, e o livro citado escrito pelo senhor D. Duarte, 
que certifica serem de dezasseis, dezassete, dezoito, vinte, vinte e um, vinte e dois, e 
vinte e tres quilates, conforme os desvairados lugares, em que se faziam. 
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houveram dobras de vinte e quatro mil re1s, e doze mil reis; e 
tambem de um ate oito escudos no valor de mil e seiscentos ate doze 
mile oitocentos, cujo peso, e valor e bem conhecido. Alguns chamam 
meia dobra a de doze mil reis, e meia dobra de escudos a de seis mil 
e quatrocentos . Veja-se sobre o objecto deste § o quc; dizemos, 
quando tratamos das coroas, aureo, e maravedi. 

Escudo 
§ 42. Esta moeda de ouro mandada cunhar pelo senhor D. Duarte 

era muito ligada. Razao; porque a cr6nica do senhor D. Afonso V diz 
que as na\:6es estrangeiras a tomavam com dificuldade, e o senhor D. 
Manuel a mandou fundir. Nao fazemos men\:aO do seu valor; porque 
nao sabemos a liga, que tinha. 0 nosso escudo e ha muito tempo de 
mil e seiscentos reis, e chamamos dobras de dois, quatro, oito 
escudos as de tres mil e duzentos, seis mil e quatrocentos, doze mil 
: Oitocentos, e meio escudo a de oitocentos reis, quarto de escudo 
a de quatrocentos reis 43 . 

Gentil 
§ 43. Foi cunhada es ta moeda de ouro pelo senhor D. Fernando, 

e de quatro especies diferentes; valia uma quatro livras e meia, ou 
cento e sessenta e dois reis; outra quatro livras, ou cento e quarenta 
e quatro reis; outra tres livras e meia, ou cento e vinte e seis reis; e 
outra tres livras e cinco soldos, ou cento e dezasseis reis 44 . 

Grave 
§ 44. Esta moeda de prata teve diversos valores no tempo do 

mesmo senhor D. Fernando, que a mandou cunhar: ela foi diversa
mente ligada; razao, porque pouco interesse nos pode dar o conheci
~emo do seu valor. Ao prindpio, segundo Severim, cento e vinte 
az1am um marco, e valiam quinze soldos, ou vinte e um reais dos 
nossos; depois sete soldos; e finalmente dois reis e dois ceitis. 

Indios 
§ 45. Estas moedas, mandadas cunhar de prata de onze dinheiros 

Pelo senhor D. Manuel, valiam trinta e tres reis, e entravam setenta em 
marco, como dissemos no § 41 da Mem6ria precedente. (45 ) 

:3 Veja-se a Ordenat;ao Manuelina, Liv. 4, Tit. 1, § I e seguintes. 
d 4 D. Rodrigo da Cunha, e Severim o afirmam. Distinguiam-se pela denominac;ao 
e u

4
m Ponto, dois pontos. 

q 5 D. Rodrigo da Cunha !hes da o valor de trinta e seis reis, talvez pelo aumento, 
e Ue a Prata teve nos fins do reinado do senhor D. Manuel; mas atesta que setenta 
~travam em marco, como tambem afirma Severim, e a Cr6nica do senhor rei D. 

anue/. 



162 Mem6rias Politicas, Mem6ria V 

Livra 
§ 46. E o conhecimento desta moeda tao interessante, quanto anti

gamente se contava por livras em Portugal, e na Europa, como hoje 
n6s contamos a reais. Ainda hoje na Fran<,;a a livra tornesa, posto que 
ja ideal, e imaginaria, e que vale cento e cinquenta e um reis e 70/100, 
serve para o computo das contas, assim como na Inglaterra a imagi
naria moeda livra esterlina, que vale tres mil quinhentos e sessenta e 
um reis e 26/100, serve ainda hoje para o mesmo computo. Estas 
libras, ou livras ainda hoje se dividem em vinte soldos, e cada soldo 
em doze dinheiros46_ 

§ 4 7. Houveram em Portugal varias especies de livras, posto que 
se nao saiba, que soberanos mandaram cunhar as primeiras; e sao as 
moedas, de que ha mais antiga notfcia, como bem se deixa ver da 
Ordenar;iio Manuelina, Liv. 4, Tit. 1. Eram de cobre, e de prata 47

, 

como as de Fran<,;a, e Alemanha; donde talvez viessem os Oficiais da 
Moeda para este reino 48 . 

§ 48. Todas as nossas livras cunhadas ate ao ano de 1395, em que 
reinava o senhor D. Joao I, tiveram o mesmo valor de trinta e seis 
reis, e o senhor D. Duarte determinou que nos pagamentos se satisfi
zessem por cada uma destas livras, que se devessem, vinte reais 
brancos dos primeiros, que valiam cada um dez ceitis e quatro 
quintos de ceitil, o que monta a trinta e seis reis do nosso tempo; e 
este e o valor, que teve esta primeira, e mais antiga livra49, segundo 
a Ordenar;iio Manuelina, Liv. 4, Tit. 1, e Severim. 

§ 49. A segunda especie de livra mandada cunhar pelo senhor D. 
Joao I tinha vinte e cinco reis e tres ceitis de peso; mas valia os 
mesmos trinta e seis reis, supostas as urgentes necessidades do 
Estado; nas escrituras do tempo do senhor D. Duarte para c:i 
denominam-se estas duas especies de livras com o nome de 
primeiras, e segundas antigas; e o senhor D. Duarte mandou em urna 
lei que por cada livra primeira antiga se pagassem setecentas livrinhas, 
e por cada uma das segundas quinhentas. 

§ 50. Ve-se pois que, alem das primeiras, e segundas livras antigas, 
haviam outras, a que chamavam privativamente livrinhas, as quais 
parece nao existiam ja no tempo do senhor D. Duarte, assim corn° 

~6 Veja-se o que dissemos no § 4, e sobre a moeda dinheiro, e soldo. 
47 Severim nao fala exactamente nesta materia; ora diz que houve livras de prata. 

ora o conjectura; mas eu suponho que as devia haver, pelas haver na Europa. 
48 Que estabeleceram as Casas da Moeda de Lisboa, Porto, Coimbra, e Evora. 
q9 A primeira livra antiga de prata corresponderia aos nossos cruzados novos de 

prata, segundo o valor do marco desse tempo. 
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hoje j:i nao existem reais; mas contou-se por elas muitos anos depois, 
e o seu valor era tao diminuto, que setecentas delas valiam trinta e seis 
reis, ou uma das primeiras livras antigas, e quinhentas valiam uma das 
segundas, que se cunharam depois do ano de 1395, ou valia cada 
livrinha 201700 partes de real, e 2/70 da vigesima parte de um real. 
Esta grande pequenez de prec;:o parece-nos mais extraordinaria, pelo 
Pequeno valor nominal, que o marco entao tinha. 

§ 51. Alem destas tres especies haviam ainda outras, que se redu
ziam aquelas, tal era a livra de cobre chamada especialmente de dez 
soldos; por ser dividida contra a regra geral em dez, e nao em vinte 
soldos, e ter um soldo correspondente, que valia a decima parte 
dela: tinha de valor tres reis e um meio e tres quintos de real, ou 
a decima parte do valor da primeira livra antiga, e corria no ano de 
1441, como consta claramente do Livro velho dos Aniversarios da Se 
de Evora. 

§ 52. Tal era tambem a livra, que continha dez livrinhas, cujo 
Valor era de meio real e tres setimos de ceitil, e corria no ano de 
1464, como consta do mesmo Livro dos Aniversarios. 

. § 53 . E tal era tambem a outra livra de cobre, chamada de tres 
hvras e meia ( destas, de que acabamos de falar no § precedente, que 
continham dez livrinhas) e valia trinta e cinco livrinhas, Q,u real e 
me10 e um ceitil e quatro quintos de ceitil. 

. § 54. Nao se deve omitir uma questao ventilada entre os nossos 
historiadores sobre se haviam livras de ouro, ou se eram somente de 
Prata, e cobre. Severim, que nesta materia falou com maior exactidao, 
e clareza, e a que remeto o leitor, nao da notfcia de livra alguma de 
~uro; mas Manuel Barbosa nas Remiss6es a Ordenar,;ao Manuelina, 

iv. 4, Tit. 21, num. 10 diz que desde o ano de 1278 valia a livra de 
ouro oito vintens, por ter o valor de vinte soldos pretos, e cada soldo 
~reto oito reis; no que julgo se engana, como bem adverte a Mem6ria 
tiracta nas Not{cias Cronol6gicas da Universidade de Coimbra, 
tmpressa no ano de 1729 por Francisco Leitao Ferreira50 . 

D 50 Barbosa , e D. Rodrigo da Cunha, que seguem a dita opiniao, fundam-se em 
so~arte Nunes de Leao na Cr6nica do senhor D. Dinis, que dizem afirmar que este 
c erano deixara um legado de tres mil livras de ouro, que eram mil e duzentos 
a~uzados ; mas na edi<;ao de 1600 da referida Cr6nica a pag. 134, citada por aqueles 

0 ~ores, nao fala o s::ibio Duarte Nunes em livras de ouro; porque somente diz que 
e egado fora de tres mil livras, e que valia mil e duzentos cruzados. Logo e pr6prio, 
D natural que Duarte Nunes, falando de cruzados (que foram fabricados pelo senhor 
aq Afonso V, e muito depois, e porque se costumou conrar ate hoje) quisesse reduzir 
se Uele legado a moeda do seu tempo; pressupondo o marco de prata no tempo do 

nhor D. Dinis valer mais de seiscentos reis, e no ano de 1600, em que Duarte Nunes 
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Maravedi, au maravedims1 

§ 55. Corria antigamente na nossa monarquia uma moeda deste 
nome portuguesa, castelhana, e mourisca com cunhos diferentes, 
como se diz na terceira Parte da Monarquia Lusitana, e parece que 
sessenta pec;as desta moeda entravam em marco, segundo refere 
Pedro de Mariz, e outros 52 : mas isto e ao tempo do senhor D. Pedro 
I; porque depois os maravedis portugueses, e castelhanos ( e talvez ja 
nao houvessem mouriscos) foram de maior peso; porque o marco 
dava cinquenta pec;as desta moeda. 

§ 56. Pelo que toca ao valor, que tinha o maravedim, e bem f:icil 
determina-lo depois de sabermos o seu peso, e Severim nos assegurar 
que os do senhor D. Pedro I eram de ouro fino, e tinham o mesmo 
valor, que atribui aos do senhor D. Sancho I, e aos castelhanos; 
seguindo a proporc;ao das pec;as, que entravam em marco. Duarte 
Nunes de Leao na Cr6nt"ca do senhor D. Dinis fol. 134 da edic;ao de 
1600 diz que os maravedis de ouro correspondiam a quinhentos reis 
do mesmo tempo, em que ele escreveu, quando o marco era de trinta 
mil reis: e como no tempo do dito monarca o marco seria de mais 
de cinco mil e duzentos, valeria o maravedim no seu tempo noventa 

e creveu, mais de dois mil e setecentos: e sendo as tres mil livras do legado das 
primeiras antigas, que valiam a trinta e seis reis. Veja-se a Monarquia Lusitana por 
Brandao, e as mais autoridades, que alega o dito Ferreira: Bluteau, o autor do Memo
rial referido, e outros cairam no mesmo erro de Barbosa, transcrevendo-se. 

si Nome, que veio dos mourns, que entre n6s habitaram . 
'~ ,\lariz afirrna quc o 'cnhor D. ~ancho l 111a11dara cunhar unu mocda dc our" 

deste nome, da qua! se enta pec;:as entravam em marco ; e Severim diz que vira uma 
dobra , em que estava insculpido El Rei D. Sancho com as armas de Portugal, que er'J 
deste peso. e tal\·cz a (mica dohra cunhacla ate ao senhor D. Pedro I. 0 auror cl<l 
Memorial acre centa que os maravedis portugueses, e mouriscos tinham o mesmo 
peso; e Severim nos assegura, pelos ver, que as dobras, ou maravedi~ leoneses 
pesavam no seu tempo seiscentos reis; que as sevilhanas pesavam mais de seiscentos 
reis; que as castelhanas de Banda quase canto como as sevilhanas; e que as dobras de 
D. Branca, ou cruzadas de D. Branca pesavam canto como as dobras, que o senhor D. 
Pedro I mandou Iavrar. Do que dissemos no § 25, nota 24 se deduz que codas esras 
dobras, ou maravedis (a excepc;:ao dos primeiros, que houveram talvez ate ao senhor 
D. Pedro I, que eram de sessenta ao marco) entravam cinquenta deles em marco com 
pouca diferenc;:a; e que o valor de seiscentos reis, que Severim !hes da, se deve referir 
aos tempos anteriores a Aclamac;:ao, em que o marco valia trinta mil reis. E muitO 
natural que esra obra fosse escrita dezassete, ou mais anos antes de ser impressa; e que 
o autor, quando a deu a luz, nao advertisse na alterac;:ao, que o marco ceve depois no 
seu valor nominal. A dita Lei de 1261 diz que o maravedim afonsino de ouro vaha 
trinta soldos, o velho vinte e sere soldos, e o novo vinte e dois soldos. 
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reis 53, e hoje mais de mil e setecentos. 0 seu valor cresceu com o 
aumento do valor do marco, e do peso das pec;;as 54 . 

§ 57. 0 autor do referido Memorial nos assegura que haviam 
tambem maravedis de prata, que valiam vinte e sete reis, ou quinze 
soldos dos correspondentes as primeiras livras antigas; e o autor da 
Benedictina Lusitana lhes da o valor de quarenta e quarro reis''· 

§ 58. Manuel de Faria e Sousa faz menc;;ao de maravedis de cobre, 
que o senhor D. Joao III mandou lavrar com a valia de um real; e 
ainda hoje na Espanha ha esta moeda de cobre com o valor de um 
real e 17/100, que e imaginaria. 

Mealhas 
§ 59. Nao bastando ainda as outras pequenas moedas para repre

sentar pequenas cousas, o povo costumava cortar em duas metades a 
moeda chamada dinheiro, e cada uma destas se chamava mealha, que 
durou ate ao tempo do senhor rei D. Manuel; o que consta da 
Cr6nica do senhor D. Fernando cap. 56, e da Ordenac;ao Manuelina. 
A mealha, chamada tambem pogeja, era do valor correspondente ao 
do dinheiro, que representava, e nao valia meio ceitil, como a dita 
Ordenac;;ao diz, falando geralmente; mas 2/5 e 1/20 de ceitil, como 
Severim nos assegura, tratando dos ultimos dinheiros, que 
houverams6. 

Patacao 
§ 60. Esta moeda de cobre de peso de cinco oitavas foi mandada 

cunhar no tempo do senhor D. Joao III com o valor de dez reis; o 
senhor D. Sebastiao a reduziu ao valor de tres reis; e o senhor D. 

d 53 Barbosa nas Remissoes a Ordena<,;ao Manuelina, Liv. 4, Tit. 21, n. 10 diz que 
escte o ano de 1278 valia o maravedim cinquenta soldos pretos, e cada soldo preto 

~~to reis .(pelo que vinha a valer cada maravedim quatrocentos reis); e que no ano de 
43 vaha cr::nto e oito dinheiros, ou reis, e que os portugueses valiam menos um 

d~tnto ; porque !hes da o valor de quatrocentos reis em Iugar de quinhentos, que !hes 
ea s.everim. Este jurisconsulto fala neste lugar sem alguma exactidao; ele queria 

5 
Xprimir o valor desta moeda nos tempos posteriores, em que ela valeu cinquenta 

0
°1dos pretos ; e talvez que os maravedis ponugueses nao tivessem menos valor que 

e 5 0 utros, pelo que dissemos acima, e no § 6 D. Rodrigo da Cunha, e mais alguns 
~Crttores transcrevem a Barbosa, e o autor do Memorial das moedas afirma que os 

5 
aravedis, ou morabitinos valiam mais de cento e vinte reis, reputando o marco em 

ete mil trezentos e oitenta reis . 
54 Leia-se o que dissemos sobre as moedas dobra, coroa, aureo, e no § 6. 

n 55 
Ha quern diga que no tempo do senhor D. Manuel valia pert0 de quarenta e 

ove reis; mas nao sei em que se estribem todos estes autores. 
rn 56 0 autor do Memorial referido acrescenta que desta moeda veio o nome de 

eaJheiro. 
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Antonio ao de cinco reis, e dez reis. Parece que teve este nome pela 
semelharn;;a aos patac6es castelhanos57 . 

Portugues 
§ 61. Ja trat:imos desta moeda de ouro no § 12, nota 17; era quase 

de dez oitavas de ouro de vinte e quatro quilates. Tambem a mandou 
lavrar de prata58 o senhor D. Manuel no ano de 1504 com o valor 
de quatrocentos reis; assim como meios, e quartos da mesma 
moeda59. 

Rea is 
§ 62. Ja na Mem6ria precedente § 52 todmos nesta espec1e de 

moeda, que e hoje entre n6s imaginaria, e cujo conhecimento e de 
muito interesse para a hist6ria da nossa monarquia. 

§ 63. Houveram reais de prata, e de cob re com di versos pesos, e 
valores. Aqueles mandados cunhar pelo senhor D. Joao I eram de lei 
de nove dinheiros, e de setenta em marco; e depois foram mandados 
bater outros de lei de seis, cinco, e um dinheiro, como consta da sua 
Cr6nica Paree 1, cap. 49 e 50. Estes ultimos valiam dez soldos; e da 
segunda Paree cap. 5 da mesma Cr6nica se ve que mandou fabricar 
outros com o valor de tres livras e meia, e de dez dinheiros e meio; 
e quando quis tomar Ceuta, fez os primeiros reais de prata, chamados 
brancos, de lei de dez dinheiros, e de sessenta e dois em marco, que 
valiam dez reais de tres livras e meia6o. 

§ 64. 0 senhor D. Joao II fez tambem meios reais de prata de lei 
de onze dinheiros, a que chamaram vintens, por valerem vinte reis; 
e meios, e quartos de vintem, que valiam dez, e cinco reis 61 . 0 
senhor D. Manuel mandou tambem cunhar reais de prata de vinte, e 
trinta reis cada um62 . 0 senhor D. Joao III fez lavrar outros reais de 

57 Severim, D. Rodrigo da Cunha, e outros sao concordes. 
58 D. Rodrigo da Cunha, Severim, e outros o asseguram; e este ultimo acrescent:I 

que os quartos dos portugueses chamados tostoes se denominaram assim pela palavra 
francesa test; por haver nesse reino uma moeda, que tinha por divisa uma cabe~a. 
Veja-se a moeda tosrao. 

59 Tenho uma moeda, que julgo ser quarto de portuges de prata. Pesa duas 
oitavas e meia e oito graos, e esca bem conservada. Tern de uma parte a cruz da OrderJJ 
de Cristo com quatro estrelas nos quatro vaos dela, e a letra ; in hoc signo vinces: 
; e da outra as chagas em cruz coroadas com a letra: l. Emmanuel. R. P. et A. D. 
Guine. 

60 Cada real valia dezoito reis, e o marco de prata de dez dinheiros mil cento e 
dezasseis reis, segundo o valor do real, ou livra de tres livras e meia. 

61 Segundo Severim, e veja-se o § 78. 
62 Consta de uma escritura publica feita em Alda-Galega em 17 de Outubro de 

1501 por Diogo Ferreira, escrivao da Provedoria; declarando-se af ser o rea l de prata 
de trinta reis, de seis ceitis cada real. 
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Prata, que chamaram moedas de dois vintens; e de dobrado peso, a 
que chamaram quatro vintens; e o senhor D. Sebastiao mandou 
cunhar tambem de prata meios vintens. 

§ 65. Os primeiros reais brancos de cob re, que foram mandados 
cunhar pelo senhor rei D. Duarte, eram deste metal ligado com 
estanho, e outros; razao porque tiveram esta denominac;:ao. Cada um 
deies valia um soldo dos antigos, ou trinta e cinco livrinhas, e vinte 
deies tinham o valor de trinta e seis reis, ou de uma livra das 
Primeiras antigas. 0 mesmo soberano mandou lavrar pretos, ou uma 
rnoeda deste nome, de que dez valiam um real branco : porquanto, ja 
que os soldos se mudaram em reais brancos, pareceu conveniente 
rnudar os dinheiros em pretos; assim chamados, porque nao teriam 
tanta liga de estanho. 0 valor pois de um destes brancos era pela 
nossa moeda um real quatro ceitis e quatro quintos de ceitiJ63, e o 
Preto correspondente de um ceitil e 4/50 ceitil; o que consta da 
rnesma Ordenar;iio Manuelina. 

§ 66. No ano de 1446 se cunharam os segundos reais brancos; em 
l453 os terceiros; e em 1462 os quartos, os quais, sendo todos do 
rnesmo valor, tiveram sempre progressivamente menor peso de metal, 
ate que o senhor D. Afonso V em atenc;:ao, ao que !he representaram 
os povos, determinou em Evora no ano de 1473 que pelos primeiros 
reais brancos, que se devessem, se pagassem dezoito preto,s entao 
correntes, que valiam tres quintos de ceitil, e cada real destes brancos 
dez ceitis e tres quartos de ceitil. Pelos segundos mandou pagar 
quatorze dos ultimos, valendo cada um real dois ceitis e dois quintos 
de ceitil; pelos terceiros doze pretos dos ultimos, ou um real um ceitil 
e urn quinto de ceitil; e pelos quartos dez pretos, ou um real de seis 
Ceitis hoje correntes61 . 

§ 67. Finalrncntc o s<.:nhor D. jo;1o 11 rnandou lanar os n.:ais (porquc 
hoje se conta, e que sao ja moedas imaginarias)65 de cobre puro com 
0 valor de seis ceitis, que perderam desde entao o nome de brancos. 

Ceitil 
d § 68. Esta moeda de cobre, assim chamada ou por ser a sexta parte 
de real, ou por ser cunhada pelo senhor D. Joao I depois da tomada 
/ C~u ta, foi lavrada no tempo do senhor D. Joao III com o peso de 
ezouo graos, como consta do cap. 38, Parte 4 da sua Cr6nica; e o 

senhor D. Manuel ja antes a tinha lavrado; mas segundo Damiao de G6is 
correu pouco tempo: pelo baixo valor, que os metais depois tiveram. 

:3 0 cronista Purificac;:ao da- lhes o valor de onze ceitis por aproximac;:ao. 
re . 4 Veja-se Severim. Conjectura-se que a proporc;:ao que se cunharam os diferentes 

ais
6 

brancos se fabricaram pretos correspondentes. 
5 Ha quern fac;:a diferenc;:a entre moeda numeral, e imaginaria. 
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Soldos66 

§ 69. Os que houve antes de 1395 valiam um dos nossos reais 
quatro ceitis e quatro quintos de ceitil, e vinte deles faziam uma livra 
das primeiras antigas, que tinham o valor de trinta e seis reis; porque 
o senhor D. Duarte mandou pagar vinte reais brancos por esta livra, 
ficando cada real branco valendo um soldo; como se ve da Orde
na(ao Manuelina, Liv. 4, Tit. 1, § 1, de Severim, e de outros. 

§ 70. Da mesma sorte a segunda livra antiga se dividia em vinte 
soldos, como consta das escrituras do ano de 1442, e 1462; e cada 
um destes segundos soldos valia um real e 2/7 de real. 

§ 71. A livra chamada de dez soldos, por ser especialmente divi
dida em dez soldos, era menor; razao porque cada um deles valia sete 
livrinhas, ou dois quimos de real e 1/20 de real. 

§ 72. Ainda que Manuel Barbosa nas suas Remiss6es a Ordena(dO 
Manuelina, Liv. 4, Tit. 21 diga que os soldos pretos valiam oito reis, 
n6s nao sabemos de que tempo, nem de que soldos ele fala. E certo 
que se chamaram soldos pretos aos reais pretos, depois que se 
cunharam os reais brancos, de que falamos; mas estes tiveram diverso 
valor, como ja vimos. Talvez que Barbosa queira exprimir por soldo 
preto o soldo de ouro, que ele diz valeu oito reis no ano de 1116, 
fundado na autoridade do bispo D. Fr. Prudencio de Sandoval, Parte 
1 dos Mosteiros de S. Bento, Tit. do Mosteiro de S. Milao § 68 no firn 
fol. 77 vers., e que valera depois um cruzado de ouro castelhano. 

§ 73. Alguns dos nossos escritores fazem meni;ao do sol do de 
ouro, e de prata, como e o autor da Benedictina Lusitana, que diZ 
que o soldo de ouro valia quatrocentos reis. 0 cronista Purificai;ao, 
e D. Rodrigo da Cunha lhe dao o valor de trezentos e vinte reis, e o 
autor do Memorial referido afirma que houveram soldos de ouro, 
prata, e cobre ate ao senhor D. Joao II; mas parece que os soldos de 
ouro, e prata nao eram moeda portuguesa67 . 

66 Dizem que esta palavra soldo veio da latina solidum, ou perfeito, dando 05 

latinos este nome a moeda, que valia, o que pesava. Ainda hoje ha esta moeda na 
Frarn;:a, e na Inglaterra. Os escritores ingleses chamam ao sbelins soldo, e outras vezeS 
consideram o pense por soldo. Nos nossos artigos das sisas se faz meni;:ao muitaS 
vezes desta moeda. 

67 Desta opiniao e D. Rodrigo da Cunha, e acrescenta que Barbosa, e D. ff. 
Prudencio confundiram os soldos de ouro com os maravedis; e que segundo 05 

mesmos autores o soldo de prata valia dez reis. Veja-se o § 75, nota 69. 
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Talento 
§ 74. Parece que esta moeda de ouro valeu em 1188 mil e seis

cemos reis68 . 

Tornes 69 

§ 75. 0 capftulo II da Hist6ria do senhor D. Pedro I diz que este 
Principe fizera lavrar esta moeda de prata da liga, e peso dos reais de 
El Rei D. Pedro de Castela; e Severim afirma que cunhara outros 
torneses mais pequenos, que entravam cento e trinta em marco; que 
o tornes maior valia sete soldos, e o pequeno tres soldos e meio dos 
Primeiros correspondentes as primeiras livras antigas. 

§ 76. 0 senhor D. Fernando mandou lavrar outros torneses 
chamados petites, palavra francesa: o que consta da Cr6nica do 
mesmo prfncipe cap. 56. 0 conhecimento do seu valor nos e pouco 
Util, pela muita liga, com que este monarca cunhou a moeda. 

Tostoes 70 

§ 77. 0 senhor D. Manuel mandou lavrar portugueses de prata, e 
meios, e quartos; a estes chamaram tostoes. No anode 1517 fez meios 
t~stoes, segundo Severim, cujo valor e facil conhecer, pelo que 
dissemos do pre\:O dos portugueses 71 . Tinham o valor de cem reis, e 
os meios tost6es o de cinquenta reis, e continuaram-se a lavrar nos 
reinados seguintes ao do senhor D. Manuel 72 . 

Vintens 
§ 78 . 0 senhor D. Afonso V mandou lavrar reais de prata de lei 

de onze dinheiros, a que chamaram vintens, e depois meios 73, e 

D. 68 Ha quern pense nao rer sido nunca ponuguesa esta moeda , como e o au tor do 
zcionario Universal das moedas, que afirma que foi moeda de ouro, de prata, e de 

conta dos romanos, gregos, e hebreus. 
E 69 Esre nome tomes parece vir de uma moeda francesa, que enrao corria na 
Uropa Iavrada na cidade de Tours, e chamada soldo turones. 

c b 70 Da palavra test, ou cere, por estar nesca moeda francesa insculpida a efigie, ou 
a e<;a dos reis. 

71 Cr6nica de Damiiio de G6is, Pane IV, cap. 20. 
d 72 O senhor D. Sebastiao por provisao de 27 de Junho de 1558, e de 22 de Abril 
de 1570 mandou que se nao lavrasse nestes reinos ourra moeda de prata mais, que a 
c Os tosroes, meios tostoes, vintens, e meios vintens. Dizem que no cestamenro do 
s 00de Rui Vaz Pereira , feito no ano de 1480, se faz men<;ao de toscoes brancos, donde 
re quer concluir que ja esta moeda exiscia antes do senhor D. Manuel: o que e indife
ence para o objecto, que tratamo . 

I[ 
73 Eu tenho uma moeda de prata, que julgo ser a de vintem do senhor D. Joao 

c~ que tern de peso trinca e seis graos, e de uma pane as cinco chagas em cruz 
'fe roactas com a letra: Joannes I!. R. P. et A. D. G. •; da outra coroa com a mes ma letra. 
lvt nho oucras duas, que julgo serem as de vincem, e meio vincem do senhor D. 

anueJ. A primeira tern de uma parte as chagas coroadas em cruz com a letra: !. 
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quartos de vintem, a que chamaram cinquinhos, segundo afirma 
Severim; continuaram a cunhar-se nos reinados seguintes sempre com 
o valor de vinte reis de cobre, donde tomaram o nome. Houveram 
tambem vintens, meios vintens, e quartos de vintem de cobre, que 
sao os nossos cinco reis . 

Conclusao deste capitulo 

§ 79. 6s omitimos tratar aqui do valor das moedas estrangeiras, 
que neste reino correram, das cunhadas em as nossas col6nias, e de 
muitas outras; porque alem de uma extensao ta! nao caber nos limites 
de uma mem6ria, ela excederia mesmo o objecto, a que nos 
propomos "•. 0 nosso fim nestes discursos foi estabelecer as bases, 
porque se pudessem calcular as somas numerais, de que fazem 
men~ao os nossos historiadores, e cronistas; reduzi-las a moeda 
corrente; e tirar mil consequencias certas, e necessarias, ainda que 
por aproxima~ao, quais possam guiar a nau do Estado a sua prosperi
dade. A agricultura, o comercio, a industria, e as finani;as safram do 
caos das probabilidades, e das opini6es, e terao regras infalfveis, se 
uma iluminada hist6ria do passado 75 nos conduzir. A fraqueza do 
homem o obriga sempre a desconfiar em a polftica de tudo, que nao 
tern por guia ou a evidencia resistive! a todos os ataques sofisticos, ou 
a constante experiencia dos seculos, que nos precederam; e as ideias, 
que pudemos juntar sabre as moedas, e o marco, julgamos serern 
bastantes para fazer brotar parte daquela firme convic~ao, que 
costuma aquietar o espfrito humano. 

CAPITULO IV 

Moeda de cobre 

§ 80. Ainda que no capftulo precedente tenhamos tratado ja de 
algumas moedas de cobre, julgamos necessario acrescentar algumas 
ideias mais sabre o valor deste metal, e desta moeda, que teve sempre 
tanto uso no nosso reino, e na Europa. 

Emmanuel R. P. et. A. D. Guin!; e da outra a coroa com um M. !., e com a mesrJJ3 

letra. Ela pesa trinta e nove graos. A segunda pesa dezoico, tern de uma pane a crtJZ 
de Malta com a letra: !. Emmanuel R. P. et A. D. G.; e da outra as chagas em crui 
com a mesma letra. Esta ultima tern algum uso; as outras escao bem conservada . Vej3• 

-se o § 41 da Mem6ria IV. e o § 64 desta. 
7• Leiam-se os aucores, que citamos no § 33. 
75 § 152, Prop. 3. 
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§ 81. 0 livro escrito pelo senhor rei D. Duarte diz que um quintal 
de cobre valia um marco de prata, e por esta conta cada marco de 
cobre valia quatro reis76. No tempo do senhor D. Joao III valeria o 
marco de cobre em moeda cento e vinte oito reis; porque a moeda 
de cinco oitavas valeu dez reis. Francisco de Andrade na Cr6nica 
deste prfncipe diz que a moeda de cobre era rara; por ser muito 
exponada para fora do reino: mas nao sei o motivo, porque o senhor 
D. Sebastiao a reduziu logo a menos da ten,;:a pane do valor, que tinha 
no precedente reinado, dando ao marco de cobre amoedado o valor 
de trinta e oito reis 77 . Nos reinados pr6ximos, e actual e f:icil 
conhecer pelo peso a diferenc;a do valor do marco, e moeda de 
cobre7s. 

§ 82. As minas de metais inferiores nao costumam baixar tanto de 
valor como as dos preciosos; o seu diminuto prec;o nao convida a 
grandes escavac;oes, o seu grande consumo, durac;ao, e ficil transporte 
lhes faz conservar o prec;o, que e mais igual ao seu valor real; ainda 
que o monop6lio, e a guerra !he alteram as vezes a estimac;ao 79: 
desta natureza e 0 cobre. 

§ 83. N6s observamos que o cobre amoedado tern um valor, 
mesmo mercantil, pouco maior, do que tinha no tempo do senhor D. 

d 76 Atesta o curiosfssimo Meneses muitas vezes citado, que vira um ceitil do tempo 
0 senhor D. Joao I, que precedeu ao senhor D. Duarte, o qual pesava pouco menos 

que um real; porque de alguns que examinou, se via que uma moeda de tres reis, que 
corn as letras utilitati publica era a penultima das menores que corriam em 1738, 
Pesava menos que um ceitil de El Rei D. Joao I. Se neste Jugar nao ha erro de 
:lllpressao, podemos dele deduzir que, referindo-nos as ditas moedas de tres reis, elas 

5
tnharn um peso dezoito vezes menor que os mesmos tres reis de cobre do tempo do 

venhor D. Joao I, e que os reais do reinado do senhor D. Joao V tinham um peso seis 
ezes menor que os reais do senhor D. Joao I. Talvez que o mencionado autor queira 
~Ornbinar ceitis de difereme peso batidos pelo senhor D. Joao I nos diversos tempos 
re Perturbac;ao, e de paz. Logo na mesma hip6tese, e proporc;ao, combinando os dois 
deinados, o mesmo peso de cobre, que valia antigamente um real , ou um tostao, valeu 
. epois dezoito reis, ou dezoito tostoes, se seguirmos os tempos de perturbac;oes. Veja
se o § 85. 

A. . 77 Taivez que fosse maxima jesuftica praticada ja do tempo do senhor D. Joao Ill. 
s tnfluencia no governo, e a grande porc;ao de esmolas em moeda de cobre, que esta 
~ctedade distribuia para se popularizar, fazem alguma prova desta conjectura. Esta 

0 oe_da ou devia logo sair do reino, ou fundir-se; porem nao era a companhia, mas 
d erario, que sofria a perda. O senhor D. Ant6n io aumentou o valor nominal da moeda 
de cobre; o que peio contrario devia despopuiariza-Jo, mas tendia a coarctar a despesa 

0 erario. 

er 
78 

0 prec;o mercantil do cobre em Lisboa antes da guerra, que acabou h:l. pouco, 
n~ de cemo e quarenta para cento e cinquenta re is o marco, e hoje e de cenco e 
do venta para duzentos e dez. Umas moedas de dez reis, que pesei, cunhadas depois 
Pe anode 1791 pesavam tres oi tavas e meia, e as de cinco reis oitava e meia. 0 mesmo 

so79achei com pouca diferenc;a em umas de dez reis do ano de 1778, e 1782. 
§ 81 , nota 78 . 
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Joao III, apesar deste soberano !he dar um menor prec;:o, do que ele 
tinha no mercantil da Europa, e da civilizac;:ao ter crescido prodigiosa
mente: porem se compararmos os tempos barbaros, ou menos civili
zados, acharemos que este metal teve um prec;:o muito baixo, e dimi
nuta, quando o luxo das mesas dominava pouco; mas o seu valor se 
tornou coma estacionario, depois que a civi!izac;:ao fez aumentar as 
escavac;:6es deste metal, para p6r o seu produto a nfvel do seu 
consumo. 

§ 84. No tempo do senhor D. Duarte tinha o cobre um valor 
muito diminuto; porque, coma dissemos, o marco deste metal valia 
quatro reis, e duzentos e cinquenta e seis marcos tinham o valor de 
um de prata. Esta sextuplicou, ou cresceu ainda mais, se compa
rarmos o seu valor nominal desse tempo com o de hoje; e se o cobre 
crescesse de valor na mesma proporc;:ao, devia o prec;:o do seu marco 
ser hoje de vinte e quatro reis; mas a civilizac;:ao geral da Europa fez 
depois daquele prfncipe mui rapidos progressos, e este metal, que e 
um genera de luxo nao s6 nas cozinhas, mas na marinha, e noutros 
empregos, devia crescer prodigiosamente de valor; sem daf se poder 
deduzir alguma regra a favor, ou contra a riqueza de cada uma das 
nac;:6es: coma expusemos na precedente Mem6ria Cap. IV. 

§ 85. Mais extraordinariamente achamos que o cobre teve maior, 
ou dobrado valor no reinado do senhor D. Joao I, que precedeu ao 
senhor D. Duarte, se seguirmos o que refere o ja mencionado 
Meneses, de que fizemos menc;:ao no § 81, nota 76. Na hip6tese, e 
proporc;:ao dada pelo referido autor de um para dezoito, coma e mais 
natural que fosse; porque e quando ele fala com especificac;:ao, ve-se 
que o senhor D. Joao I deu ao cobre um valor extraordinario, que 
talvez o senhor D. Duarte reduzisse ao prec;:o mercantil. Aquele sobe
rano quis dar-lhe um tao excessivo valor, determinando talvez que s6 
servisse para pequenos pagamemos, coma ainda hoje se pratica na 
Europa. 

§ 86. Na Inglaterra um marco, ou meio arratel de cobre vale er1l 
moeda doze soldos80 , ou penses, e antes de cunhado vale ordinaria
mente sete soldos; mas a lei, que obriga a receber esta moeda, faz que 
ninguem a rejeite dada em pequenos pagamentos. Francisco de 
Andrade na Cr6nica do senhor D. ]oao III, cap. 59 refere que este 
soberano mandara que o pagamento de cinquenta reis pudesse fazer
-se todo em cobre; que o de duzentos reis na quarta parte; e assir1l 
se seguiu a proporc;:ao par diante. Outras semelhantes leis temos na 
Ordena(ao, Liv. 4, tit. 21, pr., e na Extr. de 17 de Fevereiro de 1699· 
E com efeito ninguem costuma rejeitar a moeda de cobre, sendo 0 

so Doze desces soldos valem 178 41100 de real. 
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pagamento feito com esta modera<;ao; nem se quer expor ao risco de 
crime de moeda falsa, cunhando uma de tao diminuto valor, de tao 
pouca extrac<;ao, e de tanto peso. 

CAPITULO V 

Resolu~6es de problemas, que provam parte do uso, e utili
dade, que resultam desta, e da precedente Mem6ria; ou 
redu~ifo das somas numerais das diferentes epocas da nossa 
rnonarquia ao seu equivalente valor de hoje; coma a renda, 
que tinha o senhor D. Afonso Henriques, e D. ]oiio I; o 
tesouro do senhor D. Sancho I; os ordenados dos lentes da 
Universidade no tempo do senhor D. Dinis; o patrim6nio 
do~ eclesiasticos depois do Concilio Tridentino; e o patri
rnonio fixo da coroa no tempo do senhor D. Sebastiiio 

§ 87. Nasso espfrito cansado de tratar materias obscuras, enfado
nhas, e fastidiosas, em que se costuma faltar mesmo as leis do estilo 
Para se seguirem as da discussao, e da dialectica, vai agora a respirar 
um pouco pela resoluc;ao de problemas hist6ricos, e poFticos, que 
antes por falta dos precedentes prindpios se nao podiam resolver. 

§ 88. Quando lemos em Manuel de Faria e Sousa que o senhor 
~· Afonso Henriques tinha de renda onze cantos, e quisermos reduzi-
os ao valor de hoje; a fim de conhecermos quanta aquela soma hoje 

Valeria; n6s caminharemos por estes prindpios, que sao os que se 
acham demonstrados nesta, e na precedente Mem6ria. 0 referido 
~istoriador nao declara se eram onze cantos de reis, se de maravedis 

e. ouro, ou de prata, ou de livras, e e necessario determina-lo 
f~1meiro. Como ele escreveu antes da aclamac;ao do senhor D. Joao 

' vemos ja que ele nao podia falar senao de onze cantos de reis, que 
~~~ a moeda, porque se costumava contar ja muito antes desse tempo 

e hoje; e calculando o valor do marco de prata no tempo desse 
grancte monarca a quinhentos e quatro reis, e hoje a sete mil e seis
centos, ou em um valor quinze vezes maior, segue-se que os onze 
~O~tos de reis do tempo do senhor D. Afonso Henriques valeriam 

0 Je uma soma quinze vezes maior, ou cento e sessenta e cinco 
Contos de reis: mas como os metais preciosos diminuiram de valor 
~uarr_o vezes, pela grande abundancia das minas da America, como 
n rovamos na precedente Mem6ria, temos que aquela soma valia 
aquele tempo uma quatro vezes maior81: e multiplicando os cento 

BJ Ja . . Vinh v1mos na precedeme Mem6ria que o marco valendo um , e agora qumze, 
cad a 6 a ter um aumemo de nome; mas aquele mesmo marco comprnva quadrupli

o trabalho, ou produc;:oes. Mem6ria JV, § 86, Facto 4. 
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e sessenta e cinco cantos par quatro, da em soma total seiscentos e 
sessenta cantos de reis, ou um milhao seiscentos e cinquenta mil 
cruzados. Porem esta soma e muito maior, se nos regularmos pelo 
valor do marco de ouro, cuja proporc;ao em lugar de ser de um para 
quinze, e de um para dezanove, valendo o marco cinco mil e quatro
centos, e hoje cento e dais mil e quatrocentos; porque os onze 
cantos multiplicados par dezanove, dao em duzentos e nave, e estes 
por quatro, em oitocentos e trinta e seis cantos, ou em dois milhoes 
e noventa mil cruzados. E esta talvez seja a soma verdadeiramente 
igual a dos onze cantos de reis 82 . 

§ 89. Esta era a renda, que fazia o senhor D. Afonso Henriques 
naquela parte de Portugal, que tinha conquistado, quando nao tinha 
marinha atendfvel, nem tropa paga; mas um sabio escritor por falta 
destes prindpios quis supor que os onze cantos, de que falava 
Manuel de Faria e Sousa, deviam ser de maravedis de ouro; porque 
de outro modo nao podiam conciliar-se os grandes exercitos, que 
sustentou aquele prfncipe em longas, e compridas guerras; a fundac;ao 
de muitas cidades, e vilas; e as obras magnfficas, que fez: contudo 
cessara a admirac;ao, uma vez que nos lembremos do costume, que 
tiveram sempre os asiaticos, e os arabes de juntarem grandes tesouros 
pelas terras, onde residiram83, e que o grande Afonso tivera sabre os 
mouros uma serie de vit6rias acompanhadas de grandes, e ricos 
despojos; tomara infinitas prac;as, que deviam canter consideraveis 
tesouros, e espalhara o ouro, e a prata com profusao por este reino. 
0 que se observa demonstrativamente, se virmos que os onze contoS 
de maravedis de ouro a noventa reis cada um vinham hoje a importar 
em uma soma noventa vezes maior, ou em cento e oitenta e oito 
milh6es de cruzados de renda anual; que os de prata a vinte sete reiS 
cada um em cinquenta e seis milh6es; que os de livras a trinta e seiS 

82 No tempo deste monarca, que reinou setenta e tres anos, entrando os dezas· 
seis da regencia da senhora D. Teresa, havia muita abundancia de ouro. Pelas razoes. 
que exponho no § seguinte, deixou este metal de ser um produto de tanto luxo, corn° 
era antes, e foi depois; ea civiliza<;ao cresceu, por sair este reino do poder dos mui;:u l· 
manos. Devia a prata faltar, e ser o ouro o que regulasse o valor daquele metal. A civ1• 

liza<;ao nao fez crescer o valor dos metais, por serem estes em abund;lncia capaz cte 
suprir as faltas , que aquela causava. Veja-se a Mem6ria precedente, principalmente oo 
cap. 8 donde se podera deduzir, suposta a diversa propor<;ao dos dois metais naqueJe, 
e no nosso tempo, o que cu conjecturo. Se o valor mercamil do .marco de prata, que 
nao e sempre conforme ao legal, no tempo deste prindpe fosse de quatrocenros e 
cinquenta, entao seria hoje o valor do marco de prata dezanove vezes maior, corn° 
e o do ouro. A prata relativamente ao ouro e hoje mais barata do que era no teroP0 

do senhor D. Afonso Henriques. As luzes daquele seculo nao permitiam uma exa.cta 
propor<;ao emre o valor legal , e mercantil. 0 trigo pode ser que fosse represenrauvo 
como os metais preciosos. Se o ouro era mais barato, e a prata mais cara do que hOJe, 
porque se nao admitiria compensa<;iio? Veja-se o § 7, nota 9 . 

83 Mem6ria JV, Cap. X. 
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reis em setenta e cinco milh6es de cruzados; somas, que excedem 
toda a verosimilharn;a, e crftica 84 . 

§ 90. Examinemos outro facto da nossa hist6ria. Pedro de Mariz 
nos diz que o senhor D. Sancho I deixara um tesouro de quinhentos 
mil maravedis de ouro, que a noventa reis cada um somam em 
quarenta e cinco contos de reis, os quais multiplicados por dezanove 
Pela diferern;a do valor nominal do marco de ouro desse tempo para 
0 . de hoje ser de um para dezanove, importam em oitocentos e 
cinquenta e cinco contos; e multiplicados por quatro, que foi a baixa, 
que tiveram os metais, vem a montar em tres mil e quatrocentos e 
vinte contos, ou em oito milh6es quinhentos e cinquenta mil 
cruzados de hoje85. 

§ 91. Dizem os nossos historiadores que no tempo do senhor D. 
Afonso III o mais rico homem tinha de fundo cinco mil livras, que 
a trinta e seis reis cada uma importavam em cento e oitenta mil reis, 
que multiplicados por dezanove vezes em aten\:aO a diferen\:a do 
valor nominal do marco de ouro, somam em tres contos e quatro
centos e vinte mil reis; os quais multiplicados por quatro em treze 
contos seiscentos e oitenta mil reis, ou em trinta e quatro mil e 
duzemos cruzados de hoje. Se as livras fossem de ouro ( como falsa
mente se julgou ter havido, o que confutamos no § 54) a cento e 

30 
84 0 que temos avan\;'.ado e deduzido dos factos, que expusemos nos,§ 6, 7, 29, 

n ' 56, 57, e da Hist6ria daquele tempo; e tao longe esta de nos dever parecer dimi
c Uta a renda de ooze contos de reis, que equivalem hoje a dois milhoes e noventa mil 
druz~ctos , que antes nos deve parecer excessiva, suposta a pequenez do nosso 
s orninio, a desola\;'.aO, em que estavam as terras sujeitas havia seculos ao poder dos 
sarracenos, e a falta de agricultura, comercio, e industria , que se deviam sentir. Mas 
te considerarmos o longo reinado deste prfncipe tao habil general, como sabio poH
aico, o 6dio do povo contra os ritos, e brutalidades arabicas, o credito do soberano, 
P triste lembran\;'.a do conde Juliao, a uniformidade do sistema do governo perpetuado 

0 or tantos anos, a brevidade dos processos, e o amor da religiao, em que ardia todo 
r/0 vo, nosso pasmo diminuira logo. Alem dos despojos feitos aos inimigos, a referida 
in ncta. devia dar ainda um superfluo capaz de formar naquele prfncipe um caracter de 
seagnificencia. Nao havendo tropa paga, coda a guerra, como muitos seculos depois , 
p sustentava a custa dos povos ; que se armavam voluntariamente em defesa da patria 
a~ra a expulsao do inimigo comum. O luxo privado do soberano, que se conservou d: ao senhor D. Joao III, era tao limitado, como era grande o publico; e a economia 
tu~ autoridades constitufdas !hes tornava mais que suficientes seus ordenados: o que 
rn ° C<:Jncorreu muito, e mui grandemente, para que este principe fundasse ainda 
ta~llas Vilas, e cidades, e estabelecesse tambem os alicerces de uma monarquia por 

t~s anos respeitavel. 
qu· 

5 
Ha historiadores , que dizem que este prfncipe deixara um tesouro de 

i n~~hentos mil marcos de ouro, e mil e quatrocentos de prata; soma, que nao e muito 
08 rive1 Pelos muitos despojos, que se tomaram aos mouros no Algarve; mas entao s6 
rnn~~1 nhenros mil marcos vinham hoje a importar em quinhentos e vinte e dois 
our oes; o que nao e provavel , pelas despesas de uma guerra muito renhida, e por 

ras extraordinarias, que este principe fez. 
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sessenta re1s cada uma86, a dita soma crescia ainda mais, que na 
razao quadruplicada excedendo a cento e trinta e sete mil cruzados, 
o que nao e muito crfvel ter um homem particular daquele tempo. A 
nossa monarquia estava ainda nos seus prindpios. 0 senhor D. 
Sancho I tinha castigado severamente alguns condes, ricos, soberbos, 
e revoltosos; as guerras continuavam contra os mouros; porque o 
senhor D. Afonso III foi o que acabou de fazer a conquista deste 
reino; o entusiasmo, e o amor da religiao, o 6dio contra os mouros, 
o patriotismo, e a guerra sustentada pelos ricos, e pelos povos tinharn 
feito sacrificar os bens dos poderosos, e abastados. A pequena desi
gualdade de fortunas, que todo o cidadao amava naqueles tempos, 
coma sucede sempre nas monarquias nascentes; as disputas com o 
clero, que estorvavam que ele amontoasse mais riquezas; a liberdade 
do comercio, que este prfncipe Sabio estabeleceu para evitar 0 riCO 
monop6lio, que sempre se fomenta pelas restric;6es mercantis; e a 
agricultura, que estava no seu ben;o, tudo concorria, para que nao 
pudessem haver homens muito ricos, e abonados. 

§ 92 . Se quisermos saber o que valem hoje os ordenados, que o 
senhor D. Dinis deu ao lente de prima de leis, de canones, e ao de 
musica, seguiremos o mesmo metodo. Segundo a Mem6ria tirada daS 
Noticias Cronol6gicas da Universidade de Coimbra, impressa por 
Francisco Leitao Ferreira em 1729, o lente de prima de leis tinha de 
renda vinte e um mil e seiscentos, ou seiscentas livras; o de canones 
dezoito mil reis; e o de musica dais mil e trezentos e quarenta reis. 
Conhecemos ja que as livras daquele tempo eram de trinta e seis reis 
cada uma, e que seiscentas valiam vinte e um mil e seiscentos, que 
multiplicados par dezanove somam em quatrocentos e dez mil e 
quatrocentos reis; e par quatro em um canto seiscentos e quarenta 
e um mil e seiscentos, ou em mais de quatro mil cruzados. Os dezoitO 
mil reis do lente de prima de canones em um conto de trezentos e 
sessenta e oito mil reis; e os dais mil e trezentos e quarenta dO 
professor de musica em cento e setenta e sete mil oitocentos e 
quarenta reis de hoje. Nao nos devemos admirar pois de que se leia 
em todos os historiadores que o senhor D. Dinis convidara corP 
grandes ordenados aos Jentes das universidades da Europa, quandO 
vemos que !hes assignou uns desta quantidade; n6s devemos notar 
que eles deviam ser um born atractivo nuns tempos, em que o Ju1'0 

privado era limitadfssimo; e talvez que este s:ibio prfncipe, e rao 
grande protector das ciencias convidasse os estrangeiros com orde
nados maiores, ou dobrados, como depois da Reforma de 1772, se 
praticou na Universidade de Coimbra. 0 dito Ferreira cai em mil para
doxos, quando por falta dos prindpios estabelecidos quis reduzir, e 
avaliar as ditas somas numerais. 

86 Naquele tempo nao haviam livras de outro valor, como provamos no Cap. J!l. 
§ 54 
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§ 93. 0 mesmo senhor D. Dinis deixou cento e quarenta mil mara
Vedis de ouro para se repartirem pelos hospitais, e casas pias do reino, 
em casamentos, criar,;ao de enjeitados, e outras obras de piedade; 
e valendo cada maravedi noventa reis, imponam em doze contos 
e seiscentos mil reis: que multiplicados por dezanove. em duzentos e 
trinta e nove cantos e quatrocentos mil reis; e por quatro, em nove
centos e cinquenta e sete contos e seiscentos mil reis, ou em dois 
milhoes trezentos e noventa e quatro mil cruzados de hoje. Eis aqui 
0 valor dos cento e quarenta mil maravedis, que Duarte Nunes de 
Leao afirma que este prfncipe deixara por sua morte para descargo de 
sua alma. 

§ 94. Refere Fernao Lopes na Cr6nica do senbor D. ]oao !, Pane 
2, cap. 203, que antes da peste, que houve no tempo do senhor D. 
Afonso IV, importavam as sisas dos vinhos da vila de Set(1bal em 
quatro mil livras, que eram mil e trezentas dobras; e que a outra sisa 
~iuda rendia quinhentas dobras. Pelo contexto do autor, e pelo que 
dissemos do valor das livras, e das dobras se ve que o cronista nao 
Pode falar senao das livras maiores de trinta e seis reis cada uma; 
Porque quatro mil livras a trinta e seis reis importam em cento e 
quarenta e quatro mil reis; e mil e trezentas dobras a cento e dez reis 
c:cta uma importam em cento e quarenta e tres mil reis. Nesse tempo 
~ao haviam outras livras; e portanto a dobra, seguindo a autoridade 
este au tor coevo, devia valer mais alguma cousa de cento ~-dez reis 

C~da uma. Se ajuntarmos as quinhentas dobras, que sao mais de 
cinguenta e cinco mil reis, aos cento e quarenta e quatro mil vem a 
montar as sisas de Setubal a cento e noventa e nove mil reis: e sendo 
~ . valor do marco de ouro de seis mil quatrocentos e oitenta, segundo 
issemos no § 6, ou quase de um prer,;o dezasseis vezes menor do 

que hoje, temos que a dita renda vinha a ser de tres contos cento e 
~ttenta e quatro mil reis, que multiplicados por quatro, vista a baixa 

os metais, montariam hoje as sisas de Setubal a doze contos sete
~entos e trinta e seis mil reis. Mas observamos que o comercio 
i aq:iele tempo era limitadfssimo em Portugal; que a agricultura, a 
ndustr ~a, e o luxo, que sao o seu verdadeiro elemento, estavam ainda 
~o seu princfpio; porque no meio de conquistas, e contfnuas guerras 
dorn os mouros, e das intestinas com o clero nao podiam medrar por 
ll~ante as sementes, que o senhor D. Sancho I, e D. Dinis tinham espa
s ado para fazer prosperar a agricultura, cujos progressos pendem 
dempre da seguranc;a da propriedade, da facilidade dos transportes, 
dos fundos empregados nesta fonte de riquezas, e da paz, e sossego 
nos Proprietarios, e dos lavradores: o que tudo se nao podia verificar 
d 0 meio das violencias, e perturbac;oes, que trazia consigo o flagelo 
rid llma guerra feita sem tropa paga pelo corpo dos lavradores, e de 
'S a a nac;ao; que a VOZ da patria Corria prontamente OU a defender-

e, ou a atacar o inimigo comum. Por outra parte observava-se na 
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na<;ao um espirito belico, e de conquistas, que e sempre incompatfvel 
com os grandes progressos da agricultura, e da industria; e nao eram 
ainda descobertas as tres partes do mundo, que centuplicaram o 
nosso comercio; coma depois o de algumas na<;oes da Europa. 0 
impasto das sisas, assim mesmo ruinoso coma e, foi olhado talvez 
pela falta de luzes daquele seculo coma preferfvel. Ele recafa antiga
mente sabre as compras, e vendas; assim coma hoje conserva esta 
mesma natureza depois do patrim6nio fixo; mas era muito mais inc6-
modo para os povos pagar sisa das mais insignificantes compras, que 
faziam. Deduz-se pois do que temos avan<;ado que a soma dos doze 
cantos setecentos e trinta e seis mil reis, em que importavam as sisas 
de Setubal, seria talvez hoje ao menos par calculo muito baixo cinco 
vezes maior, ou de sessenta e tres cantos seiscentos e oitenta mil reis, 
se as sisas se conservassem no mesmo pe, em que estavam sem o esta
belecimento do patrim6nio fixo. 

§ 95. 0 mesmo Fernao Lopes afirma que o senhor D. Joao I no 
tempo ja da paz tinha de renda somente em produto das sisas 
sessenta cantos novecentas e cinquenta mil livras; e que o total ctas 
suas rendas era de oitenta e um contos sciscenros mil reis, ou de 
cento e oitenta e cinco mil e trezentas dobras, ou coroas, valendo 
cada coroa, ou dobra quatrocentas e quarenta livras, ou cento e vinte 
e tres reais de tres livras e meia cada um. Como a moeda, ou real 
chamado de tres livras e meia (segundo ja vimos, quando tratamos 
das livras, e dos reais) valia trinta e cinco livrinhas, vinham os centO 
e vinte tres reais de tres livras e meia a ser equivalentes de cento e 
vinte e tres vezes trinta e cinco livrinhas, ou quatro mil trezentas e 
cinco livrinhas, de que setecentas valiam trinta e seis reis dos nossos 
actualmente correntes; mas as quatro mil trezentas e cinco livrinhas 
contem seis vezes, e mais de uma setima de uma vez setecentas livri
nhas. Logo cada dobra, ou coroa, de que fala Fernao Lopes, valia mais 
de duzentos e vinte e um reis. Ao mesmo tempo afirma ele que os 
cento e vinte tres reais de tres livras e meia valiam quatrocentas e 
quarenta livras, sem declarar que especies de livras eram: contudo 
examinando n6s as de que temos notfcia, e o contexto do autor, 
vemos que ele nao pode querer exprimir outras se nao as de dez !ivri
nhas cada uma; porque os cento e vinte e tres reais quase equivale!l'l 
a quatrocentos e quarenta desta especie de livras87 . Logo os oitenta 
e um cantos e seiscentas mil livras, que tinha de renda o senhor 0. 
Joao I no tempo da paz eram das de dez livrinhas, que importava!l'l 

87 Cento e vinte e tres reais de tres livras e meia, ou de trinta e cinco 1ivrinl1 ~1 s 
cada um somam em quatro mil trezentas e cinco livrinhas, e quatrocentas e quarcnH' 
livras de dez livrinhas cada uma em quatro mil e quatrocentas livrinhas. Ha ctifercn\:~ 
de noventa e cinco livrinhas, que talvez fosse pela menor estima<;;ao, cm que o povo 
cinha esta moeda antiga chamada real. 
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em oitocentos e dezasseis contos de livrinhas, nas quais haviam um 
conro cento e sessenta e cinco mil setecentas e quatorze vezes sete
cenros e dois serimos de setecentas; e multiplicando a dita quantia de 
um conto cento e sessenta e cinco mil setecentos e quatorze por 
trinta e seis, importava a dita renda em quarenta e um contos nove
centos e sessenta e cinco mil setecentos e quatro reis. Do mesmo 
modo resulta quase a mesma soma, multiplicando as cento e oitenta 
e cinco mil e trezentas dobras, ou coroas por duzentos e vinte e seis 
reis cada uma; porque valendo, segundo Fernao Lopes, cada dobra 
quatrocentas e quarenta livras de dez livrinhas cada uma, vinha a dar 
a cada coroa mais de duzentos e vinte e seis reis; pela razao das 
quarrocentas e quarenta livras corresponderem a quatro mil e quatro
centas livrinhas, ou a mais de duzentos e vinte seis reis. Este parece 
ser o verdadeiro valor da dobra daquele tempo, pelo qual nos 
devemos regular antes, do que pelo valor dos reais de tres livras e 
meia; porque podia esta antiga moeda chamada real de tres livras e 
meia valer entao mais alguma cousa na estimar;ao comum, do que 
quatrocentas e quarenta livras, devendo-nos regular antes pelo valor 
geral das livras, do que pelo momenraneo dos ditos reais. 

§ 96. Conhecendo ja que a renda, que fazia o senhor D. Joao l. 
era de quarenta e um contos novecentos sessenta e cinco mil sete
centos e quatro reis dos nossos correntes, e facil reduzi-la ao valor de 
hoje; e multiplicando esta soma por oito, em atenr;ao a dife.renr;a do 
Valor do marco, importa em trezentos e trinta e cinco contos sete
cenros e vinte e cinco mil seiscentos e vinte e tres reis, que multipli
Cados por quatro pelo maier valor, que entao tinham os metais, vem 
a montar a mil trezentos e quarenta e dois contos novecentos e dois 
11111 quinhentos e vinte e oito reis, ou a mais de tres milhoes trezentos 
e cinquenta e sete mil cruzados. Mas atendendo a que as tres quartas 
Panes deste produto provinham das sisas, e a estas recafrem nas 
compras e vendas, que eram entao muito diminutas pelo limitado 
comercio, que havia, e pelas muitas razoes, que expusemos no § 94, 
quando tratamos das sisas de Set(1bal, podemos deduzir que, a 
conservarem-se hoje as sisas no antigo pe sem o patrim6nio fixo, a 
dita renda montaria talvez hoje a um produ to ao menos tres vezes 
maior, ou a mais de dez milh6es de cruzados88 . 

1 
88 Acaso se norara que cu mul tipliquei aqui por tres a renda do senhor 0. )oao 

D quando no § 94 multipliquei por cinco as sisas de Setubal no reinado do senhor 
rn Afonso IV; mas esta diferenp provem das razoes, que vamos expor. Os docu
p enros, que temos do tempo do senhor 0. Joao I com jusra razao chamado o Grande, 
r:ovam que este prfncipe nascido com o talento de reinar deu um novo tom a estes 
titr~os, e !hes abriu o caminho as descobertas, e a gl6ria , que depois com tao justos 
re u

1
.0 s alcanc;amos. Um reinado de quarenta e seis anos, em que houve tempo de 

80~ rzar grandes projectos politicos, e um ceptro dirigido por umas maos tao habeis 
re uma na<;:ao aguerrida, e coberta de emusiasmo, de patrotismo, e de gl6ria, nao 
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§ 97. Refere o nosso desembargador Joao Pinto Ribeiro que o 
senhor D. Manuel taxara os dotes em quatro mil coroas, e os das 
filhas dos condes em quatro mil e quinhentas. Este jurisconsulto 
celebre nao soube determinar o valor desta moeda; e somente nos diz 
que as coroas tiveram diversos pre<;os, e estimar,;6es. N6s nao temos 
ainda factos capazes de nos determinarem, como dissemos no § 38; 
mas se as coroas valiam cento e vinte reis no tempo do senhor D. 
Manuel, coma alguns pensam, vinham a importar em quatrocentos e 
oitenta mil reis; e regulando-nos pelo valor do marco a vinte e cinco 
mil reis, e multiplicando a dita conta por quatro, soma o dote em um 
canto novecentos e vinte mil reis, e por quatro segundo a baixa dos 
metais em sete cantos seiscentos e oitenta mil reis. Se atendermos a 
carestia dos metais naquele tempo, sendo o dote em ouro, ou prata, 
devia ser muito maior; e o das filhas dos condes era sempre uma 
oitava parte mais consideravel89 . 

§ 98. o ano de 1507 o conde de Vila Nova D. Martinho de 
Castelo Branco deu em dote a sua filha D. Guiomar para casar com 
D. Rodrigo de Sa, alcaide mor de Moura, nove mil coroas; alem dos 
vestidos da sua pessoa: o que seria antes do regulamento sobredito, 
feito pelo senhor D. Manuel : o qual dote e facil reduzir ao valor de 
hoje, pelo que dissemos no § precedente. 

p0<.liam deixar de fazcr procluzir mui granclernente as scmemes, quc rinham sidO 
lanc;:adas pelos senhores reis, que !he precederarn. A agricultura, o comercio, a inclus
tria , e todas a anes pro peraram muiro, e n6s temos leis desse tempo a favor da liber
dade do comercio, que s6 por si provam que aquelas luzes naturais em polftica, que 
nao dependem muiro de factos, e observac;oes (que o progresso das arte , e cienci:1s 
trouxe depois) estavam no seu auge; e que nos reinados seguimes ou ·e conscrvararn 
estacionaria , ou deram passos retr6grados. Se n6s estudassemos bem a hist6ria clO 
governo deste prfncipe. aprender[amos muir;;s rcgras para a ane de reinar. Nesta cscol:1 
.1prcnclna111 '" ':lhio' ,c·nhnrc' r(is D. Du:1nc. D. ·\1°<>11'<> \". c D. _lo~o II . os s(l l1ioS 
infantcs D. !lcnriquc, c 0. Fernando. c infinitos outros de difcrcntcs hierarquias benl 
conhecidos na nossa hist6ria. Devia poi a vista do que temos exposto o comercio ser 
muiro vasro, como a agriculrura, e industria, que sao seus naturais elememos; e urn:i 
rao grande renda num tempo, em que nao havia uopa paga, nem marinha conside
ravel, era consumida na agricultura, esuadas, fabricas, e outras obras publicas interes-
antes, e tendemes ii prosperidade da nac;:ao: por is o Fernao Lope nos diz que as 

sisas de Setubal foram consumidas no tempo do senhor D. Afonso IV em o muro, e 
cerco desta vila: o que prova que naqueles tempos, e muito mais no do sabio senhof 
D. joao I o produro da uas rendas era consumido em obras, que nao s6 se julgavarn. 
mas eram tendenres a conservac;:ao, e aumento do reino, ou do trono, que e uma, e 
a mesma pessoa moral. Depois as rendas p(1blicas comec;:aram a ter distracc;:oes aparen
temenre justa , e forc;:adas por circunstancias imperiosas. . 

89 Segundo nos refere Joao Pinto Ribeiro os nossos principes costumavam dotat 
algumas donzelas para casarem, e por isso taxaram a grandeza dos dotes. Quiserai11 
mesmo coarctar o capricho da nobreza. A Lei de 14 de Agsoro de 1645, que vcm n:is 
Colecr;;6es ii Ordenar;;ao, Liv. IV, Tit. 47, Colecc;:ao 1, num. 1, determina que os dotes 
das nobres nao excedam a doze mil cruzados, ficando sempre salva a legitirna; e ~ 
Pragmatica de 24 de Maio de 1749 cap. 16, a Lei de 17 de Agosto de 1761, e o DecreCO 
de 17 de Julho de P78 etc. fizeram diversas alterac;:oes a este re peito. 
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§ 99. Se quisermos saber o que valem hoje os trinta mil reis esta
belecidos em 1534 pela constitui<;ao do senhor infante D. Afonso 
Cardeal, e arcebispo de Lisboa para os patrim6nios dos eclesiasticos, 
observaremos que nesse ano ainda nao chegavam os metais preciosos 
em Portugal ao seu natural valor, como provamos na precedente 
Mem6ria, § 86, Facto 1. 0 valor do marco de prata era de dois mil 
e seiscentos, e hoje de sete mil e seiscentos, tendo um valor nominal 
quase tres vezes menor do que hoje; e os trinta mil reis referidos 
deviam equivaler a quase oitenta e oito mil reis. 0 valor dos metais 
baixaria pouco mais de quatro vezes daquele tempo para hoje; 
Memoria IV, § 86, Facto 4, atendido o aparente aumento ; e multipli
cando os oitenta e oito mil reis somente por quatro, vem a importar 
em trezentos e cinquenta e dois mil reis; e esta soma, ou outra pouco 
diferente devia ser a renda dos patrim6nios de hoje para o arcebis
Pado de Lisboa, a querer seguir-se o preceito daquela constitui<;ao90. 

§ 100. Os vinte mil reis em metal de cada uma das duas pens6es, 
ou ten<;as, dadas pelo senhor infante D. Duarte a seu mestre Andre de 
Resende, seguido o calculo do § precedente, valeriam hoje duzentos 
e quarenta mil reis91 • 

§ 101. 0 patrim6nio fixo da coroa, estabelecido pelo senhor D. 
Sebastiao, segundo se colige do Regimento dos Encabe<;amentos, feito 
em 1566, e de outros documentos92 , ja era fixado antes cl.a epoca, 
em que baixaram os metais preciosos. 0 marco de prata valia entao 
d?is mil e seiscentos reis, e hoje sete mil e seiscentos, devendo por este 
ca1:u10 triplicar o patrim6nio, a querer-se pagar o rnesmo valor, que 
~ntao tinha; e de sorte que, se fosse de dois milhoes, deveria hoje ser 
e quase seis, que multiplicados por mais de quatro, que foi a baixa 

e 
9° Com uns tao pingues patrim6nios a d ita Constituic;ao quis beneficiar os pobres, 

s·? culto; (como depois o fez o Concilio Tridcnrino na Sessao 2 1, cap. 2) fa zer os ecle
r:•sticos mais independentes dos bens clas igrej as; e fechar a pona a clerigos merce na
t· 

05
• que en tram na hicrarquia eclesiastica sem vocac;ao, e s6 com a mira em cles fru· 

4
•rein Os dfzimos. Apa rcou-se mui to da mem e do Concilio a Constituic;ao de Evora do 

1 ;~ebispo D. Joao de Melo em 1565; a cle D. Jose cle Melo em 1622; a rcimpressa em 
lit 3, _ea do Pon o; porque dez ate quinze mil rcis, que foram o que fix~ram es tas Cons· 
do~ic;oes, fazem uma renda muito di fe rente da sobrecli ta. A actual de Evora estabelece 

'-C 111il reis; mas por pratica se segue a do Pon o, quc fi xa os patrim6nios em quinze. 
le 

91 
Fa leceu es te sab io in fo nte em 1540 de iclade cle vinte e cinco anos. Uma clas 

ciric;as referidas era acompanhada de do is mo ios de trigo, que a trezentos e vinte e 
aorico reis o alqueire valeriam ho je mais de trezem os c scssem a mil reis, que junt0s 
ce s quatrocentos e o itenta mil rcis cm metal clas cluas tenc;as valcriam mais de o itO· 

nt~1 c quarenta mil rCis. 
Pat . _ ma represcntac;ao fe ita a Filipe Ill , cli r igida contra o aument0 p ro ject<!Cio do 
Lo ri,1non10 real , que sc rcceava (a qua! para cm podcr do re fcriclo scc rctario Jose 
car~e~ de M ira) d iz que o patrim6 nio fi xo fo i es tabc lecido na rcgencia do senhor 
a g ea] D. llenrique. 0 scnhor D. Sebas tiao nasceu em Janeiro de 1554, c comer;ou 

overnar po r si de quatorze :mos de iclaclc. Veja-se a no ta scguinte. 
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dos metais, devia ser hoje, ao menos, segundo o calculo do § 99, de 
vinte e quatro milhoes de cruzados. Tai foi a decadencia das rendas 
meci.licas93, e a falta de previdencia dos que aconselharam ao senhor 
D. Sebastiao a redrn;ao das sisas a um patrim6nio fixo. 

§ 102. Nao cabe nos curtos limites de uma mem6ria analisar, ou 
calcular maior numero de factos; seri facil a reduc;:ao ao menos apro
ximada a vista dos prindpios, que temos estabelecido nesta, e na 
precedente Mem6ria: mas note-se sempre que n6s nao descontamos 
o dominante luxo de hoje, que torna as rendas ainda de menor valor; 
o que fez falsamente pensar a todos os nossos escritores, que nos 
precederam, ser esta a principal causa do diminuto prec;:o das actuais 
somas pecuniarias. 

93 As rendas do Real Colegio de S. Paulo de Coimbra sao hoje muito diminutas 
pela mesma razao; assim como as de diferentes corpos de mao mona. Muitas das 
somas numerais, de que faz menc;;ao a nossa Oraenar;ao Filipina, foram ja copiadas 
da Cotecr;ao aas Leis de Duane Nunes de Leao, ja da Oraenar;iio Manuelina, e ja das 
outras leis anteriores, ou posteriores: donde resulta que os pr6es, e precalc;;os dos 
desembargadores, juizes, e oficiais de justic;;a para serem do mesmo valor, que foram 
na sua origem, deviam multiplicar-se por seis, dez, quinze, e vinte vezes, segundo a 
antiguidade do eu primeiro estabelecimento: o que tern dado ocasiao a mil abuses, 
e prevaricac;;oes de muitos funcionarios publicos, como faremos ver noutro lugar. Pela 
mesma razao se devia experimentar uma grande falta nas rendas do erario apesar de 
todos, e quaisquer tribut0s, que de novo se impusessem; por nao poderem estes ainda 
suprir o valor do antigo patrim6nio, que era a principal base do redito publico do 
Estado. As sisas existiam ja do tempo do senhor D. Afonso IV, e continuaram a pagar
-se nos reinados do senhor D. Pedro I, D. Fernando, e D. Joao I. Eram um impostO 
sobre as compras, e vendas, pedido por muitas vilas, e cidades para obras p(1blicas, 
oferecido as vezes pelos povos, e aplicado outras pelos nossos reis para as despesas 
cla guerra. Montemor-o-Novo ofereceu pagar as sisas da came, e vinho ao senhor D. 
Joao l, enquanto dura~sc '' gucrra: c E\'C>r:1 por urn ano. como as tinha j<i aceite 0 

senhor D. Fernando. As si"'' uarn I ~oldo por Jina . ou 112 de cada 10, que pagava 
caua um dos concraentes. No tempo do senhor D. Joao I forarn gerais, c depois 
dobraram nas cones de Braga. Este soberano fez-lhes anigos, que foram depois adiciO
nados pelos seus suces ores, como consta dos que correm impresses. Depois do 
enhor D. Joao II ficaram permanentes. 0 dobro renovou-se por varias vezes, com0 

no anode 1661, 1706, 1708, e 1715. Em todos os tempos os povos se queixaram da5 

vexac;;oes, que !hes faziam os rendeiros, e executores deste subsidio; como se ve da5 

cones de 1423 cap. 6; das de 1459 cap. 3; 1468 cap. 7; 1525 cap. 74 e 75; e !641 caP· 
77. Pelo Alvara de 26 de Abril de 1647 se coarctaram muito essas violencias, e no 
artigo 5 das de 1410 da era de Cesar, para evitar desigualdades, ja se tinham obrigadO 
a este impost0 os infantes, condes, mestre, cavaleiros, ricos homens; e depois ate 05 

mesmos soberanos. Consta que o patrim6nio fixo ja tinha sido estabelecido no temP0 

do senhor D. Joao III em 1525, e 1527. Foi entao encabec;;ada Viana do Minho eJll 
trezentos mil reis, e Coimbra em quinhentos oitenta e seis mil seiscentos e setenta, 
fora as ordinarias; e estes encabec;;amentos eram regulados pelo prec;;o, em que 
andavam as sisas arrendadas. Mas nas cones de 1535 cap. 95 foram revogados os enc~; 
bec;;amentos; mandando-se que se arrecadasse este imposto pelos oficiais da Rea 
Fazenda. 0 senhor D. Sebastiao fez novo encabec;;amento no ano de 1564. 0 rorro 
estava encabec;;ado no ano de 1566 em quatro contos duzentos e oitenta e sete mil e 
oitocentos e noventa e seis reis. Em 1569 se mandaram reformar pelas comarcas 05 
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CAPITULO VI 

Do valor, e cunho da moeda relativamente 
a riqueza nacional 

183 

§ 103. Vimos no § 3, e 4 que o verdadeiro valor da moeda e o 
venal, ou mercantil, que n6s chamamos intrinseco para o diferen
ciarmos do extrfnseco, ou nominal, por ter este o valor do nome, que 
a lei lhe di. Quando o marco, ou moeda tern um pre<;:o assignado 
Pela lei diferente do seu valor mercantil, dizemos ter um valor 
nominal; porque a lei quando !he apraz, pode dar ao marco, ou a 
cena moeda de ouro, prata, cobre, ou de sola94; ou a qualquer 
Produto da natureza, ou da industria o valor de 10, 1000 cruzados, ou 
aquela qualidade representativa, que bem quiser. 

§ 104. Este valor extrinseco, que e ordinariamente superior ao 
lhercantil, ou pode vir da liga, que se mistura na moeda, ou da lei, 
que lho da, sem se querer servir deste meio. 0 primeiro tern sido 
quase sempre praticado entre todas as na<;:6es; e o senhor D. Joao I 
fez lavrar moeda de prata de um, cinco, seis, nove, dez dinheiros; e 
0 senhor D. Fernando de lei de dois, e tres dinheiros; como eram as 
rnoectas chamadas barbudas, e pilartes95. 

§ 105. Em razao des ta liga, que foi geral em todas as moedas ja 
desde os romanos, dividimos o ouro em vinte e quatro quilates, e 
assim mesmo !he chamamos, quando ele e puro; e quando tern vinte 
e tres, ou 22/24 partes de ouro puro, o denominamos de vinte e tres, 
ou vinte e dois quilates96; e lhe chamamos ouro de tantos quilates, e 
de tantos graos de lei, quando a liga nao chega a completar uma, 
duas, ou 3/24 partes do peso da moeda. Para denominarmos as 

~ncabec;:amentos por mais seis anos. Quando se dobrara as sisas, dobraram-se tambem 

0
5 encabec;:amentos; posto que hoje em algumas vilas se nao acha ainda estabelecido 

e dobro das sisas; e ha tambem algumas por encabec;:ar: o que mostra a irregularidade, 
t ll1 que est:i este anigo das nossas financ;:as. Esta imperfeirissima hist6ria das sisas nos 
toi na maior pane comunicada pelo desembargador Joao Pedro Ribeiro, que espe
l~rnos publique sobre este objecto outra mais exacta. Enfim esrao igualmente muito 
a nge das nossas regras de redw;:ao o Alvara de 20 de Agosto de 1774, que acrescentou 
e rnassa dos panidos de medicina, que as camaras ciao a Universidade de Coimbra, 

toctas as outras leis relativas a somas pecuni<irias. 
94 O senhor D. Joao I fez moeda de sola. 

te 95 Pelo contrario o senhor D. Afonso V, quando aceitou a cruzada, para o fim de 

0~ rnunas pessoas no seu servic;:o, fez os cruzados de ouro de vinre e quatro quilates, 
de ouro puro. 

ge· 96 No Regimento da Casada Maeda, impresso em 1687, se diz que nos reino estran
iros se cunhava a moeda de ouro de vinte e dois quilates, ea de prata de ooze dinheiros. 



184 Mem6rias Politicas, Mem6ria V 

pon;:oes de liga, que tern a prata, escolhemos a palavra dinheiro, a fim 
de as designarmos; chamando a prata pura, ou sem liga de doze 
dinheiros; e de onze, dez, ou nave a que tern 1, 2, 3/12 de liga; ou 
de tantos graos de lei , quando a liga, ou mistura de outro metal mais 
barato nao chega a uma duodecima pane do peso, que a moeda 
contem97 . 

§ 106. 0 ganho, que tern a Casa da Maeda em cunha-la, chama-se 
senhoriagem, brai;agem, ou impasto sabre a fabricai;ao da moeda. 
Pela Lei de 4 de Agosto de 1688 se manda pagar na Casa da Maeda 
o ouro de vinte e dais quilates a noventa e seis mil reis o marco, que 
amoedado vale cento e dais mil e quatrocentos. Esta difereni;a e a 
senhoriagem, e brai;agem, que o ouro tern entre n6s. A prata de onze 
dinheiros se mandou pagar pela mesma lei a seis mil reis o marco, 
que amoedado vale sete mil e seiscentos, tendo mil e quinhentos reis 
de senhoriagem, e cem reis de brai;agem. A senhoriagem em 
Portugal, e nas mais nai;oes, que tern minas, dizem vir do senhorio, 
que os soberanos tern sabre todas as minas do reino, e col6nias; e nas 
outras nai;oes ou tinha o mesmo name par semelhani;a, ou o geral 
de impasto sabre a fabricai;ao da moeda, a qua! foi sempre um direito 
majescitico inerente a soberania. A brai;agem, que, coma a senho
riagem, comei;ou no tempo do senhor D. Sebastiao98 , compreendia 
um pequeno impasto, quando antes havia uma brai;agem precisa
mente igual aos gastos da fabricai;ao, coma se le na Ordenar;ao 
Manuelina. as nai;oes, que tern minas de ouro, e prata, pode facil
mente impor-se este tributo pelas leis, que obrigam os mineiros a 
trazer os metais a Casa da Maeda para se comprarem pelo prei;o 
taxado; mas nos outros reinos, em que estes produtos vem pela via 
do comercio, um ta! impasto embarai;aria muito a entrada de 
barras99 . 

§ 107. 0 valor intrfnseco, ou mercantil do ouro, e prata, sendO 
quase geral em toda a Europa, e conservando-se muitos anos no 
mesmo pe pelo facil transporte, e incorruptibilidade destes metais, 

97 Ha escritores, que afirmam que n6s tivemos moeda de ouro de mais de vinte 
e quatro quilates, e de prata de mais de doze dinheiros ; mas isto e erro demonstrad0 

por todos os ensaiadores, como vimos na Mem6ria precedente § 41, nota 57; aind~ 
que fosse arbitrario dividir a prata em doze, ou dezasseis dinheiros, e o ouro em vinte 
e quarro, trinta e seis, ou quarenta e oito quilates; porque nao consta que tal divisao 
se fizesse nem do Regimento dos metais dado pelo senhor D. Manuel agora desco· 
berto. Sobre o objecto deste § pode-se ver o Tratado de Luis Gonzaga da Costa. 
oficial da Casada Moeda, impresso em Lisboa no ano de 1759. Esta obra e um mall 
extracto de outras anteriores, e habitua os ensaiadores a calcular materialmente pela5 

tabuadas, que lhes oferece feitas , e que o autor inculca como suas. 
98 Pelas Leis de 27 de Junho de 1558, 22 de Abril de 1570, I de Julho de 1641 

se ve 0 progresso deste direito. 
99 § 132. 
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nao deixa contudo de sofrer algumas mudarn;as, e diferern;as das que 
sofre o valor mercantil de todos os generos; mas qualquer que seja 
a diferen<;:a nuns produtos de tanta estima<;:ao, pode dar ela resultados 
consideraveis ou a favor, ou contra a riqueza nacional. 

§ 108. Os cuidados, e vigilancia dos governos, e dos negociantes 
devem pois dirigir-se a conhecer bem o valor mercantil destes metais 
nas pra<;:as mais ricas da Europa para o fim de regularem por ele a 
moeda, e as compras, e vendas; e como as moedas, e as barras podem 
~er em cada na<;:ao diferentes em tftulo, e necessario estudar esta 
1mportante ciencia do cambio para nao poder ser enganado; 
regulando-se, quando nao puder ser de outro modo, pela estima<;:ao 
geral, que tern as diversas moedas estrangeiras 100 . 

. § 109. Quando o valor extrfnseco da moeda for diferente do 
1ntrfnseco, ou mercantil, pode ser inferior, ou superior. Se for na 
Primeira hip6tese de dez, e o mercantil de doze, toda a nossa moeda 
SUbira o risco de sair do reino para ir procurar o maior pre<;:o, e n6s 
sofreremos as calamidades, que tern sido muitas vezes objecto de 
representa<;:oes aos nossos soberanos pela estagna<;:ao do comercio na 
fa!ta de produtos representativos. Se pelo contrario fosse o valor 
e:x:trfnseco de doze, e o mercantil de dez, os metais se amontoariam 
entre n6s, e a Casa da Moeda nao teria fundos para compra-los, se os 
Pagasse pelo pre<;:o do seu valor extrfnseco: o que obrigaria o erario 
a uma despesa extraordinaria capaz de arruina-lo; a querer cQntinuar 
a ~umprir sua promessa. Tanto nesta segunda hip6tese, como na 
Primeira, as na<;:oes estrangeiras nao negociariam, connosco senao a 
Peso de ouro, e prata de tftulo sem aten<;:ao ao baixo, ou alto valor 
e:x:trfnseco da nossa moeda. Na primeira nao haveria estrangeiro, nem 
n~~ional, a nao ser violentado, que levasse barras a Casa da Moeda, 
ahas obrariam contra o seu interesse: e no entanto o comercio seria 
estagnado, e a na<;:ao paralftica sem maquina, que a movesse. 

§ 110. Qua! destas duas hip6teses seja mais prejudicial a na<;:ao, em 
~~e elas se verifiquem, e objecto, que devemos tocar de passagem. 
f os pensamos que sendo o principal uso, e fim dos metais preciosos 
azerem circular os generos, a primeira hip6tese e mais prejudicial, 

;or. Produzir a ·estagna<;:ao do comercio, cuja falta faz paralisar toda a 
f ociedade. Mas este ma! nao pode ser senao momentaneo, por se 
raz~r logo sensfvel, e exigir prontas providencias, que o curem, senao 

0
acticalmente, ao menos na maior parte; quando pelo contrario o 

s Utro, sendo menos sensivel, pode dar ocasiao a um contfnuo, e 
PUcessivo comercio de cambio desvantajoso a na<;:ao, baixando 

rogressivamente o valor da moeda em prejuizo dos cidadaos, e utili-

100 § 136 . 
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dade dos estrangeiros, que exportarao a que nos for desnecessaria a 
circulac;:ao dos nossos generos, e ao alimento de nosso comercio. 

§ 111. Ve-se bem que e do interesse do governo estabelecer o 
prec;:o, ou valor extrinseco da moeda a par do prec;:o mercantil destes 
metais preciosos; e que o restabelecimento deste equilibria deve 
trazer consigo prejuizos; porque as pessoas, que tiverem contratado 
na antiga moeda, hao-de lesar-se, ou utilizar mais, ou menos na 
reforma. Quando os governos, excitados por suas necessidades, levan
taram o valor da moeda para pagar suas dividas com menor peso de 
ouro, e prata, do que alias !hes seria necessario, sofreram tambem os 
povos, que tinham contratado foros, rendas, ou dividas pecuniarias 
em utilidade dos devedores; o que deu ocasiao as queixas, que o 
clero de Braga fez ao senhor D. Joao I, de que ja falamos, e ao ajuste, 
que fez o senhor D. Manuel com o bispo do Porto D. Diogo de Sousa, 
que queria que se !he pagasse pela moeda corrente no ano de 1503 . 
A Ordenar,;ao, Liv. 1, tit. 78, § 16 manda que s6 se fac;:am escrituras 
de contratos pelas moedas correntes no tempo deles, e a Ordenar,;ao, 
Liv. 1, Tit. 62, § 47 diz o mesmo; mas a Lei de 4 de·Agsoto de 1688 
manda pagar na moeda corrente ao tempo do pagarnento, a qua! 
revoga as ditas Ordenac;:6es, apesar de nao fazer delas expressa 
menc;:ao. Contudo a Lei de 21 de Agosto de 1688 a Ordenar,;ao, uv. 
4, Tit. 67, § 5, num. 2, Colecc;:ao 1 exceptua as letras de dmbio, que 
devem pagar-se na moeda corrente no tempo, em que foram aceitas. 
Melo de]. P. Tit. 8, § 32, de Obi. Tit. 3, § 14. 

§ 112. Enquanto aos estrangeiros e quase indiferente o aumento 
do valor da moeda, assim como a diferenc;:a entre o valor mercantil, 
e extrinseco; por costumarem quase sempre comprar a peso de 
metal. Ou o marco de ouro amoedado tenha o valor nominal de 
cinco mil e quatrocentos, ou de sete mil trezentos e oitenta, ou de 
cento e dois mil e quatrocentos, eles s6 atendem ao peso, e qua!idade 
da moeda, e ao valor mercantil, ou intrinseco, que o metal tern: e 
nada mais lhes importa. No interior da nac;:ao e que estas alterac;:oes 
se fazem sensiveis. As moedas de todos os reinos sao ordinariamente 
diferentes em peso, e denominac;:ao, e tern um ceno, e particular 
valor. A Iivra esterlina em Londres corresponde a tres mil quinhento5 

e sessenta e um reis e vinte e seis centesimos de real dos nossos; e 
o que custa uma livra esterlina em Inglaterra para se vir vender a 
Portugal deve permutar-se por um peso de ouro, ou prata do mesrn° 
titulo, que seja superior ao que e necessario para igualar o peso de 
uma livra, e deduzir algum interesse pelo 6nus do transporte, pel0 

empate, e pelo risco. 

§ 113. Conhecendo-se o principal objecto do dinheiro, e a utili
dade de fazer equilibrar o valor extrinseco da moeda com o intrffl· 
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seco, e mercantil, deduz-se, quanta e inutil, e prejudicial a humani
dade o comercio do ouro, e metais preciosos em barra, ou em 
moeda, se nao e dirigido somente a sustentar a circula<,;ao dos 
generos; mas sim a fazer um ramo de comercio lucrativo pelo unico 
objecto do cambio, e venda de moedas, ou barras. Fomentar, ou 
tolerar este comercio e proteger 0 monop6lio de certos negociantes 
experimentados, e destros, que instrufdos nas regras deste cambio o 
manejam com vantagem contra o todo da republica geral comer
ciavel, e contra os s6lidos interesses das nai,;oes 101 . Nenhuma nai,;ao 
se presuma tao iluminada, que queira obter a vantagem deste mono
P61io, apartando-se daquele equilfbrio na fabricai,;ao das moedas; 
Porque quando conserve sempre uma contfnua vigilancia, e consiga 
Obter aquela vantagem, esta nao e a favor dos s6Jidos interesses do 
reino, mas de certos cosmopolitas sem patria certa, que em caso de 
urgencia podem abandonar-nos, e levar seus interesses . 

. § 114. 0 governo ingles na sua ultima reforma da moeda de ouro, 
fena depois de grandes prejufzos, que a experiencia do passado !he fez 
ver, determinou-se a estabelecer este equilfbrio, igualando o valor da 
moeda ao valor mercantil, e regulando-a pelo peso : e, segundo atesta 
Smith, o que leva a Casa da Moeda uma on<,;a de ouro de tftulo, traz 
s.em alguma dedu<,;ao uma oni,;a de ouro em moeda, ou tres livras ester
hnas, dezassete shellings, dez soldos, e seis dinheiros. A libra de peso 
de Troyes, que contem doze oni,;as (ou treze do marco de Portugal) 
Produz na Casa da Moeda quarenta e quatro guineus e meio, ou cento 
e sessenta e seis mil e quatrocentos reis e vinte centesimos de- real; e 
as cloze oni,;as a tres livras dezassete shellings dez soldos, ou penses e 
;eio, segundo o valor, que !hes da o autor da Rela~ao das moedas, 
.ao em cemo sessenta e seis mil quatrocentos e oito reis e trinta cente

sirnos. Os quarenta e quatro guineus e meio, que dao em quarenta e 
seis livras esterlinas quatorze shellings e seis soldos, importam na mesma 
soma de cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reis e um quinto. 

T § ll5. Como as doze oni,;as de ouro, de que se compoe a libra de 
~oyes, correspondem a treze oni,;as de Portugal, ou a cento e quatro 

~itavas, vem o ouro do mesmo tftulo 102 a ter neste reino o mesmo 

0
alor extrfnseco, que em Landres; porque a mil e seiscentos reis cada 

r~~ava na forma da Lei de 4 de Agosto de 1688, que e a lei da ultima 
e 0 rma da nossa moeda, soma na mesma conta de cento e sessenta 

Sets mil e quatrocentOS reis. 

101 E 
fund Ste cornercio nao tern o grau de preferencia devido ao segundo sisterna 

1~'i1ental. Veja-se a Mem6ria II. 
den .o ouro de toque charnado de onze om;as em Londres corresponde a nossa 
oni; ornina<;ao de vinte e dois quilates, e e o ouro, ou rnoeda de titulo por ter onze 

as de ouro puro, e uma de liga, que completa as doze on<;as da libra de Troyes. 
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§ 116. Cada quilate vale no nosso marco amoedado quatro mil 
seiscentos cinquenta e quauo reis e cinquenta e quatro centesimos, 
que multiplicados por vinte e dois quilates importam em cento e dois 
mil trezentos e noventa e nove, ou cento e dois mil quatrocentos reis; 
e por vinte e quatro em cento e onze mil setecentos e nove reis, que 
e o valor extrinseco do nosso marco de ouro puro io3. 

§ 117. Este e tambem o valor mercantil do ouro na Inglaterra, 
Portugal, e na Europa, prescindindo daquelas alterar;oes, a que os 
metais preciosos est:ao pouco sujeitos, e que sao muito comuns a 
todos os generos, como temos visto: e tal e o resultado da experiencia 
de muitos seculos, antes de estabelecido este equilibria. Depois da 
iiltima reforma da moeda de ouro, feita em Londres por Guilherme 
III , o que leva a Casa da Moeda oito onr;as portuguesas de ouro de 
titulo, traz a mesma soma em dinheiro, ficando por coma do Estado 
a despesa da fabricar;ao, segundo diz Smith w4; e no nosso reino em 
lugar de se trazer cento e dois mil e quatrocemos traz somente 
noventa e seis mil reis . A razao desta diferen<;a e porque a Inglaterra, 
que nao tern minas, nem meios de obrigar a levar as barras a Casa da 
Moeda, deve seguir este caminho para nao sofrer falta de numerario 
na circular;ao; risco este, que Portugal nao receia pela abundancia de 
suas minas: ele quer aliviar os povos por este imposto de outro equi
valente, que alias pagariam. 

§ 118 . Depois desta reforma da moeda de ouro em Londres o 
valor extrinseco dela nao est::! tao equilibrado ao mercantil, ou venal, 
que nao ofra algumas pequenas alterar;oes. 0 valor mercantil das 
barras tern sido tres soldos menor que em moeda, quando antes da 
reforma era consideravelmente maior; de ta! sorte que a libra de 
Troyes, valendo antes em moeda quarenta e seis livras catorze, shel
lings e seis soldos, ou penses, valia em barra quarenta e sete, e as 
vezes quarenta e oito livras, tendo deste modo a barra um valor maiOf 
de dois por cento. Uma orn;;a inglesa de ouro em barra valia antes da 
reforma nas feiras quatro livras e quatro ate dezoito shellings; depois 
poucas vezes tern excedido a tres livras, dezassete shellings e sere 
soldos; quando depois da reforma foi em moeda de tres livras, dezas
sete shelling dez soldos e meio. Esta pequena maioria de valor, que 
o ouro tern em moeda, deve justamente ser atribufda a despesa, e 
trabalho da fabricar;ao ; assim como as per;as dos ourives tern alem dO 
peso a estimar;ao do feitio; muito mais nao havendo na Casa da 
Moeda ahund:1ncia clesta para a trocar por ouro em harra. logo que 

I03 Vince e dois quilates sao 22/24 de ouro puro de marco; vinte e quacro quilate5 

sao 24/24 de ouro puro de marco, ou um marco de ouro puro. 
104 O referido Andrade nos assegurou que as moedas pequenas, mesmo ingJesas, 

nao concern o mesmo ouro, que devem conter segundo o valor, porque giram . 
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se pretenda fazer, devendo esta espera merecer alguma recompensa. 
Outra razao ainda mais atendfvel, porque a moeda de ouro conserva 
o seu valor quase equilibrado ao mercantil, e pelo uso de se nao 
receber nas caixas nacionais moeda de ouro senao a peso, e nao se 
admitir moeda cerceada: quando antes da sobredita reforma, em que 
faltava este equilfbrio, se fundiam os novos guineus para se ir procurar 
o alto pre<;o das barras: sucedendo fundir-se hoje a moeda, que 
Ontem se tinha cunhado: o que era em grave prejufzo do er:irio. 

§ 119. Sendo conhecidos os grandes interesses da igualdade maior 
Possfvel entre o valor da moeda, e o mercantil do ouro em barra, 
devia haver a mesma na moeda de prata pelas mesmas razoes, alias 
resultar:i o inconveniente bem sensfvel de se admitir o cambio, ou 
troco de moeda, que deve desterrar-se dentre as na<;oes; e que e tanto 
mais prejudicial ao reino, quanto a moeda se aparta mais do referido 
equilfbrio para a carestia. Portugal sofre muito mais que a Inglaterra 
este prejufzo. 

§ 120. Tendo n6s visto que a ultima reforma da moeda em 
Landres aumentou o valor do ouro em dinheiro relativamente as 
barras, devia tambem aumentar o valor da moeda de prata por se 
trocar pela de ouro, e o valor de todos os generos. E com efeito 
d~pois da reforma uma on<;a inglesa de prata de tftulo amoedada valia 
cinco shellings e dois soldos, ou dinheiros (porque uma libra de 
Troyes de prata de tftulo da sessenta e dois shellings) em barra era de 
cinco shellings e quatro ate cinco dinheiros. Mas antes da refurma a 
oni;a de prata de tftulo em barra valia cinco shellings e cinco ate oito 
5C:ldos. Segue-se que a prata amoedada vale somente menos dois, ou 
tres soldos do que em barra; quando antes valia quatro ate seis soldos 
Par on<;a. 

§ 121. Entram os polfticos no exame das causas, porque a prata da 
111.~sma qualidade em barra valia, e vale mais que em moeda, e a 
Primeira e indubitavelmente; porque a prata safada, e mesmo 
cer~eada se nao pode rejeitar, como se rejeita a de ouro; e havendo 
111.utt~ usada, vem a moeda perfeita a confundir-se com a maior parte, 
(ue e cerceada. A segunda e a diferente propor<;ao, que ha na Ingla
erra entre a prata, e o ouro, da que ha em Fran<;a, e Holanda, e em 
~Utras na<;oes. Na Inglaterra uma on<;a de ouro puro vale quinze 

ni;as de prata pura, quando nas outras na<;oes comummente e na tr0 Por<;ao de um para quatorze; sendo mais barata a prata em 
R. ondres por se dar maior por<;ao dela pelo mesmo peso de ouro. 
;suita deste princfpio dever ter a moeda de prata em Inglaterra 
e enor estima<;ao que as barras, as quais podem passar as na<;oes 
c strangeiras, onde sao compradas por maior pre<;o. A moeda de prata, 
omo falta de peso, nao costuma sair, nem fundir-se pela certa esti-
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mac;:ao, que tern dentro do reino, e pela perda, que necessariamente 
se havia experimentar na fundic;:ao. E assim como a moeda de cobre, 
tendo maior valor que em barra, nao faz aumentar o valor desta, 
tambem a prata em barra nao baixa pela diminuta estimac;:ao da 
moeda de prata; porque tanto as barras desta, como as de cobre, 
conservam seu prec;:o pelo mercantil da Europa sem depender sensi
velmente da baixa, ou alta estimac;:ao da moeda cunhada dos mesmos 
metais. 

§ 122. Pensava Locke que a causa desta diferern;a vinha da proi
bic;:ao de exportar moeda, sendo ao mesmo tempo permitido exportar 
barras; mas esta causa justamente confuta Smith, por haver ja daquele 
tempo a mesma proibic;:ao, e permissao a respeito do ouro, conser· 
vando ja a prata a mesma inferioridade, e regulando ja o ouro o valor 
das moedas. 

§ 123. Vamos as consequencias, efeitos, e danos das referidas 
causas. Pelo que toca primeiro a do uso, e cerceio da moeda, o 
prejuizo e do erario em ter que cunhar outra perdendo a falta de 
peso, que o uso, ou o dolo fez na moeda; nao sendo muito de esperar 
que os particulares vao levar prata em barra, ou cerceada para lhes ser 
trocada a peso por moeda perfeita; mas quando esta ultima hip6tese 
sucedesse, o que seria, quando ja a falta de moeda tivesse feito 
estrago muito sensivel, era entao a perda por conta daqueles particu
lares, que sofreriam injustamente este prejufzo. 

§ 124. Enquanto aos efeitos da segunda causa e indispensavel urn 
COmerciO de cambio, OU tfOCO de moeda estritamente tal, que j;I 
dissemos nao ser nada util a humanidade, sendo ao mesmo tempo 
prejudicial a nac;:ao. Uma vez que a proporc;:ao da prata com o ouro 
seja na Inglaterra de uma para quinze, e nas outras nac;:oes de um para 
quatorze, seri Util aos negociantes comprar prata em Landres para a 
irem vender onde ela e mais cara, e trazer o ouro para Landres, a fiJ11 
de se comprar com ele mais prata, e exporti-la. Este comercio lucros~ 
aos particulares, que 0 fazem, e prejudicial ao erario, e a nac;:ao e 
obviado em parte pelo cerceio da moeda de prata; mas alguma nova, 
que aparece, funde-se, e o eririo se ve obrigado a mandar cunhar 
outra, comprando barras mais caras. 

§ 125. Em Portugal e este comercio de troco de moeda muitO 
mais prejudicial; porque na Inglaterra ha ao menos uma soma de 
ouro muito consideravel, quando neste reino ha pelo contrario urna 
grande porc;:ao de prata, e muito pouco ouro. Em Landres na ultirna 
reforma teve-se em vista, segundo parece, aumentar na nac;:ao a massa 
do metal mais precioso, mas neste reino devia verificar-se 0 

contririo, pela razao da dita proporc;:ao de uma para treze e quase 



Joaquim Jose Rodrigues de Brito 191 

meio 105
. Sen do em consequencia a prata muito mais cara em 

Portugal, atendida a sua propor<;;ao com o ouro, deve concorrer aqui 
maior abundancia deste metal, levando-se deste reino o ouro para se 
Procurar prata, onde ela esta por pre<;;o muito mais c6modo. Este 
contfnuo comercio e tao sensfvel, que eu tenho visto receber paga
menros de seis, e sete mil cruzados em prata sem uma s6 pe<;;a de 
ou~o; e como na Europa a dita propor<;;ao e de um para quatorze, ou 
qumze, vem os negociantes de todas as na<;;6es a poder fazer este 
neg6cio lucrative com Portugal, exaurindo-o da moeda de ouro, 
como se observa ha longo tempo nas pe<;;as de seis mil e quatro
centos. 

§ 126. Conhecidas as causas do baixo pre<;;o da moeda de prata 
em Inglaterra, e do seu alto valor em Portugal, e os prejufzos, que 
sofrem as na<;;6es por esta irregularidade, julgamos dever apontar 
alguns meios de os evitar. A respeito do cerceio as leis inglesas, 
segundo a sua constitui<;;ao, alguma cousa sao fracas para o conterem; 
mas em Portugal, depois que este crime se fez muito geral no tempo 
do senhor D. Sebastiao, e D. Pedro II, fazendo-se os pagamentos a 
Peso, tem sido poderosamente coarctado pelas providentes Leis de 2 
de Janeiro de 1560; e de 26 de Fevereio de 1644; de 17 de Outubro 
de 1685; 9 de Agosto, e 26 de Outubro de 1686; 2 de Julho de 1687; 
~4 de Junho, e 4 de Agosto de 1688; 16 de Mar<;;o de 1713; 29 de 

1 
ovembro de 1732; Ordena<;ao, Liv. 5, Tit . 12, § 3, 4, e muitas outras 

eis. No tempo do senhor D. Pedro II por causa do cerceio se 
mandaram recolher cinquenta e quatro milh6es, que havlam em 
~Oeda para se serrilhar, segundo atesta D. Francisco Xavier de 

enezes na mencionada Mem6ria. 

§ 127. Pelo que toca aos meios de estabelecer o equilfbrio entre 
0

1 
Valor mercantil da prata, e o extrfnseco da moeda, Smith pensa que 

a gumas ligeiras mudan<;;as eram capazes de o efectuarem, tais como 
a de nao ser o pagamento em moeda de prata legal, senao para certa, 

Pa 
105 

0 autor da Rela~iio das moedas estabelece a propor<;ao de treze e dois teri;os 
dora um entre a prata, e o ouro; mas ja dissemos que e, porque supoe que o valor 
lllil ~Osso marco de prata em moeda e de sete mil e quinhentos, quando ele e de sete 
r(!j seiscemos. O nosso marco de ouro puro vale cento e onze mil setecentos e nove 
~ s, como vimos no§ 113; visto que um quilate vale quatro mil seiscentos e cinquenta 
daquatro .reis e cinquenta e quatro centesimos, que multiplicados por vinte e quatro 
rej~. na d1ta soma; e o marco de prata pura vale oitO mil duzentos e noventa e dois 
qu ' Porque. cada dinheiro em marco amoedado vale seiscentos e noventa e um reis, 
reie mul_tiphcados por doze dao na dita soma de oitO mil duzentos e noventa e dois 
Ads, e nao em oito mil centO e oitcnta e dois, como quer o referido aut0r da Rclai;ao. 
da:ene bem o mesmo aut0r que o shelling moeda inglesa, considerado na propori;iio 
val nossas moedas de ouro, vale cento e setenta e oitO reis, e na das nossas de prata 
ele eece_?to e noventa e oitO reis: o que e necessario modificar suposto o erro, em que 

Sta a respeito do valor do marco de prata. § 32. 
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e diminuta quantia, do mesmo modo que e o feito em moeda de 
cobre; nao podendo desta sone ser enganado qualquer erector, 
quando se lhe pagasse em prata; ta! como o de elevar tanto a prata 
na Casa da Moeda acima da sua actual propor<;ao com o ouro, quanta 
!he e hoje inferior; ta! como a espera para se cunhar a moeda de 
prata, que nao ha hoje, porque ninguem leva este metal por nao 
querer perder o excesso, que tern o valor da barra ao da moeda; e 
tal finalmente como um ligeiro impasto sobre a fabrica<;ao, segundo 
havia na Fran<;a: o que daria a moeda maior estima<;ao, e faria 
conserva-la no reino. 

§ 128. 0 objecto principal, que se deve atender, quando se quiser 
restabelecer o dito equilfbrio, e o conhecimento do valor mercaotil 
oas pra<;as consideraveis da Europa, e segui-lo a risca no cunho da 
moeda de prata, como se tern praticado na de ouro: o que e tanto 
mais facil, quanto estes metais preciosos costumam variar pouco de 
pre<;o, como temos demonstrado. Ainda que o valor mercantil dos 
metais varie, como o dos mais generos pelas importa<;oes, ou exporta
<;6es de barras, e de moeda, pelos naufragios, pelas novas fabricas, 
usos, e consumo deles, estas varia<;oes costumam ser muito vagarosas; 
e quando n6s virmos, como observa Smith, uma constante superiori
dade ou da moeda, ou das barras, devemos supor a existencia de uma 
causa constance, capaz de produzir aquele efeito. Enfim observa-se 
que quando o ouro, e prata tern entre si a mesma propor<;ao, que tern 
na maior pane da Europa, quase todos os inconvenientes costumam 
ce sar. 

§ 129. 0 direito sobre a fabrica<;ao da moeda e aprovado por 
alguns escritores modernos, e por quase todos os amigos; e Smith 
pretende 106 que e muito 6til, sendo diminuto, para 0 fim de evitar-se 
a fundi<;ao, ou exporta<;ao do dinheiro. Alheio e do nosso objecto 
emrar ne ta ventilada questao; contudo parece muito tocame a esta 
Mem6ria mostrar que, atento aquele fim de Smith, fica concludente 
que aquele ligeiro imposto e um dos meios capazes de evitar ao 
mesmo tempo a moeda falsa, a fundi<;ao, ou exporta<;ao da legftima. 
e o prejufzo do erario; porque seria obrar contra o seu interesse, se 
houvesse quern fundi se uma moeda, cujo valor fosse maior, que 0 

equivalente peso em barra, e se expusesse as penas de moeda falsa 
por um !eve interesse; e o erario podia comprar barras para cunhaf 
pelo mesmo pre<;o, porque faria correr o dinheiro. 

§ 130. Antes da ultima reforma da moeda de ouro em Landres a 
barra valia mais dois por cento do que a moeda, sem haver direitO 
sobre a fabrica<;ao; porque a livra em moeda valia quarenta e se15 

106 Liv. 4, cap. 6. 
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livras quatorze soldos e seis dinheiros, e em barra quarenta e sete para 
quarenta e oito livras, como dissemos. O banco, que precisava dinheiro 
para os seus pagamentos, mandava continuamente barras a Casa da 
Maeda para se cunharem, e logo que apareciam, se fundiam para 
ganharem os dois por cento, que as barras valiam mais que o dinheiro: 
0 que obrigava o banco a uma perda muito consideravel, que evitaria, 
se houvesse um ligeiro imposto, que fizesse aumentar alguma cousa 
0 ouro da moeda. Nesta hip6tese lucraria sempre a companhia, ainda 
que tinha de dar barras tanto mais caras 107, quanta o dinheiro devia 
Valer mais pelo dito imposto. A moeda de ouro antes da ultima reforma 
era safada, e cerceada; porque nao havia o uso, que depois houve, de 
se tomar a peso nas caixas nacionais; e entao os novos guineus, logo 
que apareciam, se fundiam , tendo antes a mesma estimac;;ao, que os 
velhos, e confundindo-se uns com os outros. Havendo nesse caso um 
1mposto, este nao recafa sobre a companhia; mas sobre o ultimo 
Possuidor da moeda, quando a quisesse fundir, girando ela no entanto 
co?1 aquele aumento de valor sem prejufzo de alguma das pessoas, por 
cuias maos passava. Se o valor do dinheiro, atento o seu peso, e quali
dade, excedesse ao prec;;o mercantil da barra, de certo se nao fundiria, 
~u e:xponaria facilmente; e ainda que depois da dita reforma se nao 
Unda a moeda de ouro em razao do uso de se receber a peso, e nao 

haver interesse no cerceio, contudo este costume, diz Smith, como 
m~ito inc6modo, e natural que venha a cessar: o que obrigara a compa
~?ia , e os particulares a rogarem o governo que imponha um ligeiro 

ire1to sobre a fabricac;;ao, que agora e, e foi gratuita desde C_arlos II. 

§ 131. Em verdade, quando a moeda tern um valor maior, que o 
mercantil, nao se pode recear o fundir-se, ou exportar-se, senao por 
um grande cambio, e no caso da sua grande, e inutil abundancia. N6s 
~ Observamos na nossa moeda de prata, que, como esta muito acima 

0 seu valor mercantil, somente se funde, quando o uso, ou cerceio 
a 1mpossibilita a girar. Mas nao se segue da doutrina de Smith uma 
~ecessidade de imposto, ainda que seja ligeiro, como ele quer 

ectuzir; porque se o leve tribute sobre a fabricac;;ao vai evitar a 
m?~da falsa, a fundic;;ao, ou exportac;;ao da legftima, e o prejufzo do 
~rario, e dos particulares; os mesmos fins se satisfazem estabelecido 
n uso de se nao receber a moeda com falta de peso, como manda a 

ossa Ordenar;ao, Liv. 4, tit. 22 108 , e como se pratica na Inglaterra 

107 0 
nac;:- prec;:o mercantil dos metais preciosos e pouco diferente em as diversas 
sern.Oes Pela sua incorruptibilidade, e fiicil transporte: contudo em os diferentes paises 
PeloPre tern algumas diferenc;:as, e consequentemente, aumentado o valor da moeda 

1 ~::1Posto, deve a barra crescer alguma cousa em prec;:o. 
senh Suposto o grande excesso a que chegou o crime do cerceio no tempo do 
nae;:- or D. Pedro II , ainda que foi antes da invenc;:ao da serrilha, parece que esta Orde
Vei·aao estava posta em desuso, e baralhada pela interpretac;:ao dos nossos praxistas. 

-se o § 126. 
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ha mais de um seculo, depois da ultima reforma no tempo de 
Guilherme III: com diferern;:a que na Inglaterra, depois do uso de se 
pesar a moeda de ouro, e raro o cerceio, o qual se nao podia evitar 
pelo dito impasto, se este costume de pesar a moeda se desterrasse; 
como pensa Smith que sucedera. Uma vez que os cidadaos tenham 
o direito de nao receber moeda com falta de peso, o cerceio estara 
logo extinto, que qualquer impasto nao podia extinguir, subsistindo 
alias 0 prejufzo, que devem sofrer OS ultimas cidadaos, que ja nao 
puderem passar a moeda safada, ou cerceada. Mas todos os inconve
nientes, e prejufzos cessam, logo que a peso se receba a moeda, ou 
que se possa rejeitar a cerceada. Evita-se a moeda falsa; porque nao 
ha interesse, que convide a este crime; evita-se a fundi<;:ao, ou expor
ta<;:ao da moeda; porque nao convem exportar o ouro, ou prata mais 
caro, quando se pode fundir, ou exportar o das barras, que esta em 
pre<;:o mais c6modo; e o erario nao recebe prejufzo em cunhar uma 
moeda, que tern um maior valor, que o mercantil das barras 109 . 

§ 132. Sem o ligeiro impasto, que Smith inculca, se evitam os 
prejufzos, que este autor quer prevenir, e ainda outros, como o do 
cerceio; e a dificuldade do peso nao e tao grande, que por um seculo 
se nao tenha praticado em Landres, e ha dois seculos em Portugal; 
ainda que no nosso reino s6 seja permitido rejeitar a nossa moeda, 
ou a estrangeira, que tenha falta de peso. Os inc6modos, que traz ao 
comercio esta medida, nao sao de tanta considera<;:ao, que tenham 
sido um obsraculo sensfvel a prosperidade da Inglaterra, ou de 
Portugal, e talvez que nao possam entrar em linha de compara<;:aO 
com os que resultam de qualquer outra opera<;:ao feita sobre a 
direc<;:ao da moeda, e dirigida a este fim. N6s somente nos limitamos 
ao que temos avan<;:ado, por nao ser do nosso objecto entrar na 
discussao da utilidade do imposto sobre a moeda; mas parece-nos 
duro, e feio que se obriguem os cidadaos a aceitar a moeda cerceada, 
e muito safada com o risco de a nao poderem mais passar, e 
perderem a falta de peso, que ela tiver. Esta tolerancia seria permitir 
o crime, e o roubo aqueles, que esrao com a mira nas fortunas de 
seus concidadaos. E se o uso de pesar as moedas de ouro na Ingla
terra fez evitar o cerceio, e conservar esta na sua integridade, 0 

mesmo meio fara evitar o cerceio na de prata; e o prevenir esta 
especie de crimes seria por si s6 um bem muito capaz de compensar 
os inc6modos do peso. Depois de introduzido o uso de rejeitar a 
moeda cerceada, que e muito conhecida, inventada a serrilha, ja 0 

mesmo peso fica escusado, e inutil, rejeitadas as visivelmente 
cerceadas ; causando o uso uma muito pequena diminui<;:ao na 
moeda, e s6 sensfvel depois do decurso de muitos anos. 

109 § ll8 . 
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§ 133. Finalmente Smith acusa a condescendencia do governo 
para o sistema mercantil, enquanto fez a fabricac;;ao gratuita, e deter
minou o peso das moedas de ouro, devendo-se acusar a si mesmo de 
nao ter examinado bem a natureza de certos impastos, que tinham 
s~do ja bem analisados no seu tempo por muitos, e mui habeis polf
ttcos. A fabricac;;ao gratuita e um efeito da generosidade do governo 
ingles, que o acredita; e contem uma despesa insignificante, qua! a de 
se.te mil livras esterlinas por ano, segundo o dito autor com certeza 
af1rma: e o uso de pesar a moeda foi o resultado da experiencia de 
muitos seculos nao s6 em Inglaterra, mas em Portugal. 0 crime de 
moeda falsa em toda a extensao da palavra desaforou tanto os homens 
0 usados em Portugal, que no tempo do senhor D. Pedro II chegavam 
as moedas cerceadas a trazer um papel, em que vinha designado o 
seu peso, e valor. Um dos defeitos capitais da legislac;;ao civil, e can6-
~1ca, e das particulares de todas as nac;;oes da Europa, e de Portugal, 
e assentarem na falsa base de suporem os homens bons, devendo elas 
sempre dirigir-se contra indivfduos por via de regra criminosos, logo 
que tiverem ocasiao de o serem com alguma esperanc;;a de impuni
dacte, e de consideravel interesse. 

§ 134. 0 valor mercantil geral na Europa deve ser o das moedas, 
Para cessarem logo todos os inconvenientes; quando se nao aceitar 
mo.ecta roubada no seu peso: e o comercio interior, e exterior sera 
~ais fra~co, mais vasto, e mais seguro. Um grande impasto sobre a 
abr1cac;;ao abortara imensidade de falsarios; a moeda sera amontoada 

dentro do reino, e inutil; e desacreditada desacreditara ao' mesmo 
tempo o nosso comercio. Da abundancia inutil das moedas resultara 
0 mesmo efeito, que acontece aos produtos inuteis: eles se venderao 
Por prec;;o muito baixo; ainda que o dinheiro nao sofra tanto esta dife
~enc;;a . Um menor imposto produzira os mesmos efeitos correspon-
entes a inferioridade da causa. 

§ 135. Em Portugal nao ha direito sobre a fabricac;;ao da moeda de 
~Uro; porque a senhoriagem, que pagam OS que levam as barras a 

asa da Moeda, e pelo direito, e domfnio, que os senhores reis destes 
reinos tern sob re as minas 110 , que nao faz subir, ou sobreexceder o 
~a l or da moeda de ouro ao prec;;o mercantil, como dissemos. 
dnquanto a prata, sendo o prec;;o mercantil do marco de onze 
lnheiros de sete mil trezentos e quatorze reis por aproximac;;ao, seg · 

se _uindo a proporc;;ao do ouro para a prata de um para quatorze, que 
d Julga ser a geral da Europa, e tendo o nosso marco de prata amoe-

acto sere mil e seiscentos, vem a diferenc;;a de trezentos e oitenta e 

i1t1 
110 

Esre triburo, que n6s privativamente chamamos senhoriagem, nao pode ser 
&lrPosro pelas nai;:oes, que nao rem abundancia de minas; porque isso faria que nao 

assem barras no reino, e que nao fosse nem uma s6 a Casa da Moeda. 
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seis re1s a ser entre n6s o impasto sobre a fabrica<;;ao, que faz 
aumentar o valor da moeda sobre o seu pre<;;o mercantil 111 . 

§ 136. Antes de concluirmos este capitulo nao podemos deixar de 
fazer ver a necessidade da perfei<;;ao da moeda; o que e canto mais 
atendivel, quanto a republica geral comerciavel, calculando pelo 
seguro o seu comercio, se regula pelas mais inferiores moedas, ou 
pelo valor medio das que giram em qualquer na<;;ao 11 2 . Se houverem 
moedas de diverso titulo, e peso, e do mesmo valor extrinseco, n6s 
perderemos no comercio estrangeiro o excesso do peso, que tern as 
melhores. A serrilha, e outras partes da moeda, que a fizeram chegar 
a perfei<;;ao, em que esca, tornaram qualquer cerceio muito sensivel, 
e coarctaram muito coda a especie de falsidade. Em Landres tem 
chegado esta arte de fabricar moeda a uma maior perfei<;;ao, adian
tadas muito as descobertas de Pyrgotelle, Cornivolle, Varin, Aubin, e 
Briot . A moeda e neste pais elevada pela maior parte a uma exactidao, 
de que e capaz a mao de um babil artista; ainda que se nao possam 
evitar as vezes aquelas insignificantes irregularidades, a que escao 
sujeitos todos os pesos, e medidas. 

CAPITULO VII 

Do aumento do numerario relativamente 
a riqueza nacional 

§ 13 7. Os inuteis cuidados de muitos legisladores, que preten
deram aumentar o numerario dos seus estados, nos obrigam a ajuncar 
algumas reflexoes, que sabios escritores do seculo XVIII tern assaz 
descoberto, e desenvolvido. Ja antes de Smith muitos dos novos econo
mistas consideraram o dinheiro, como uma maquina inventada para 
facilitar a circula<;;ao dos generos, ou o comercio. Nao ha uma palavra, 
que designe melhor o numerario. Assim como uma maquina facilita 
o trabalho dos artiscas, e dos lavradores para o aumento da riqueza 
nacional, da mesma sorte o dinheiro facilita as permuta<;;oes do super
fluo pelo titil , e necessario, e concorre para os progressos da agricul
tura, do valor dos predios, das artes, e da prosperidade nacional. 

§ 138. Pode alugar-se o dinheiro, como uma maquina; ainda que 
a loca<;;ao da moeda, ou dinheiro a juro seja prejudicial as mais da5 

vezes, e somente se deva tolerar: Primeiro, porque fomenta o 6ciO, e 
inercia daquele, que o da: Segundo, porque o juro vai a aumentar a 

I ll§ 103. 
112 § 108. 
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carestia dos generos comprados com esse numeririo, visto que o 
locatirio deve deduzir do produto das vendas o que tern que pagar 
de premio: Terceiro, porque retarda os progressos da riqueza 
nacional ; visto que os ricos locadores ineptos para a agricultura, 
tndustria, e comercio, empregam as suas rendas, que fazem em juros, 
nas despesas menos uteis; e par outras causas: Quarto, porque o 
n~merario, sendo dado a juro a estrangeiros, diminui os interesses do 
reino, que alias teria, se se fizesse dele o justo emprego: Quinto, 
Porque costumam haver enganos, perdas, e grandes riscos nestas 
negociac;oes : Sexto, porque enfim habituados os cidadaos a esta 
locac;ao perdem 0 gosto da agricultura, e outros objectos uteis, que 
necessariamente devem sofrer muito. 

§ 139. Assim como as miquinas sao inuteis, quando excedem os 
brac;os nelas empregados, ou o consumo das drogas manufacturadas, 
ou os generos, que neles se fabricam, da mesma sorte o e o dinheiro, 
q~ando excede o necessirio para conservar a circulac;ao, ou os 
generos, que se trocam, ou os brac;os dos que o empregam. Por mais 
que se pretenda entao aumentar o numeririo, hi-de ele necessaria
mente ou sair do reino, ou fundir-se, como inutil: e quando em todo 
0 globo se tornasse superfluo, entao ji mesmo perderia a qualidade 
de POder ser alugado. 

§ 140. Do mesmo modo que uma miquina precisa de despesas 
Para conservar-se, o dinheiro gasto com o uso deve ser reparado com 
novo metal: ainda que esta despesa, sendo diminuta, poucos cuidados 
nos deve merecer. 

d . § 141. Destes prindpios de paralelo se deduz que nao podem 
ei:x:ar de ser inuteis, e desnecessirias todas as providencias, e 

c~idados, tendentes a aumentar o numeririo de uma nac;ao ; porque 
~ e sera sempre na razao directa dos generos, e valores, que se permu-
re~ em cada um dos reinos. Quando a agricultura, a industria, e o 

co
1
mercio produzirem, ou trouxerem uma grande quantidade de 

va ores, grande seri o numeririo, ou o numero das miquinas moedas 
~ara moverem a circulac;ao deles; ou em termos, quanto maior for a 
dqu~za da nac;ao, maior seri o numeririo; e a proporc;ao que ela 
d eca1r, decairi ele pelos mesmos passos. Havendo falta de valores, ou 
me Produc;oes, a necessidade de evitarmos a fome, a sede, e o frio, e 
ta e~mo a de satisfazermos os nossos caprichos, nos forc;ari a expor
p c;to do numeririo, apesar de todas as leis proibitivas: e ao contririo 
tae a abundancia de produtos n6s fon;aremos as nac;oes a nos impor-

rem o seu. 

Vi § 142. Seja a balanc;a do comercio soldada a nosso favor em 
rtucte de sibias, e suaves leis; a soma das exportac;6es seja maior, 
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que a das importa<;;6es, sem ser por via de leis destrutivas, violentas, 
e odiosas; exceda a soma dos produtos anuais do reino a do 
consumo, e n6s teremos abundancia de numerario, como tern 
Londres, e as grandes na<;;6es; porque deste modo subir::i o capital da 
na<;;ao, e a soma de valores, e de trocas, e ser::i necessario maior 
por<;;ao de dinheiro para facilitar o maior numero de permuta<;;6es. Tai 
e a verdadeira balan<;;a do comercio somente capaz de aumentar o 
numer::irio de uma na<;;ao; a outra, de que se tern falado tanto, e que 
tern dado ocasiao a tantos regulamentos mercantis, e a estagna<;;ao do 
comercio, e absurda, e ridfcula; e pode ser favor::ivel relativamente a 
certas na<;;6es, e desvantajosa para outras, quando s6 a massa total das 
importa<;;6es, e exporta<;;6es pode servir de uma das regras certas dos 
progressos, ou passos retrogrados das nossas riquezas. A vantajosa 
balan<;;a fundada na superioridade dos produtos anuais ao consumo, 
que pode verificar-se talvez sem haver mesmo comercio estrangeiro, 
e capaz por si s6 de aumentar o capital das nossas riquezas, e do 
nosso numer::irio, que a nossa abundancia podera facilmente procurar, 
quando nos for necessario. E o dinheiro novamente importado multi
plicando os fundos da agricultura, do comercio, e das artes se id 
aumentando progressivamente mais; o que s6 o uso dos tesouros 
introduzidos nos governos desp6ticos poder::i retardar. 

§ 143. 0 alto, OU baixo pre<;;O do cambiO nao pode servir de regra 
para denotar o aumento, ou diminui<;;ao do nosso numerario. 0 
cambio de conta pode ser a favor da na<;;ao, que paga em moeda de 
banco, e o real a favor da que paga em moeda met::ilica, e aquele pode 
achar-se a favor da que paga em moeda de melhor tftulo, e o real a 
favor da que paga em dinheiro de inferior qualidade. As dfvidas 
contraidas pelos negociantes de cada uma das na<;;6es podem ser 
pagas com letras tiradas sobre outras na<;;6es, nao se podendo nunca 
saber, de que parte pende a verdadeira balan<;;a do comercio, ou o 
cambio real 113_ 

§ 144. Se a na<;;ao for em decadencia, por ser a verdadeira balanc;:a 
desvantajosa, inuteis serao todas as mais eficazes providencias para 
conterem o numerario. A necessidade nos obrigar::i a dar estes metaiS 
preciosos, e que sao sempre superfluos, quando nao tendem a 
remedia-la; porque eles directamente por si nao podem saciar a nossa 
fome, nem reparar-nos do frio. Na hip6tese mesmo das nossas 
moedas terem um valor extrfnseco excessivamente grande, que ~s 
obrigue a conservar no reino, e violente os estrangeiros a aborrece· 
-las; as nossas precisoes nos constrangerao a trod-las por generos, de 

113 As dificuldades de conhecer as moedas, e o cambio de cada uma das nai;:oes. 
formam um obst:iculo muito sensfvel. As alfandegas nao podem calcular o contr3· 

bando, nem os generos isencos delas. 
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que carecermos, com extraordinario abate, e perda do seu extrinseco 
valor; ficando frustradas todas as leis proibitivas. 

§ 145. Fundados nestes prindpios e que os novas economistas, 
q~e foram os primeiros, que trataram esta materia com critica, e 
d1scussao, cheios de um zelo, e entusiasmo, que caracteriza suas 
obras, avarn;;aram com exagerac;;ao que o dinheiro, o comercio, e as 
anes eram estereis; querendo deste modo fazer ver por este termo 
maravilhoso, e desusado que a agricultura e s6 capaz de produzir 
nquezas verdadeiramente s6lidas, e nao equivocas, e uma balanc;;a real 
vantajosa, e duravel a favor de qualquer nac;;ao; porque s6 a terra e 
mais capaz de aumentar sem questao a massa de valores, e de trocas, 
ou do valor politico. Os produtos das artes, sendo muito uteis, e 
10dispensiveis em um reino, como vimos nas duas primeiras Mem6-
n:s, sao as vezes absorvidos pelo valor das materias primeiras, e da 
mao-de-obra, sem aumentarem a massa dos valores; e muito mais 
POdendo a mao-de-obra aplicar-se a empregos muito mais produtivos. 
O comercio interno tao util, e necessario apenas faz mudar a massa 
das riquezas de umas para outras maos; o extermo segura o born, e 
natural prec;;o das produc;;oes; e o de transporte pode as vezes enri
quecer o corpo dos negociantes, que o manejam, e que sao conside
~ados c:omo cosmopolitas; cujos interesses sao diferentes dos s6lidos 
a nac;;ao. 0 dinheiro, sendo como maquina, ou instrumento alugavel , 

Pode tambem aumentar as riquezas, ou os valores; mas a favor de uns 
~oucos de homens ricos, que sao considerados da mesma s9rte; ele 
e mais e sujeito a grandes riscos, e oferece limitados lucros em 

Proporc;;ao ao seu capital. Este instrumento mesmo, que podia ser 
Proctuzido OU pela agricultura, OU pelo comercio, OU pelas artes, nao 
~e alu?aria com proveito da nac;;ao, se a riqueza nacional fosse em 

ecactenc1a; porque, alugando-se dentro da nac;;ao, nao aumentaria a 
~assa dos valores nacionais, e nao passaria fora, por dever ter dentro 
ela um premio muito maior: o que tudo se faz ver com mais 

extensao na Mem6ria I. 

c b § 146. Estes prindpios tao evidentes, que entram em todas as 
s a ec;;as , que nao estao embranquecidas no meio de prejuizos, 
i~mente poderao ser combatidos por aqueles, que formam falsas 
ct·eias a respeito das riquezas. Riqueza nao consiste somente em 

0 
in~eiro, mas na soma de valores mercantis, que ha dentro de uma 

radao, ou sejam em predios, ou em generos, naturais, ou manufactu
p 0~. ou em fundos metilicos, homens sabios em virtudes civis, etc.; 
e~r 1sso Smith diz que quando afirmamos que Ticio tern cem livras 
q~erhnas,_ queremos exprimir uma igual soma de valores; e que 
na ancto d1zemos que em Inglaterra giram dezoito milhoes esterlinos, 
liq 0 . queremos significar a riqueza desse reino, nem o seu redito 

Uido, ou total; mas o valor dos instrumentos, ou maquinas moedas, 
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que formam um dos fundos fixos da na<;;ao; assim como os instru
mentos, e maquinas das artes formam o fundo fixo dos artistas. 

§ 147. A riqueza da na<;;ao consiste na abundancia de valores poli
ticos, ou de fundos de qualquer natureza que sejam; e aumentada ela, 
a soma do numerario crescera por si mesma; porque os metais 
preciosos costumam concorrer sempre as na<;;6es ricas, onde eles tem 
constantemente um maior valor, e consumo; como um produto de 
luxo, e como genero de alto pre<;;o, que deve ai achar maior numero 
de compradores. As na<;;6es pobres nao podem comprar o ouro, 
quando !hes faltam mesmo os meios da sua subsistencia, e os selva
gens nao fazem algum apre<;;o dele. Mas nao se segue que a carestia 
do ouro, e prata em um pais seja uma prova infalivel da sua riqueza, 
e prosperidade, ainda que o prove em regra; porque na China, onde 
os metais preciosos sao muito mais caros, pelas razoes do monop6lio, 
e do limitado comercio, que ja noutro lugar expendemos, nao ha 
tanta riqueza, e tantos fundos de valores politicos, como na Europa: 
e em Portugal, e Espanha, onde eles estao mais baratos, nao e este 
baixo pre<;;o uma prova infalivel da sua pobreza, que se demonstra 
por outros argumentos: devendo-se concluir que nem o alto, nern 
baixo pre<;;o dos metais faz alguma certa prova da grandeza, ou deca
dencia de um reino, ainda que de ordinario o seja. 

§ 148. Nao e tambem uma nota caracteristica certa da prosperi
dade de uma na<;;ao a abundancia de ouro, e prata, ou de numerario; 
alias a Asia seria em virtude de seus grandes tesouros, e luxe faswso, 
a mais rica parte do globe. Tanta quantidade de metais preciosos, que 
la existem, nao seriam suficientes para comprar os fundos m6veis, e 
de raiz, que ha em uma pequena parte da Europa. 

§ 149. Alguns tern considerado a riqueza come uma qualidade 
fugitiva , que s6 se reline aos bens pela interposi<;;ao dos homens. 
Acaba ela, logo que se deixa usar daquele genero, a que esra ane:xa, 
ou por alguma das tres causas constitutivas do valor, como se veri
ficou em parte nos metais preciosos, depois que decairam muito d3 

sua primeira estima<;;ao. Se houvessemos de apartar-nos dos nossos 
principios para estabelecermos a riqueza em um produto da natureza, 
ou da industria, n6s nao escolheriamos os metais preciosos, que tern 
variado tanto de pre<;;o, e que podem ainda variar; mas o trigo, otJ 
outros generos muito necessarios, que conservam mais o seu vaJor 
por muitos seculos: entao a qualidade seria menos fugitiva, e a 
riqueza mais s6lida, e constante, do que e nos produtos do Ju:xo. 

§ 150. A riqueza ou se considere em um particular, em um prediO, 
ou em uma cidade, provincia, ou na<;;ao, nao consiste em numerariO, 
ou em outros produtos; porque entao se confundiria com os vaJores, 
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mas no produto lfquido. N6s nao devemos chamar rico aquele 
predio, CUjO produtO e absorvidO peJas despesas, OU aqueJe, que da 
uma pequena renda, ou redito lfquido; nem chamamos homem rico, 
0 gue maneja muito numerario, ou o que consome toda a sua renda 
com o econ6mico 114 sustento da sua familia, nem nac;ao rica aquela, 
cuja soma de produtos anuais, tomados na acepc;ao mais ampla, entra 
na curta esfera do consume, ou lhe e mesmo inferior. A riqueza pois 
de um reino nao consiste em muito numerario; mas numa soma de 
Produtos lfquidos, que excedam anualmente o consume, ou que a 
tenham excedido por muitos anos, ja pelos efeitos de uma prudente 
economia, e ja pela sabedoria do governo, que soube destramente 
an1mar a agricultura, o comercio, e a industria, e que pela distribuic;ao 
dos bens, das honras, e dos empregos, e por uma luminosa legislac;ao 
soube conduzir o estado a sua grandeza, e esplendor. As leis pois, que 
c~m restric;oes, e obsraculos tendem a atacar o valor venal das produ
<;oes, vao a destruir, ou a por em decadencia as riguezas nacionais, 
se tais existem, ou a estorvar que elas se realizem. Quanta e contraria 
aos nossos princfpios a ridfcula obra intitulada a Riqueza do Estado, 
unpressa em 1763 ! 11sa 

§ 151. Conclufmos pois a vista do que temos exposto que sao 
totalmeme inuteis os cuidados sabre o aumento do numerario; que 
~eguindo as regras gerais, que temos estabelecido, devemos aban

onar as maquinas moedas ao seu natural curso, como praticamos 
com as dos artistas, e que todos os obsraculos, que !he opusermos, 
Produzirao efeitos contraries, e ofensivos da nac;ao, que os execucar. 

CAPiTULO VIII 

Conclusiio da materia desta Mem6ria 

s §. 152. Pelo que temos avanc;ado, julgamos ter direito a deduzir as 
p~8Utntes proposic;oes, que nos parecem demonstradas 116 , ou princf

ios universais, e determinados de direito natural politico 117 . 

114M 

115 
em6ria III, § 30, noca 16 

116 
Ve)a-se a Mem6ria III, § 30 e 31. 

117 Mem6ria ! , § 5 e Prefacio, § 7. 
Mem6ria fl, § 37, Mem6ria 111, § 1, 2, 3 etc. 

-------.__:_ 
urna • Rodrigues de Brico coma posic;:ao critica sobre uma obra em que s.: defendia 
Obra reforma fiscal prejudicial ao desenvolvimenco da agricultura. Foi a critica a esta 
Pllbl'. ahas: que tornou conhecido Dupont de Nemours que no mesmo ano de 1763 

ica Reflexion sur l 'ecrit intitu!e: Richesse de t 'Etat. 
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Primeira proposil(iiO 

As regras, que temos estabelecido sabre o valor do marco, e da 
moeda portuguesa, nos conduzem a podermos resolver, ao menos 
por uma maior, ou menor aproximac;:ao, os problemas do verdadeiro 
valor das somas numerais referidas pelos nossos historiadores ( como 
vimos nos exemplos do Capftulo V) reduzindo-as ao valor equiva
lente de hoje. 

Segunda proposit;;ao 

Esta reduc;:ao nos abre o caminho tendente a podermos calcular as 
nossas riquezas nas diferentes epocas da monarquia, e a sua grandeza, 
ou decadencia nos diferentes reinados, como e bem evidente. 

Terceira proposit;;ao 

Conhecendo a nossa grandeza, ou decadencia nos diferentes 
tempos, poderemos facilmente conhecer suas causas; e a experiencia 
do passado nos iluminara de um modo evidente, a que nao possamos 
resistir, a fim de guiarmos a nau do Estado, por meios seguros, e ja 
praticados, a sua maior prosperidade. § 79, etc. 

Quarta proposit;;ao 

A alterac;:ao do valor do marco, e da moeda nada prova a deca
dencia, ou grandeza do reino, pouco influi no comercio estrangeirO, 
e somente e prejudicial a certas classes de pessoas da nac;:ao, em que 
ela se opera. § 2, etc. 

Quinta proposir;;ao 

0 valor da moeda deve ser igual ao valor mercantil de um igual 
peso de metal do mesmo tftulo, segundo todas as razoes de probabill
dade. Cap. VI, etc. 

Sexta proposir;;ao 

Os cuidados de aumentar o numerario sao inuteis, quando a 
verdadeira balanc;:a do comercio nao e vantajosa, e se nao seguirerP 
as regras, que temos prescrito. Cap. VII, etc. 
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APOLOGIA 

A favor destas Mem6rias em resposta ao autor dos 
Principios de Economia Politica0 

§ 1. Esta produc;;ao e daquele nosso patriota, que eu ia prezava 
Pelos seus Principios de Direito Mercantil. Ai me vem tecidos 
grandes elogios ao !ado de uma austera censura, que me deu mais 
uma prova de que a maior pane das questoes ou sao de palavras, ou 
Provem de confusao de ideias: porque logo observei concordar ele 
essencialmente nos meus sentimentos: vindo a nascer a sua crftica ja 
de proposic;;oes, que falsamente me imputa, ja da diferente signifi
cac;;ao, que da a alguns dos termos, com que me exprimo, e ja das 
consequencias, que quer arbitrariamente tirar dos meus prindpios, e 
que eu estou tao longe de conceder-lhe, quanto elas iriam atacar todo 
0 Sistema das nossas Mem6rias. 

§ 2. A pag. 189 querendo o censor transmitir uma proposic;;ao da 
nossa Mem6ria II, § 35 adultera-a de modo, que vem a fazer um 
~entido ininteligfvel, ou um labirinto mais escuro, que o de Creta. 
~atando eu af do quarto sistema fundamental da legislac;;ao, que 

c amo da propriedade, e comparando-o com os outros tres agrario, 
rn~rcantil , e da indlistria exprimo-me nos seguintes termos: seu valor 
n~o entra em linha de comparar;ao com o das outras tres lMse . . 011 

szstemas.- O crit l o cm lugar dcsta pro1 osi\'.ao m e atribuc, c imputa 
faJsameme a seguinte: seu valor nao entra em linha de conta com o 
cl?s sistemas de agricultura, comercio, industria, e propriedade: 
A.1nda qu k upli uc cs tn proposl i; o :l ju risprud~ncla , e u :l 
prqpri clad , sta dif rnn a nuo se fa:t multo :i.tendivel, vi 'to qu 
co!11 t? rcct1 c10 ttcla. a Jurlspru<l nela . 0 quc porem faz o absiudo c 
r~ferir cle a jurlsprudencia aos quatro sistemas, e eu somente aos tres, 
e e a exclue de todos os quatro, e eu a incluo num deles, e ele fala 

ca _• As objec.;oes de Jose da Sil va Lisboa quc mo civam csta apologia conscituem o 
licpitulo XII dos Princfp los de Economta PoHtica, inticu lado Observa<;6es apologe
a as acerca da crfl ica que faz contra Smith o autor das M e1116rias Polfticas so/Jre 
s oerdadeiras bases da grandeza das Nai;6es (pp. 138-190) . 
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em linha de conta, e eu em linha de compara\:aO. Logo da inexactidao 
da c6pia devia resultar que, nao admitindo eu mais que quatro 
sistemas fundamentais de legisla\:aO (a que refiro todos os outros 
subalternos, todas as leis naturais, e positivas, e todas as artes, e cien
cias), e nao entrando em algum deles a jurisprudencia, vinha esta util, 
e necessaria ciencia a nao ter para o legislador algum lugar, ou 
contempla\:aO. Aquela diversidade de termos, que se deve atribuir, 
nao a dolo, mas a precipitac;ao, com que leu as nossas Mem6rias, deu 
o primeiro motivo a censura, e fez parecer o nosso sistema mais 
obscuro, que o labirinto de Creta. Porem todo o homem de mediocre 
lic;ao vendo estabelecidos os quatro sistemas fundamentais da legis
lac;ao, e a jurisprudencia inclufda no quarto, que e 0 da propriedade, 
descobre claramente que tanto os lavradores, negociantes, e artistas; 
como a gente de lei, sao operirios necessarios das quatro bases, e que 
todos merecem na sociedade civil a paga do seu trabalho; porque 
ainda que a agricultura, depois ao comercio, depois a industria, e 
depois a propriedade se devam gradualmente aplicar mais riquezas, e 
instruc;ao, atenta a sua maior dificuldade, e importancia, nao se deve 
contudo deixar de pagar, premiar, e proteger os que se aplicam a 
jurisprudencia, e ao estudo, e execu\:ao das leis; nao podendo ja 
deste modo resultar as consequencias, e absurdos, que ele quer 
deduzir. 

§ 3. A pag. 186 afirma o censor na falsa suposic;ao, em que esci 
de que eu desprezo a jurisprudencia, que o direito romano nos livrou 
da barbaridade; mas nisso vem a conformar, comigo, segundo o que 
refiro na Mem6ria VI, § 1, 158, 102, 153 , e 161. 

§ 4. Af mesmo toma ele a defensa a favor dos homens de lei, por 
se suporem com os cerebros embrutecidos pelo jugo da enorrne 
massa de autoridades, a que estao habituados; mas eu que me juJgo 
pertencer a esta classe; e que nao devo ser suspeito, quando deponhO 
contra a minha ordem, em sacrificio da verdade sustento ainda que 
os maus metodos de estudo, de que trato com alguma extensao no 
decurso das Mem6rias, costumam embotar algumas faculdades inte
lectuais, que se fossem a tempo fecundadas, e bem dirigidas, forrna
riam grandes talentos, dando grandes descobertas as ciencias morais
Veja-se sobre esta materia o que os ide61ogos tern dito principalmente 
Degerando, Prevost, Tracy, Biran, Dumarsais, etc.; e consulte-se sobre
tudo a nossa pr6pria, e quotidiana experiencia. 

§ 5. A respeito do plagiato, de que o censor fala a pag. 139, 141, 
e 178 eu devo em primeiro lugar estabelecer que todos os escriwres 
sao em regra necessariamente plagiarios dos que escreveram antes: 0 

que se prova evidentemente pelos progressos sucessivos do espfritO 
humano, como se ve de todo o decurso da sexta Mem6ria. j\lfaS 
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falando com propriedade, e segundo a comum significai;ao chama-se 
plagiario aquele escritor, que tirando de outros certos princfpios, ou 
express6es, as inculca como pr6prias. Neste sentido mesmo e que eu 
cometi o novo, e inaudito crime de avani;ar que Smith parecia 
plagiario; porque o autor dos Ensaios Filos6ficos de Smith, sendo seu 
grande apologista, e historiador da sua vida privada, refere que este 
sabio professor de Edimbourg, e de Glasgow deixando a cadeira de 
filosofia moral, viajara na Frani;a depois de 1763; onde contrafra 
fntima amizade, e conservara correspondencia com Quesnay, Turgot, 
depois que este saiu do ministerio, e com outros chefes dos Novos 
Economistas; aperfeii;oando o Sistema de Economia Politica, que ja 
tinha ensinado em Glasgow. 0 mesmo redactor testifica que Smith 
!he confessara ser o sistema de Quesnay com todas as suas imperfei
<;i5es o mais pr6ximo a verdade dentre todos ate enrao seguidos; e 
que tinha teni;ao de dedicar-lhe a sua obra sobre a riqueza das 
nai;oes, se a morte de Quesnay nao fosse tao permatura: o que 
combina com o que o mesmo Smith repetiu na referida obra em o 
capftulo, em que refutou os sistemas agrarios. E se atendermos aos 
princfpios, que M. Turgot p6s na Enciclopedia em 1756, que 
Passaram entao por paradoxais, e em que este autor se mostrou ja 
emancipado da escravidao mercantil, e dos antigos prejufzos, faz-se 
enrao ainda menos crfvel o manuscrito de Smith, que o seu redactor 
lhe atribue, feito em 1755; e a lembrani;a tradicional dos estudantes 
de Glasgow, arrastada para provar a originalidade de certos princfpios 
deste professor. Sobretudo o que mais me fez parecer Smith plagiario 
foi a refutai;ao, que ele deu dos Novos Economistas, ocultarido sua 
viagem a Paris, e a correspondencia, que com eles teve, ignorando, ou 
fingindo ignorar a hip6tese da Tabua Econ6mica, de que ja falei no 
Prefacio § 12. Esta Tabua indicando a diferente circulai;ao das 
riquezas nacionais assentava na hip6tese do estado da maior prosperi
dacte possfvel da nai;ao, hip6tese esta, que estando longe de verificar
-se em algum povo do globo, devia tornar impraticaveis, e como para
~oxais muitos princfpios daquele sistema; mas que ao mesmo tempo 
lndicava uma brilhante baliza, a que as nai;6es deviam tender. E quanto 
mais fossem dissipadas as trevas, e os prejufzos politicos, e se 
animassem as dificuldades na sua execui;ao, mais pr6xima estaria a 
nai;ao, ou nai;6es daquele maior grau de prosperidade, e esplendor. 
Eis aqui os principais motivos, porque avancei que Smith parecia 
Plagiirio, e nao penetrara bem o referido sistema; muito principalmente, 
~uando muitos dos seus princfpios sobre a liberdade do comercio, 
1r:ctustria , e segurani;a da propriedade, etc. sao com algumas modifica
<;:oes os mesmos, que se leem nos sectarios de Quesnay. 

§ 6. A pag. 150, e 136 zomba o censor do sistema agrario como 
do aparente, e profundo misterio: de que se deve lavrar a terra: Mas 
se ele !er algum dos escritores polfticos, que escreveram antes dos 
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Novos Economistas, ou antes do meio do seculo 18, observara quase 
constantemente desprezado o Sistema agrario pelos da industria, 
comercio, e propriedade, como mostramos na nossa primeira 
Mem6ria; e tudo por causa da mania, que os homens tern de despre
zarem verdades 6bvias, e seguras por outras novas, mas falsas, e 
efemeras, que estimam pelo dominante espfrito da moda, ou por 
sonhadas felicidades. E se nao, compare ele as riquezas, honras, 
instrrn;;oes, e cuidados, que ainda hoje todas as nac;oes da Europa 
aplicam as ciencias relativas aos ultimas tres sistemas, e principal
mente a jurisprudencia com os que se aplicam a agricultura; e achara 
por certo uma desproporc;ao imensa, perdido todo o equilfbrio na 
ordem das protecc;oes das diferentes jerarquias do Estado; e nao s6 
desprezado esse aparente misterio, mas muitas vezes a economia poli
tica; e chegando-se mesmo a ignorar a definic;ao desta ciencia, que 
sustenta a vida, e existencia das nac;oes. E entao que observara que 
do conhecimento, e pratica da graduac;ao dos quatro sistemas funda
mentais da legislac;ao depende a sorte das monarquias; que podem 
deste modo em meio seculo duplicar as riquezas, povoac;ao, e prospe
ridade debaixo de um governo constante, e luminoso. 

§ 7. A pag. 140, 153 , e 161 tratando o critico do sistema agrario, 
que eu prefiro aos outros, me interpreta tanto ao pe da letra as pala
vras : alimentar, e vestir os homens: que quer excluir da agricultura 
as pescarias, e salinas, bem como se estas nao servissem para alimento 
dos homens; supondo igualmente que eu excluo do sistema agrario 
a agricultura dos generos de prazer, construc;ao, minas, e medicina, e 
avanc;ando tambem que o sistema agrario absoluto, que condeno, 
prova contra mim; por tender s6 a alimentar, e vestir os homens. Mas 
ele devia lembrar-se da regra de 16gica, que os autores devem ser 
entendidos segundo o contexto, e prindpios gerais das suas obras, e 
nao por palavras estrita, e cerebrinamente interpretadas: muito mais 
nao podendo 0 Sistema agrario relatiVO a riqueza, e prosperidade 
naciona1, que e o que sigo, ser outro mais do que aquele, que 
combina com a protecc;ao, e coexistencia de todas as artes, e ciencias, 
e generos, que as alimentam, de que tenho sido acerrimo defensor 
em todo o decurso destas Mem6rias. 

§ 8. A pag. 76 falando do mesmo sistema agrario estritamente diri
gido a alimentar, e vestir os homens diz : que a grande agricultura ha
-de infalivelmente fazer restar muito mantimento para manter grande 
povoac;ao, e que nao havendo a classe de manufactureiros, nego
ciantes, e outros de vida sedentaria, a nac;ao se tornara barbara, e 
feroz . Mas posso tranquilizar-lhe o animo assegurando-lhe que 
Portugal, suas col6nias, e a Europa inteira esta, e estara ainda por 
muitos seculos longe do excesso de subsistencia, que ele teme; e que 
a necessidade da existencia simultanea dos quatro sistemas fundamen-
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tais da legislac;;ao, que tenho tao largamente sustentado nas primeiras 
duas Mem6rias, me poem muito longe de aprovar, ou conceder-lhe a 
sua triste hip6tese de poder haver hoje uma nac;;ao poderosa sem 
comercio, e industria, e sem artes, e ciencias. 

§ 9. A pag. 152 afirma que se Rolanda seguisse o sistema agrario, 
abandonaria as suas pescarias, e seu comercio, que lhe da uma imensa 
riqueza; mas e esta outra consequencia falsa, que nasce da sua mesma 
hip6tese; pois mostramos vastamente que o sistema agrario era simul
taneo com os outros tres, e que o maior valor politico deve regular 
os graus de preferencia, que se deve prestar a cada um deles, nao 
exclufndo nunca a algum, nem deixando de proteger jamais o agrario, 
que e a mais s6lida, e constante fonte de riquezas. Devendo-se daqui 
concluir legitimamente que se afirmamos dever a mesma Rolanda 
seguir o sistema agrario, nao e para ela abandonar o seu comercio, 
nem para consumir indiscretamente os seus fundos em uma agricul
tura pouca lucrosa, mas para nao perder jamais de vista riquezas 
s61idas, e perpetuas por precarias, ainda que maiores. 

§ 10. Na mesma pag. 152 confessa que Smith reconheceu a agri
cultura como primario trabalho, a pag. 176 afirma que do trabalho se 
deduzem codas as riquezas das nac;;oes, e a pag. 182 nos estranha o 
dizermos que este princfpio do trabalho nao e de uma grande utili
dacte para a direcc;;ao de um governo. Mas ja na Mem6ria III, § 19, 
e na Mem6ria VJ, § 126 respondemos a esta objecc;;ao, e agora para 
removermos toda a duvida acrescentamos, que o grande, e decantado 
Princfpio de Smith: 0 trabalho ea Jonte de todas as riquezas: e tao 
antigo como as sociedades; porque quern duvida , ou jamais duvidou 
que sem trabalho de espfrito, ou de corpo em regra nao pode existir 
S61ida agricultura, comercio, ind(1stria, propriedade, artes, e ciencias, 
q~e formam a subsistencia, e a riqueza das nac;;oes? porem este prin
c1pio e geralmente certo, e evidence, mas geral, indefinido, e sujeito 
a .excepc;;oes, como o outro: a ignorancia ea raiz de todos os males: 
visto que ha males que nao vem da ignorancia. 0 mesmo crftico a 
P~g. 8) confessa que nao e pelo trabalho, mas pela sabedoria da sua 
direcc;;ao que se deve avaliar a riqueza. Nao e pois ao estabelecimento 
deste princfpio do trabalho que Smith e devedor da gl6ria, que 
Obteve; por ser ja evidente para todos: mas sim a muitas consequen
cias, e princfpios determinados de uma verdadeira utilidade, que ele 
engenhosa, e profundamente analisou. Os Novos Economistas ao 
contrario estabeleceram no seu sistema agrario um princfpio ja menos 
fer~! e indefinido como primeiro, e determinado objecto da legis
ac;;ao, a qua! chamaram por isso mesmo fisiocratica, e que Smith 
seguiu, quando confessou que o primario trabalho era o agrario. Que 
traba!hos, e que ciencias inuteis nao ocuparam os nossos antigos 
descte antes do seculo de Pericles, como vimos mais claramente no 
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decurso da sexta Mem6ria? Logo nao e o trabalho em geral, e sem ser 
definido, mas o (nil , e determinado em especies particulares por uma 
verdadeira, e rigorosa analise, que produz, e tern produzido sempre 
a maior parte da riqueza das na<;6es, como vimos na terceira 
Mem6ria . 

§ 11. Com que razao pois diz o crftico a pag. 151 que os Novos 
Economistas nada inventaram de novo alem dos prindpios da liber
dade do comercio? N6s o rogamos que leia as comrarias confissoes, 
que o mesmo Smith !hes faz na sua obra da Riqueza das Nac,;6es em 
o capitulo, em que trata dos sistemas agrarios, e as de Mably, um dos 
seus mais atendiveis refutadores nas suas duvidas propostas aqueles 
fil6sofos; onde confessa as grandes descobertas, que eles fizeram na 
agricultura, comercio, e finan<;as; ou que observe a pronta mudan<;a, 
que houve em quase todos os escritores politicos, que escreveram 
depois de Quesnay. 

§ 12. Com que razao pois a pag. 158 nos diz o cnt1co: sempre 
Novas Economistas!!! 0 peso das razoes, e nao o numero dos asser
tores e o que deve decidir. Esta imputa<;ao nos constitue no direito de 
o reconvirmos com outra igual: Sempre Smith!!! 0 peso das suas 
razoes, e nao a sua doutrina, e numero de sectarios e o que deve 
decidir da justi<,;a das suas opinioes: 0 que por certo nao tende a 
denegrir o merecimento deste sabio professor ingles; porque se !he 
nao damos os epftetos de sacerdote da justi<;a civil , e de estrela polar, 
que o censor lhe liberaliza, !he conferimos outros nao muito menos 
respeitosos. 

§ 13. E com que razao a pag. 158, e 160 afirma o censor que Smith 
nao seguira a opiniao dos que sustentam a utilidade dos grandes 
predios? Se se consideram grandes predios os de uma extensao de 
leguas, ou os adquiridos por violencias, e monop6lios, como ele af 
entende, nem Smith , nem homem algum sensato podia aprovar uma 
opiniao tao paradoxal; mas se ele nao der a pa!avra grande uma tal 
extensao, ou sentido tao absurdo, e entender que grandes predios sao 
os que deixam uma renda lfquida alem da subsistencia do lavrador, 
ele nao achara a minha opiniao contradit6ria com a de Smith, nern 
com a sua. em era possivel subsistir o comercio, e industria, artes, 
e ciencias sem algum superfluo, que excedesse a subsistencia dos que 
cultivam a terra. 

§ 14 . Passemos ja a um objecto muito essencial da censura, e que 
o critico repete com grande enfase em muitos lugares do seu livro. 
Tendo n6s estabelecido uma graduada protec<;ao nos quatro sisternas 
fundamentais da legisla<;ao, quer ele emender esta palavra proteo;ao 
pelos privilegios exclusivos de uma agricultura for<;ada, qual a dO 
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trigo mandando-se arrancar as vinhas, e pela opressao do comercio, 
industria, propriedades, artes, e ciencias, como se le no seu livro a 
pag. 162, 163, 166, 170, etc. quando a protecc;;ao, que damos ao 
sistema agririo, nao consiste mais, qua na aplicac;ao de riquezas, e de 
instruc;ao agriria, como se le claramente na Mem6ria II, § 39, e 28, 
e na Mem6ria VI, § 133, 140, e seg. 174, e seg., e cap. XII, e XIV. 
Nern podia hoje algum homem de mediocre lic;ao cair nos paradoxes, 
que ele nos quer imputar. 

§ 15. Preocupado o censor da falsa inteligencia da palavraproteq:ao 
a pag. 175 chega a chamar absurda, perniciosa, e inutil a preferencia 
do sistema agrario, repetindo muitas vezes a doutrina da liberdade do 
comercio, industria, empregos, e profiss6es, que e a mesma, que se le 
em todos os Novos Economistas, e em todos os polfticos que depois 
deles escreveram. Mas esta liberdade nao e incompatfvel com a graduada 
Protecc;ao, que julgamos necessario dar-se aos quatros sistemas funda
mentais da legislac;ao. E se o censor nao achar ainda esta compatibili
dacte, entao rogo-lhe que num memento tranquilo, em que a razao tome 
um perfeito ascendente na sua imaginac;ao, lance um golpe de vista sobre 
a doutrina da influencia do clima, do governo, da religiao, e da riqueza 
Sabre os costumes dos homens de cada uma das nac;oes, ou provfn
cias; e achari que certos objectos de agricultura, comercio, industria, 
e certas ciencias, ainda constitufdos em plena liberdade, nao podem 
Prosperar rapidamente sem particular auxHio do governo. Como provfn
cias pobres, e inertes poderao adquirir por si s6s certos conhecimentos; 
fazer extraordinarias despesas, que exigem os custosos estabelecimentos; 
e sofrer ao mesmo tempo longas esperas para o reembolso sem auxflio, 
ou Protecc;ao do governo? Como uma nac;ao, ou provfncia, que o censor 
Sabe que pode duplicar, ou triplicar de riqueza, povoac;ao, e felicidade 
em meio seculo, podera por si s6 chegar a este grau de esplendor, e 
de grandeza sem ser no decurso de muitos seculos? E como poderao 
mesmo os cidadaos nao digo de uma nac;ao, mas de uma pequena vila, 
0 u cidade guiados pelo seu interesse pessoal ligar-se por si s6s, e 
formarem estabelecimentos, cujos principais frutos seus filhos, ou netos 
Podem somente utilizar? Na verdade que todos conhecem bem, quanto 
a POderosa forc;a da inercia, do capricho, e do egofsmo costuma retardar 
Os Progresses do espfrito humano, e fazer antepor interesses efemeros, 
e a satisfac;ao de ardentes paix6es, aos que dita a soberana voz do c6digo 
da humanidade; se um sabio, e iluminado governo nao dirige suas extra
vagantes vontades. Enfim numa nac;ao civilizada pode a liberdade das 
artes, e das ciencias obrar prodfgios, mas os progresses de uma estu
Picta, e pobre sempre dependerao muito do auxflio do governo. 

§ 16. E debaixo deste ponto de vista, e desta protecc;ao iluminada 
que, sendo os Novos Economistas grandes defensores da liberdade do 
comercio, industria, e ciencias, sustentarao ao mesmo tempo a prefe-
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rencia da agricultura sem lhe concederem contudo privilegios exclu
sivos, e opressivos dos outros ramos de administrac;ao, e sem admi
tirem restric;oes do comercio, e da industria, ou impastos opressivos, 
e arbitrarios. Quiseram deste modo proteger o sistema agrario, nao 
pelo considerarem unica fonte de riquezas no estado actual das 
nac;oes, nem por suporem que a industria nao aumenta em um ;homo 
a riqueza nacional, como o censor lhes imputa a pag. 93; (o que seria 
o maior absurdo) mas porque no estado de maior prosperidade as 
outras tres bases fundamentais da legislac;ao postas em liberdade 
seriam fontes de riqueza muito fracas, incertas, e pouco duriveis. 
Enfim eles a face dos abusos introduzidos quiseram deste modo 
representar aos soberanos que o sistema agririo, como primeiro 
objecto da economia politica, e primeira base da subsistencia, ou 
existencia das nac;oes, devia ter para eles a primeira contemplac;ao. 

§ 17. E tambem debaixo deste mesmo ponto de vista que n6s 
determinamos a graduac;ao das outras tres bases fundamentais da 
legislac;ao, visto que o comercio, a industria, e a propriedade concor
riam nesta ordem mais para a subsistencia, e aumento das nac;oes; 
mas avanc;amos ao mesmo tempo que esta protecc;ao devia regular-se 
por uma rigorosa analise, fundada na maior utilidade, e bem publico 
do Estado; segundo os graus de riqueza s6lida, e duravel, ou maior 
valor politico, que elas costumam prestar em regra a sociedade civil; 
e sem admitir privilegios exclusivos, que sao quase sempre opres
sivos, e destrutivos do bem publico da nac;ao. O maior valor politico 
bem calculado era, o que bastava para determinar todas as leis, mas 
como ele e uma base muito geral, e indefinida, julgou-se necessario 
estabelecer as quatro bases fundamentais da legislac;ao, que sao ji 
menos gerais, mais determinadas, e por isso mais sensfveis aos olhos 
do Iegislador, e dos sabios, que dirigem todos os ramos do governo 
civil. 

§ 18. Nao e pense que na graduac;ao dos quatro sistemas se 
afirmam princfpios tao gerais, e indefinidos tais como os seguintes: 0 
trabalho e 0 princfpio de toda a riqueza: 0 trabalho uti/ e 0 prin
cfpio de toda a riqueza: A observancia das leis do c6digo da huma
nidade e o principio de toda a riqueza: A virtude OU O habito de 
conformar todas as nossas aq/5es como as leis do c6digo da huma
nidade e o principio de toda a riqueza: A religiao ou a prattca 
exacta da virtude pelo respeito a um ente supremo e o princfpio de 
toda a riqueza: Porque OS primeiros dois princfpios sao gera!mente 
certos, evidente , e ja demonstrados por analises mais sfmplices, e 
exactas; mas sao muito gerais, e sujeitos a excepc;oes; por se nao 
determinar a especie de trabalho, quando ha muitas especies de 
trabalho inutil , e riqueza, que nao nasce dele, como sao os frut0,5 
espontaneos da natureza, segundo vimos no § 10, e o outros prinCl-
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pios sao sempre certos, mas gerais, e indefinidos; porgue se nao 
determinam as especies de leis naturais, ou do c6digo da humani
dade, guando ha muitas regras, gue parecem leis naturais, e por tais 
passam, sem o serem; porgue se nao determinam as especies de 
Virtudes, guando ha quern tome pOr Virtude 0 gue e VlciO, e porgue 
se nao determinam os actos particulares da religiao, guando ha 
priticas, gue passam como religiosas, e gue sao realmente abusos do 
culto divino. 

§ 19. N6s porem nao s6 determinamos por anilises os princfpios 
gerais, e indefinidos da lei natural, mas outros menos gerais; entre os 
primeiros sao os seguintes: E necessaria a existencia de uma lei, ou 
c6digo da natureza, ou da humanidade: Mem6ria VI, Prop. 2: A 
observancia deste c6digo tende a nossa maior felicidade: Mem6ria 
VJ, Prop. 3: Para este Jim as nossas acr,;oes devem ter moralidade, 
imputar,;ao, e sanr,;ao: Mem6ria VI, Prop. 3: E necessario um governo 
civil: Mem6ria VI, Prop. 7: A religiao e necessaria ao Estado civil: 
Mem6ria VI, Prop. 8: 0 trabalho, e instrur,;ao util e um dos 
Primeiros deveres, que se devem praticar para se conseguir a 
riqueza, e felicidade: Mem6ria VI, Prop. 15: E necesstiria a classifi
car,;ao das diferentes leis do c6digo da natureza: Mem6ria VI, Prop. 
5, e 6: Todas as regras de moral se devem determinar por antilises: 
Mem6ria VI, Prop. 8: A legislar,;ao deve ter um sistema fundamental, 
e outros subalternos, a que se dirijam simetricamente os diversos 
Objectos das leis: Mem6ria I, Prop. 1, etc. Estes princfpios gerais, e 
indeterminados sao tao imutiveis; que nem mesmo sofrem um caso 
de urgencia, ou a mais peguena cxcepc;ao em quaisquer circunstan
cias, em gue e ache a sociedade civil; como dissemos falando da utli
dade publica, recta razao, virtude civil. Mem6ria I, § 20 nota, 
Mem6ria I!, § 3 7; OS quais por isso que sao indefinidos, indetermi
nactos, abstractos, e como ambiguos se devem considerar inerentes, 
e ubentendidos em todas as instituic;6es sociais. 

§ 20. Como entre estes princfpios indefinidos referimos um, gue 
determina que todas as regras de moral se devem determinar por 
analises, e outro que determina a necessidade de um sistema funda
mental, e outros subalternos, a gue se dirijam todos os objectos da 
legislac;ao, segue-se gue para auxi!iar a referida analise se devem esta
belecer ainda outros princfpios menos gerais, e menos indefinidos 
Para servirem de escala as novas demonstrac;6es, determinac;6es, ou 
analises de outras leis, e para poderem adiantar mais a tibua sin6ptica 
das regra da nossa conduta nas ciencias morais. 

§ 21. Em consequencia desta marcha, gue e a unica gue conduz 
Os progresses do espirito humano, c pode conduzir as nac;6es a ua 
rnaior felicidade, demonstramos outras leis, ou princfpios menos 
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gerais, e indefinidos tal como o referido sistema agririo fundamental 
relativo a riqueza, e prosperidade nacional; porque sendo a riqueza 
o primeiro objecto de todos os legisladores, e tendo sido sempre a 
base da subsistencia, da existencia, e aumento dos Estados, e sendo 
a agricultura a que a produz mais s6lida, e constante, deduz-se legiti
mamente dever ser o governo fisiocritico, e o sistema agririo a 
primeira base da Iegisla<;ao, que os soberanos devem proteger. 
Mem6ria I , Prop. 2, sem que da preferencia, ou maior protec<;ao, que 
se !he deve prestar, se possa concluir que se devam desprezar os prin
dpios mais gerais, e mais indefinidos tais como os acima referidos, 
nem os outros menos gerias, e subalternos : porque todos devem 
necessaria, e simultaneamente existir, e ser contemplados no governo 
do Estado civil; para determinar analiticamente todas as leis, tanto 
gerais, como particulares do c6digo da humanidade. Mem6ria VI, 
Prop. 10, 11 , 12 , e seg. 

§ 22. Mas como o sistema agririo e ja um prindpio menos geral, 
e menos indefinido, como dissemos no §. precedente, pode ele estar 
sujeito a alguma excep<;ao, e por isso determinamos na Mem6ria I , 
Prop. 3 que a protec<;ao devida a este sistema devia suspender-se, 
quando a urgencia, ou rigorosa analise o determinasse. Mem6ria VJ, 
Cap. X, XI , XII, etc. Ve-se pois bem que esta excep<;ao nao pode 
sofrer os prindpios mais gerais, e indefinidos, de que tratamos no § 
19; os quais sao sempre absolutos, e imutaveis em todos os tempos, 
e em todas as circunstancias. 

§ 23. As mesmas raz6es, que nos obrigaram a estabelecer o 
Sistema agririo, como primeira base determinada, e fundamental da 
legisla<;ao, nos guiaram a estabelecer outros tres sistemas, que 
chamamos tambem fundamentais; por serem tambem os outros 
imediatos, a que se referem todas as leis, e todas as artes, e ciencias; 
declarando que os legisladores devem lan<;ar suas vistas de proteq:ao 
logo depois do Sistema agririo para 0 do comercio, depois para 0 da 
industria, e depois para o da propriedade; porque eles produzem em 
geral segundo esta ordem, e escala, maior riqueza, ou em outros 
termos; porque eles concorrem mais para a subsistencia, e existencia 
das sociedades civis; sendo sempre estas tres bases tao simultanea
mente existentes, co mo a agraria. Mem6ria 11, . Prop. 1, e 2, e 
devendo-se-lhes em consequencia aplicar mais instru<;ao, e riquezas 
segundo a mesma ordem. 

§ 24. E como estas tres bases sao tambem prindpios menos gerais 
da legisla<;ao, devem estar igualmente sujeitas a excep<;ao de um caso 
de urgencia, e de outros, que podem sobrevir, suspendendo-se entaO 
a ordem da referida protec<;ao. Mem6ria 11, Prop. 3 segundo a analise 
rigorosa o determinar. Mem6ria VI, Prop. 10, 11 , 12, e seg. 
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§ 25. E porque o fundamento da analise, que deve determinar 
todas as leis, seja a utilidade publica, e os homens de todos os tempos 
a tern desvairadamente julgad.o, nos pareceu necessario determinar 
outro princfpio : que a verdadeira utilidade se devia regular pelo 
maior valor polftico, o qual sendo mais atendfvel entre as diferentes 
especies de valores, nao s6 serviu a determinar os princfpios abso
lutos, tais como os referidos no § 19; mas as quatro bases fundamen
tais da Legislac;ao, e todas as proposic;oes, que deduzimos no fim de 
cada uma das nossas Mem6rias; e deve dirigir sempre os legisladores, 
e todos os homens; para determinarem todas as bases subalternas da 
legislac;ao, e todas as leis naturais, e positivas; porque todas sao rela
tivas aos referidos quatro sistemas, ou compreendidas neles Mem6ria 
III, e Mem6ria VI, Prop. 17. E e assim que nas ciencias morais, bem 
como nas matematicas, as leis serao resultados de novos calculos. 

§ 26. Tais sao as reflexiSes, que julgamos necessario ajuntar, e que 
sao compatfveis com as nossas fadigas academicas; e se elas nao 
bastarem a defensa das nossas Mem6rias, n6s estamos prontos ou a 
remover novas dificuldades, ou a retracc;ao; que foi sempre uma das 
notas caracterfsticas de todo o homem literate, que ama em o 
Progresso das ciencias o bem da humanidade. 



MEMORIA VI 

SOBRE A MORAL, OU DIREITO NATURAL, 
E SUAS DIFERENTES CLASSES COMBINADAS COM 

0 POSITIVO, E COM OS QUATRO S!STEMAS 
~ FUNDAMENATAIS DA LEGIS~A~AO, -

E SUA MUTUA INFLUENCJA, PREFERENCIA, LIGA~AO, 
ESTUDO, DETERMINA~AO, PROGRESSOS, E VALOR 

CAPfTULO I 

Necessidade da materia, que faz o objecto desta Mem6ria 

§ 1. 0 seculo XVII foi quern reduziu a Sistema o direito natural. a 

Antes de Grocio era confundido com a moral, com a filosofia, com 
a polftica, e com o direito positivo; mas os vastos talentos deste 
homem deviam mostrar sempre a fraqueza das obras humanas, e faze
·lo sucumbir a vista dos obsticulos invencfveis, que ele tinha a sobre
rnontar. 0 direito romano ressuscitado tinha, como uma brilhante 
e.strela, iluminando a Europa no meio das espessas trevas, de que a 
~!Oham coberto os costumes, e as barbaras leis dos godos, e dos 
arabes 1, que parece tudo avassalaram para tudo reduzirem a mais 

1 § 89, nota. Diziam os alemaes: alem dos monres ha um livro, que determina 
10dos os casos possiveis: e ja nao pode haver duvida sobre alguma questao de direito. 

f a 0 jusnaturalismo representa em Rodrigues cle Brito o ponto cle referencia 
U~clamenral na articulac;ao clo seu projecro politico e econ6mico. As concepc;oes 
&rocio-pufendorfiana e wol fiana surgem como referencia inulrrapassavel cle um 
'.~bunal de razao do direito positive c hist6rico e transportam uma leitura do polftico 
~ astado quer do casuismo moral, quer de funclamcntac;oes jusdivinistas do poder . 
. Odemos dizer que e para um outro ripo de eticidade que o auror invoca o discurso 
~snaturalista e que se apresenta demonstrado, em Portugal, ao longo dos Estat11tos 

0
CI Universidade de Coimbra, cle 1772, frequentementc aduzido. 0 util, o honesto e 
p~~sto nascem do senriment0 moral a que a razao consiclerada cm si mesma e apoiacla 
t:i ~s factos da o seu aval. E com estcs pressuposros que sc logra emender a argumcn-
~ao de Rodrigues de BritO ao longo d;1 Mem6ria VI. 
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profunda ignorancia. Desconhecendo-se mesmo os primeiros prind
pios da moral, e da justic;a, aquele direito devia ser idolatrado de 
nossos pais, e se tornou a fonte pura, aonde se iam beber todos os 
conhecimentos da moral, do justo, e da polftica; e as afamadas escolas 
de direito civil tinham embebido aquele profundo escritor nos seus 
vastos, e subtilfssimos prindpios. Mas este imenso corpo de leis, 
ainda que tinha recebido dos seculos de Pericles, e de Augusto muitos 
prindpios sazonados com uma longa experiencia, e sancionados por 
tantos governos, nao viu as grandes descobertas feitas no de Medicis. 
Grocio mesmo morto em 1645 nao foi ferido dos raios da luz do 
seculo XVIII , cuja massa d • :irtes, c i ·ncias, e des b rras " c ci ia a 
dos outros reunidos, que Jhe precederam 2

• 
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!js t@(j 1o~!js . Gtml'l!:!eli!\,l=s!:! E\Y!:! 9!:! Elt!vlam U:l mar f!.a fon t mi f'lf l fte l= 

plOS fymlamr:ntais Q{: to(\() Q difeito pOSitiVO; QU 0 St\JQO Oa razao, 
considernda em i mesma, e apoiada p los factos, qu aracterizaram 
sempre os homens, e os governos, tinha o primeiro lugar; que se 
deviam arraigar na mocidade a regras da razao pura, primelro que 
aquela se consagrasse ao e tudo do direito positivo, o qua! nao era 
ate e se tempo mai que o re ultado dos costumes, e das convern;oes 
tacitas, ou expressas entre as nac;oes, e que mudava com as circuns
tancias, a que cegamente se obedecia. Quanto a luz mais brilhante 
esta muitas vezes escondida aos mais distintos genios! Quantas vezes 
se achou a verdade pelos caminhos mais sfmplices, que longo tempo 
se desprezaram! 

§ 3. Um grito geral se ouviu logo em todas as academias da 
Europa: que se devia adiantar aquele sistema. Puffendorfio, VolffiO, 
Barbeyrac, Cocceo, Boehmero, Burlamaqui, Felice, Schrodt, e infi
nitos outro , alem dos politicos, de que ja fizemos menc;ao na 
primeira Mem6ria3 adiantaram grandemente aquele edificio; mas que 
se devia esperar de tao grandes genios aplicados quase todos a meraff
sica delicada do direito, em que os maiores engenhos tern sempre 
naufragado depois de consumirem inutilmente seus dias no exame de 
uma filosofia transcendente, e transcendental 4 em questoes de prefe
rencias de governo, e em meditac;oes de prindpios de uma utilidade 
separada da justic;a 5 . Sua marcha excedia as forc;as da fraca esfera 

2 No ano de 1699 e que Henr ique, e Samuel Cocceo irnprimiram o primeiro, e 
mais rigoroso sistema de direito natural , que tinha por base a vomadc de Deus, in;is 

munido rodo das vomadcs justinianaas. 
j ~ 21, etc. 
4 Mem6ria I, § 5. 
5 Mem6ria II , § 37, Mem 6ria III, § 1 e em muiros outros lugares das primeiras 

III Mem6ria . 
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humana, e seus passos deviam ser pela maior parte inuteis, por se 
apanarem do faro, da experiencia, e das observa<,;oes sobre o homem 
fisico, e moral, que s6 chega a nossa al<,;ada, e que s6 pode conduzir
-nos a um sistema de direito natural compreensfvel, e capaz de feli
citar o genero humano, e de satisfazer os fins, a que aspira a triste 
humanidade. 0 Sistema da analise do homem fundada SObre a dita 
e:xperiencia hoje tao justamente apreciado e 0 unico digno de 
conduzir-nos; porque cabe nas nossas for<,;as. Praza aos ceus que as 
pai:xoes se calem para escutar a voz imperiosa da razao; que os vicios 
da nossa educa<,;ao liberal se dissipem; que a mocidade se radique nos 
puros principios du moral; porqu , ·la nesti;: :lrdu esrudo sera m:iis 
capaz de preencher nossas bem fundadas esperan<,;as. 

§ 4. Q H!;!f l;!Hrltt m H:ltlrre f ~rtfil !;!!l~ til tJ J\J:'!ltl fl m , m1,m ilati 'i ISie" 

PrlnElpi0/4 HYfiOGlldQ~ ml~ pr QQ@t ~ MQlnt)rla~ 1 HQ§ VilffiQ§ il Qlil§§\: 
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Primt:iras lintrns, qu poc\cm clirigir s us clivcrsos ramos, ou para al1rir 
ao menos um caminho, que outros poderao corrigir, ou adiantar. Esta 
breve sinopse ajudara a formar uma ideia geral de todas as partes da 
moral , e do direito natural, e positivo, senao aos esp!ritos mais 
profundos nestas materias, ao menos aos que cursam as ciencias 
morais, e e dedicam aos empregos civis, e eclesiasticos. Com esta 
ta_bua, que se lhes vai oferecer, poderao confrontar os diversos prind 
P~os do direito, apreciando-os tanto mais, quanta tiverem mais em 
vista o todo do edificio moral com a simetria, e propor<,;ao de todas 
as suas panes, sua mutua liga<,;ao, e influencia. 

CAPiTULO II 

Da existencia da moral da natureza gravada 
no corafiio de todos os homens, da sua teoria, 

moralidade das acf6es, imputafiiO, sanfiiO, 
e governo civil 

. § 5. Tern havido muitos falsos fil6sofos, que atacaram esta moral 
universal para !he substituirem a que nasce somente das institui<,;6es 
~0:iais: bem coma se os legisladores nos seus pianos polfticos 

eixassem jamais de ter em vista o homem natural, suas inclina<,;6es, 
s~us interesses, e os sentimentos pr6prios da sua natureza. Esta unica 
~ se~va1,;ao bastaria para provar a falsidade de um erro tao crasso, e 
ataJ a humanidade. Mas n6s vamos tra<,;ar a teoria da moral natural, 

que responded por si s6 aos argumentos dos nossos contrarios: o 
due nos parece muito pr6prio do nosso instituto a vista do objecto 
a Preseme Mem6ria . 



220 Mem6rias Politicas, Mem6ria VI 

§ 6. ao houve, nem ha um s6 homem, que nao tenha gravado 
no seu corac;ao6 um interno sentimento, que o conduz a felicidade, 
ou em outros termos, um desejo, e amor do verdadeiro prazer, ou 
verdadeiro interesse, e um aborrecimento a dor, e a tudo que ele julga 
prejudicial. Perguntai ao cidadao de uma polida cone da Europa, ou 
a um selvagem, que habita esses sertoes de Africa, e da America, que 
apenas parece distinguir-se dos brutes: Qual e 0 fim de seus passes, 
de suas acc;oes, e de seus desejos? Perque procura o alimento, o 
repouso, e satisfazer as mais operac;oes da natureza? Perque foge a 
morte, e aos perigos? Eles vos responderao uniformes: Nao sei que 
propensao como inata domina em n6s, desde que nascemos, que nos 
move a procurarmos estes prazeres, e os meios de conseguir nossa 
felicidade. 

§ 7. A massa de interesses, de prazeres, ou de prindpios, que cons
tituem a nossa felicidade, cresce progressivamente com a experiencia, 
com a instruc;ao, ou com as luzes, e progresses do espfrito humane. 
0 selvagem tern-nos muito menores que o aldeao, e este ainda 
menores que o conesao, e o sabio. 

§ 8. ao confudamos porem a felicidade do homem com a dos 
brutes. A mesma proporc;ao, que ha entre um ponto, e a imensidade 
do espac;o, ha entre a massa de interesses do homem, e dos animais. 
A linguagem, o alfabeto, a tipografia, a comunicac;ao, e sociabilidade 
dos homens, e a educac;ao liberal formam uma diferenc;a quase infi
nita , que os ide6logos modernos tern assaz desenvolvido, poupando
-nos agora esta nova analise. Bastaria a constituic;ao fisica dos animais, 
e a forma da sua lingua para nos subministrarem. provas exuberantes 
da impossibilidade, em que eles estao de se compararem connosco. 
Que progresses nao houve no espfrito humano em as memoraveis 
epocas da descoberta dos hieroglfficos, da escrita alfabetica, e da tipo
grafia, de que os brutes sao absolutamente exclufdos? Quanto os 
sinais naturais, de que eles sao somente dotados, !hes devem trac;ar 
uma bem curta esfera de sentimentos, e de interesses? Quante eJes 
sao inacessfveis a nobre ambic;ao, ao variado luxo, as artes, e ciencias, 
e as infinidades de prazeres, de vistas, e combinac;oes, e a imortali
dade, que tocam privativamente a alc;ada do homem ?7 

§ 9. Consideremo-nos constitufdos em tres estados diferentes: no 
da infancia, ou ignorancia, no das paixoes, e no da instruc;ao, ou da 
razao. Nossos desejos, ou interesses devem ser diversos, ja no todo da 

6 § 197 e Mem6ria I, § 5. 
7 As combina~oes dos animais s6 se dirigem a marcha das suas necessidadeS 

comuns aos homens; mas o justo, e a moral sao privati vas dos homens, e encerrarTl 
conhec imencos, e combina~oe mais vastas, e de outra natureza . 
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sua massa, ja em sentimentos privativos. 0 menino, o ignorante, ou 
selvagem, que todos podem por-se quase em paralelo, tern uma 
pequena porc;:ao de interesses, e de desejos; sua marcha e muito limi
tada, e mesmo vacilante; seus sentimentos parecem confundir-se com 
os dos animais; porque sua alma nao esta ainda desenvolvida pela 
falta de experiencia, e de instrrn;.:ao. Mas o crepusculo da aurora nao 
prova menos a existencia da luz. Uma pendula indica as horas, ou as 
indique regular, OU irregularmente. Pouco diferente deste e 0 estado, 
em que as paixoes imperam. Nao e entao tempo de procurar a felici
dade, de escutar a pura voz da natureza; e milhares de interesses falsos 
se apresentam ao homem, e para eles se ve propenso, como para o 
seu verdadeiro bem. 

§ 10. 0 terceiro estado e que faz descobrir a nossa natureza, como 
ela e, e caracterizar nossos sentimentos naturais; porque os outros 
nao fazem senao subministrar aparentes provas ao Sistema de Hobbes. 
A avareza, a ambic;:ao, a soberba, a vinganc;:a, e o egofsmo, quando nao 
sao contidos pela instruc;:ao, fazem olhar os homens como para outros 
tanros animais ferozes, crueis, e carnfvoros, nascidos para se devo
rarem mutuamente, e aniquilarem a rac;:a humana. Leia-se a hist6ria 
geral das paixoes em todos os seculos, quando n6s fomos destitufdos 
da educac;:ao liberal; e acharemos em cada homem desta especie um 
Nero, um Caligula, um Ravaillac, e outros tantos monstros, que a 
~ist6ria atesta, e que nos parecem neste seculo civilizado contos da 
fabula mais inverosfmil. 

§ 11. Mas como podera o menino, o ignorante, e o selvagem 
receber por si s6 esta instruc;:ao necessaria para poder a tempo 
Prevenir o fogo das paixoes, e de seus incendiosos, e mortfferos 
efeitos? Como podera sempre o homem ja mesmo dotado de longa 
~~periencia conter-se nos limites, que os puros sentimentos naturais 

e prescrevem? Se a experiencia faz ver no meio das nac;:oes civili
~das que os homens sao criminosos, e sao muitas vezes inacessfveis 
a razao, apesar do temor das penas civis, como poderiam eles 
reprimir-se a si mesmos no estado natural! Tudo isto faz conhecer a 
necessidade de um chefe de famflia, e de nac;:ao, aquele para dirigir 
~s que nao tern ainda o corpo, e o entendimento formado, e este para 

0 mar as paixoes dos homens ja constitufdos. 

. ~ 12. Temos logo que os mesmos sentimentos naturais, que 
1~~linam o homem a sua felicidade, e o obrigam a ama-la, e deseja-la 
e 1.cazmenre, sao os que constituem as sociedades familiares, conju
gai~, e a civil. Sem chefes de famflia, e sem corpo social a instruc;:ao 
~eria muito tarda, incerta, e perigosa; a experiencia muito curta; os 
f omens ocupados da sua subsistencia nao poderiam recolher os 
actos, e observac;:oes da hist6ria geral, reduzi-los a prindpios, e a 
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c1encias, medita-los, e combina-los; as mesmas artes, e todos os 
brac;:os de conhecimentos nao teriam sido descobertos, e o nosso 
espfrito estaria ainda no berc;:o. Para determinar muitos prindpios da 
pura natureza, ou da razao sobre objectos, que exigem combinac;:oes, 
e longos exames somente homens acostumados a meditar, que tern 
fecundado muito o seu espfrito, e que tern sido somente aplicados a 
este objecto, que podem desempenhar o seu dever, formar uma 
analise exacta, e julgar sem ser em causa pr6pria com tranquilidade, 
e quietac;:ao. Como poderiam todos os homens distrafdos continua
mente nas suas respectivas profissoes, a quern a mais pequena medi
tac;:ao e um trabalho penfvel entrar numa empresa que exige vastos 
conhecimentos, e exames? Como o am or pr6prio, o pr6prio interesse, 
a sua ignorancia, e as suas paixoes !hes deixariam aquele tino, e a 
razao aquele ascendente necessario para formar justas, e prudentes 
deliberac;:oes, fazendo preferir prazeres s6lidos, e reais aos falsos, e 
niomentaneos? Eis-aqui pois a razao, porque a nossa mesma natureza, 
que deseja a sua maior felicidade, nos necessitou a um governo, sem 
o qual esta nao pode obter-se; e porque a maier parte dos homens 
estao muitas vezes na infancia, quando vao a julgar dos seus verda
deiros interesses. 

§ 13. Para evitar tao tristes inconvenientes gritou-se de toda a parte 
um governo. Foi um grito da pr6pria natureza, e dos nossos senti
mentos naturais. Foi o imperio da razao, que o decidiu, e no-lo deter
minou. Se os povos o estabeleceram tacita ou expressamente, ou se 
foi a forc;:a , ou prepotencia dos que se apoderaram da soberania; se 
o consentimento posterior o legitimou, e mil outras questoes sao 
totalmentde inuteis, e alheias do nosso objecto. A n6s somente toca 
observar que sem governo as paixoes desenfreadas abafariam o grito 
da razao, o fraco gemeria debaixo da escravidao do poderoso, e este 
mesmo nao saberia ate quando poderia escapar aos golpes de urn 
assassino; a agricultura, as artes, e ciencias nao poderiam mesmo 
comec;:ar entre homens sempre amedrontados, sempre errantes, e 
foragidos pelas diversas partidas do mundo; a paz, a tranquilidade, e 
todos os prazeres, que formam a nossa felicidade, e a que aspiramos, 
seria urn.1 qu11n l' r.1. L' ilusao no meio de uma anarquia sustentada por 
leoes ferozes , e esfaimados de sangue humano. Tai seria o triste, e 
medonho espectaculo, de que a hist6ria geral nos tern oferecidO 
proprifssimas imagens, se um governo nao contivesse o homem no 
meio da sociedade. 

§ 14. Evidencia-se pois a necessidade de um governo: ela o crio~t , 
o legitima, e autoriza natural; porque os nossos sentimentos naturais 
gravados no nosso corac;:ao, e desenvolvidos pela instruc;:ao, de gu~ 
o homem e capaz, o determinam necessario para a nossa maier felt· 
cidade. Mas o governo nao e mais que um 6rgao destinado a tazer 



]oaquim Jose Rodrigues de Brito .223 

gozar a cada um dos s6cios do estado civil a maior felicidade .que 
for possfvel. 

§ 15. No seio da tranquilidade, e da paz, e a sombra do Estado 
civil e que o homem aparece, e patenteia mais a sua natureza, suas 
perfei<;oes, seu imperio sabre todo o globo, sua imensa superioridade 
sobre todos os animais : e entao que pelo progresso de todas as artes, 
e ciencias, pela classifica<;ao de factos, e prindpios da moral se desen
volve esta lei interna, que nos inclina para a fe!icidade, coma os 
corpos gravitam para o centro; que n6s descobrimos, e analisamos as 
regras da nossa conduta, dos nossos deveres, dos nossos verdadeiros 
interesses, e da nossa verdadeira felicidade ; que os percebemos, 
combinamos, e praticamos sem o menor obstaculo; que as paixoes 
necessarias se contem nos seus justos limites; e que finalmente se 
escutam os gritos da moral nos acessos da razao. Quanta a protec<;ao 
das ciencias e uma lei divina natural, e o mais importante dever dos 
Soberanos? E tanto o autor da natureza quis sujeitar o homem ao 
trabalho, que deste modo fez dependente o conhecimento dos 
nossos deveres! 

§ 16. Tenda demonstrado que ha dentro de n6s um prindpio, que 
nos conduz a felicidade, quando se consulta este divino oraculo nos 
acessos da razao; e que a longa experiencia da nossa fraqueza nos 
n~cessitou a um governo, sem o qual era impossfvel obter aquela feli
cictade, ja por nao haver outro meio de canter as paixoes, ja por ser 
tambem o (mico de espalhar a instru<;ao, e formar as analises exactas, 
que determinam as regras da moral; segue-se mostrar que, nao 
Pdodendo os governos obrar sem direc<;ao, os homens sao capazes 
ela . 

. , § 17. Que o homem seja capaz de direc<;ao se prova pela expe
~e~cia de tOdOS OS dias, de tOdOS OS seculos, e de tOdOS OS povos. 

f~lho recebe, e recebeu sempre a educa<;ao, que vai a decidir do seu 
~aracter no decurso da sua vida; a mulher de seu marido as virtudes 
~ _honestidade, obediencia, humildade, e economia, bem coma os 

Vtc~os contrarios da imprudencia, insubordina<;ao, soberba, e prodi
~ahctacte. 0 mestre forma o caracter do disdpulo, bem como o amo 
e dos domesticos. Os amigos, os livros, os objectos, que nos cercam, 
c a que aplicamos uma assfdua aten<;ao, gravam em n6s sentimentos 
i ap~zes de determinarem quasi sempre na nossa vontade, logo que 
Lguais circunstancias o exigem. A hist6ria de R6mulo, e de Cesar, a ck 
A.~curgo, e de S6lon, de Alexandre, e de Carlos XII , do senhor D. 
!) ~n~o Henriques, e do gran,de Frederico, de Luis XIV, e do senhor 

8~ oao III , dos prindpes da Asia, e da Europa em todo o decurso dos 

80~ulos faz ver de um modo, que nos deixa levemente hesitar, que os 
eranos gravaram empre nos povos aqueles ditames, aquelas 
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vinudes, ou aqueles vfcios, que igualaram depois os reis aos vassalos. 
Quasi sempre estes entraram no gosto, nos sentimemos, nas paixoes, 
e nas vistas dos seus chefes, como esta ja provado com a maior 
evidencia. Temos logo que os homens, bem como as nar,;oes, sao 
capazes de direcr,;ao, e foram de facto dirigidos em todos os seculos. 

§ 18. Nao sao nunca os animais susceptfveis desta direcr,;ao. Sua 
alma curta, e acanhada apenas pode receber a golpes de vara uma 
direcr,;ao quasi maquinal. Ainda que tenham uma alma capaz de 
algumas operar,;oes, sua constituir,;ao fisica os impossibilita logo no 
momenta da sua formar,;ao para uma importance direcr,;ao. Tern um 
instinto 8 , ou imaginam, que por motivo de um objecto lhes faz 
lembrar percepr,;oes ligadas, e a que nao podem dei:xar de obedecer 
servilmente. Sua atenr,;ao, remeniscencia, e sinais naturais os forr,;am a 
seguir sempre certo caminho, a obrar sempre as mesmas acr,;oes, e a 
um limitadfssimo cfrculo de sentimentos e desejos. A falta de 
linguagem, de sinais de instituir,;ao, do abcedario, e da tipografia, que 
deram uma nova vida ao mundo moral, e de que eles sao privados 
por uma impossibilidade fisica, os constituem muito longe de poder 
ser comparada a sua direcr,;ao com a nossa. 

§ 19. Dei:xando de examinar a harmonia da alma, e corpo, a dife
renr,;a da alma do homem, e do bruto, do instinto, e da razao, a 
influencia, que tern na perfectibilidade da ra<,;a humana o dom das 
lfnguas, e como se comunicam, e combinam tanto os pensamenros 
dos homens no estado social, basta-nos somente examinar que as 
grandes obras, que n6s vemos em todas as ciencias naturais, e posi
tivas, e em todas as artes, manufacturas, arquitectura, pintura, mC1sica, 
e poesia; em todas as cortes, e as que temos visto em todos os 
seculos, sao obras privativas do nosso engenho, e da nossa invenr,;ao. 
Folgado tempo temos tido para nos curarmos da mania de questoes, 
que nao servem mais do que de distrair-nos de uteis exames, afiar o 
espfrito disputador, e embotar-nos os cerebros. Marchemos sobre o 
que e sensfvel , estudemos a natureza como ela e, e nao queiramos 
adivinha-la como Descartes, e mil outros sabios fil6sofos da antigui
dade, e mesmo dos nossos dias; calssifiquemos os factos, estabele
r,;amos as ciencias sobre eles, e poupemo o precioso tempo, que os 
nossos maiores tao inutilmente consumiram9. 

§ 20. Demonstrado o prindpio interno, que nos conduz ao noss0 

maior bem, quando e desenvolvido pela educar,;ao, e direcr,;ao, de que 
s6 o homem e capaz, evidencia-se a existencia da moral divina 
natural, que e aquela colecr,;ao de regras, que conhecemos por n65 

8 Condillac, Ensaio, Cap. IV. 
9 Mem6ria fl, § 37, nota . 
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mesmos, e que tendem a conduzir-nos a nossa maior felicidade. 
Aquelas institui<;;6es sociais, cuja incompatibilidade com o nosso 
maior interesse e Verificada a face de uma rigorosa analise IO naO 
entram neste sagrado c6digo da razao. Nao e pois a moral arbitraria, 
e filha das institui<;;6es humanas, como muitos atefstas, e falsos fil6-
sofos pretenderam provar; porque sempre que a razao natural, ou 
aquele princfpio interno por uma boa analise nao determinar 
conformes quaisquer leis, estas nao poderao trazer aos povos sua feli
cidade, longe de ser observadas, serao iludidas com interpreta<;;6es, e 
a anarquia, a desordem, a pobreza, a miseria, e a decadencia do 
Estado segundo o grau de importancia da lei, ou das leis, se tornaram 
suas necessarias consequencias. Abrace-se a verdadeira moral indes
trutfvel como os germes, e os elementos; e os destinos das na<;;6es 
sobreexcederam mesmo a prosperidade, que se julgar possfvel. 

§ 21. Se a moral nao fosse sempre a mesma, e imutavel 11
, e nao 

estivesse gravado no cora<;;ao do homem para ser por ela dirigido, nao 
se teriam observado na hist6ria dos gregos, dos egfpcios, dos cartagi
neses, dos romanos, dos godos, dos arabes, e de tantos outros povos, 
que habitaram a terra, tantas revolu<;;6es devastadoras, e tantos movi
n:entos convulsivos, que destruiram, ou abalaram os tronos, e nos 
tem oferecido as cenas mais sanguinolentas, e os espectaculos mais 
rnedonhos; que pareciam tender a desconjuntar todas as molas do 
g~verno, e a submergir num diluvio de sangue toda a ra<;;a humana. 
N~~ foi no imperio de Augusto, de Tito, e Trajano, ou no governo de 
Pericles que estes terramotos politicos sucederam; e tem-se atribufdo 
~Oda esta tragica hist6ria de desgra<;;as, e de catastrofes aos ataques 
eitos ao sistema moral. Os homens ofendidos nos seus direitos, 

despojados da sua mais sagrada propriedade, calejados ja do jugo de 
uma longa escravidao, despertaram muitas vezes do seu letargo; e 
tentando melhorar de fortuna ainda que as mais das vezes inutil
~e?te, escolheram, e apoiaram novos chefes para respeitarem a sua 
, !Vina moral, porque devem ser dirigidos, e que s6 pode conduzi-los 
a sua felicidade. 

t § 22. Existe pois a moral divina natural gravada no cora<;;ao de 
Odos os homens, ainda que muitas vezes se ache obscurecida, e ofus
c:cta pelos viciosos habitos, e falta de instru<;;ao; porque tambem a luz 
nao deixa de existir quando se acha encoberta por corpos opacos. Se 
0 homem ama a sua felicidade, deve amar os meios de a conseguir, 
~Orn~ o governo, a direc<;;ao, e a instru<;;ao; por consequencia ama 

rnbem esta colec<;;ao de regras, que o conduzem ao seu maior bem. 
lJlle e a moral, e tern dentro de si um princfpio que tende a abra<;;a-la. 

io Cap. X e XI 
II . 

Mem6ria If, § 3 7. 
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e segui-la, e pode formar a analise. Mas isto mesmo e o que n6s 
chamamos existencia da moral divina natural, ou de um c6digo de 
razao, e da humanidade. 

§ 23. Que seja necessaria esta moral natural, e universal para a feli
cidade do homem, e das sociedades civis e outro axioma que nao 
exige grandes provas. Se a moral nao fosse universal, a mesma, e 
imut:ivel para todos os homens, e para todas as na<;:6es por estar 
gravada no seu cora<;:ao, logo que o autor da natureza o formou, ou 
por estar como identificada connosco, seria entao arbitdria, e filha 
do capricho, e das conven<;:6es. Mas se n6s temos visto tanta diversi
dade de leis nascidas do capricho, da ignorancia, da estupidez, e de 
todas as paix6es, havendo uma lei natural, que e a sua guia, e farol, 
que nos nao alucina, quando e consultada no acesso da razao, e 
procurada por uma boa analise; se os nossos costumes sao tao desvai
rados, e mesmo contrarios entre si, porque os legisladores, que os 
dirigem, se cegam, e desorientam do trilho, que devem procurar; qual 
seria a desordem, a confusao, e a anarquia nas leis, e costumes de 
todo o globo, se a natureza do homem nao fosse sempre a mesma, 
sempre susceptfvel das mesmas impress6es, e do mesmo exerdcio 
das potencias da sua alma, e se nao tivesse dentro de si um impulso, 
que faz gravitar sempre para o seu bem? Se as justas leis positivas sao 
muitas vezes inobservadas pelo predomfnio das paix6es, e viciosos 
habitos dos povos; quanta nao seriam, se fossem contr:irias, e opostas 
aos seus verdadeiros interesses? A analise dos prindpios da utilidade 
publica podia porventura fazer-se exacta, e utilmente sem uma das 
suas principais bases ser o exame da nossa natureza, e dos nossos 
sentimentos morais? 12 Nao sao pois estes mesmos sentimentos as 
normas da moral divina natural, desta moral, que sera inimut:ivel, e 
indestrutfvel, inabdic:ivel, inalienavel do homem enquanto o autor da 
natureza o nao desnaturar, aniquilando-o, e formando-o novamente 
com predicados novos, novos sentimentos, e com um novo espfrito? 
Por ceno que a diferen<;:a entre a moral te6rica, e pdtica, e as suas 
diversas teorias, sem exceptuar mesmo as que mais se conformam as 
dos gregos, e romanos, as do doutor Cudworth refutador de Hobbes, 
as do do doutor Clarke, Hutcheson, Hume, e a dos sentimentos 
morais de Smith , fundadas todas em prindpios mais ou menos meta
fisicos, deram ocasiao a tao ridfculas, e caprichosas quest6es relativas 
a necessidade, e existencia de uma moral universal. 

§ 24. Que o homem seja um ente moral e outra consequencia 
necessaria dos precedentes prindpios; porque tern dentro de si 0 

germe de todas as regras de moral ; conhece a necessidade d? 
governo, e da direc<;:ao; o que deve seguir, e evitar; e nos casos duvi-

12 § 196. 



Joaquim Jose Rodrigues de Brito 227 

dosos, em que a sua ignorancia o nao auxilia de um modo evidente, 
sabe apreciar a lei positiva, que ele sabe entender, e cuja trangressao 
deve olhar sempre como criminosa 13 . 

§ 2 5. Se o homem e um ente moral tern moralidade, e imputac;ao 
nas suas acc;oes, e esta sujeito a sanc;ao, e as penas da mesma lei, de 
que se faz transgressor. Podendo seguir a razao, ou as paix6es, pode 
seguir o bem ou o ma!, ou o bem aparente, que e um verdadeiro mal; 
conhece que o momento das paix6es nao e o de obrar; que a sua feli
cidade esti ligada a dos outros; que uma acc;ao, em que ofende um 
cidadao, !he pode ser fatal, e origem de males, e de penas; que se 
escapar as penas civis, nao escapari a sanc;ao das leis morais, aos 
contfnuos remorsos, aos temores da vinganc;a dos outros homens, e 
da privac;ao de muitos gozos sociais; e das penas da outra vida: ele 
conhece igualmente que a pritica daqueles prindpios sentimentais 
analisados, que sao as regras da moral, e a origem da quietac;ao do seu 
espfrito, e de todos os bens, que o podem conduzir a sua maior felici
dacte. No estado natural, que e hoje quase quimerico, nao se faz tao 
sensfvel a moralidade, e sanc;ao das leis naturais, como no estado 
civil. As virtudes da exacc;ao da palavra, das convenc;6es, da honesti
dacte, fidelidade, economia, temperanc;a, etc., tern quasi sempre uma 
Cerra recompensa na sociedade civil, que a experiencia quotidiana 
atesra de um modo, que nos nao deixa levemente duvidar 1" . 

§ 26. Porem n6s nao temos considerado ate agora a moral ligada 
c~m a religiao natural 15 , onde a imortalidade, e os premios, e puni
\:Oes de uma vida futura demonstram de um modo ainda mais 
evictente, e sensfvel a moral, a moralidade, imputac;ao das nossas 
acc;oes, e uma maior sanc;ao 16 . Os te6logos, os metafisicos, e os 
mesmos naturalistas tern vastamente provado estas verdades, 
d~duzindo-as da essencia de um ente infinitamente perfeito, justo, e 
criactor de tudo; para os quais remetemos nossos leitores. Af verao 
que se o homem tern dentro de si um prindpio sentimental, que o 
conctuz a felicidade, quanto esta se lhe representar maior, ou eterna, 
tanto maior sera a sua propensao para a abrac;ar, e seguir, e tanto 
ma1or a imputac;ao, e pena, que devem temer. Tal e a necessidade da 
~~hgiao para consolidar as bases do Estado civil, e para unir os cida-
aos com lac;os mais estreitos aos seus respectivos deveres. 

13 § 150 e seg. 
1 .. § 72. 

p , 
1 ~ Teol6gica, ou religiosamente falando nao se pode considerar moral sem 

re~!os, e punii;oes da vida futura. Vid. § 28. 
ra . Todos sabem que a moral se arma de duas especies de sani;oes, uma tempo
acri:. ourra eterna. As dores, ou os prazeres, que nesta vida se ligam, e se seguem as 

\Oes, pertencem a primeira; as dores e prazeres da outra vida a segunda. 
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§ 27. Mas longe de n6s o cafrmos no grosseiro, e crasso erro dos 
falsos ascesticos, que pensavam que a felicidade temporal era 
contraria a eterna. Este erro e ainda mais que todos OS outros inju
rioso a mesma divindade aurora das leis divinas naturais; ele tende 
mesmo a subverter o vasto, e brilhante edificio da sociedade civil, que 
o supremo autor da natureza criou, e consolidoi.1 pela revelac;ao. 0 
grande Bossuet na sua Politica Sagrada, e outros insignes te6logos, 
e naturalistas, e os novos estatutos desta universidade 17 tern susten
tado a concordancia do sacerd6cio, e do imperio. As mesmas virtudes 
da obediencia, da pobreza, e da castidade recomendadas no Evan
gelho, as quais tern sido tao fortemente combatidas, sao totalmente 
ligadas aos s6lidos interesses do corpo social, e tern um grande valor 
politico, quando a superstic;ao, o abuso, e corrupc;ao as nao dirigem, 
como faremos ver na Mem6ria em que pretendemos conciliar o Evan
gelho com a razao. E os grandes legisladores como Hermes, Minos, 
Orfeu, Zathraustes, Zamolxis, Zaleuco, Conrucio, Zoroastres, Licurgo, 
Numa, Sert6rio, e mil outros, ou se fingiram inspirados, ou se 
serviram de oraculos, e de falsos profetas para insinuarem aos povos 
a necessidade da observancia das leis. Nao acharam outro meio mais 
eficaz de extirpar os viciosos habitos, que os homens tinharn 
contrafdo na sua longa estupidez, e no seu longo abandono a todas 
as paixoes. 

§ 28. No meio mesmo da doc;ura dos nossos actuais costumes ~ 
religiao e sempre um necessario vfnculo, que une os cidadaos a 
observancia das leis; mas a nossa teoria muito de prop6sito trac;ada 
para convencer aqueles, que negam a moral natural somente, porque 
atacam a religiao, em que os naturalistas a tern fundado, nao foi esta
belecida em princfpios da religiao natural 18 , mas somente nos factos, 
e sentimentos morais, com que os homens se caracterizam em todoS 
OS seculos. lnutilmente, como dissemos 19, fugiram OS atefstas para OS 
princfpios das instituic;oes sociais; porque estes se nao podem fazer 

17 Liv. I, tit. 3, Cap. V, § 20 e seg. Cap. VI , § 1, e 35, Liv. 2, tit. 3, Cap. II, § 20, 
tit. 3, Cap. V, § 3 e seg. tit. 4, Cap. I, § 31, Cap JV, § 25, tit. 8, Cap. II, § 30 e seg. 
e Cap. VI, § 9, etc. estes lugares tratando a lei de dirigir os estudos de teologia, 
direito can6nico, e civil, determina que se ponha em concordancia a razao, e a fe; 0 

direito natural com a escritura, e tradic;:ao; que estas regulem as duvidas da razao na 
teologia; e que no direito can6nico a razao natural seja o fundamento primario, e a 
base fundamental de todo o direito positivo sem excepc;:ao do divino. Veja-se o §. 41. 
em que mostramos a impossibilidade, que ha de uma contradic;:ao entre direito divin° 
natural , e divino positivo, e que esta aparencia pode vir ou da imperfeic;:ao da analise, 
ou da falsa interpretac;:ao do texto. . 

18 Reconhec;:o que a religiao e a base mais s6lida da moral, contudo para simpli· 
ficar a minha teoria eu abstraio dela: apesar de ser a base geral, e subentendida el11 
os quatro sistemas fundamentais, e em todas as instituic;:oes sociais, e necessaria para 
determinar todas as leis naturais. Mem6ria II, § 37. 

19 § 23. 
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conhecer sem uma analise, de que uma das principais bases seja o 
exame dos sentimentos morais do homem, que sao os factos obser
vados sempre na sua natureza; vindo eles deste modo a confessar que 
as institui<;6es sociais tanto nao podem por si s6s formar uma moral 
separada, e distinta, que devem antes ser conformes ao direito natural 
divino universal; se os legisladores quiserem conservar-se a si 
mesmos, e conseguir igualmente a felicidade dos povos. 0 infame 
cepticismo destes falsos fil6sofos, alem de ser fundado neste ridfculo 
sofisma, tende a anarquia, ao despotismo, e ao arbitrario dos 
governos; a destruir pelos fundamentos todos os lar;os, e harmonia da 
sociedade; e somente merece da nossa parte aquele ataque, que 
fazemos aos monstros ferozes, e devoradores da nossa especie. 

CAPITULO III 

Da moral, do direito natural, e da propriedade, 
tomados nas acepr6es mais extensas 

s 29. A moral, ou reino moral na acepr;ao mais lata compreende 
todos os factos pr6prios do homem, e todos os prindpios, ou colec
<;6es de factos, que n6s temos formado, qualquer que seja a sua natu
r~za; porque todos sao necessarios para caracterizar-nos com as subs
tancias, e atributos, de que somos dotados 20 . 

§ 30. Nesta acep<;ao entra pois a industria humana tomada no 
sentido mais Jato, de que ja falamos 21 , e todas as artes, e ciencias 
tanto naturais como positivas, seus factos, suas regras, seus princfpios, 
e todos os objectos compreendidos nos quatro sistemas fundamentais 
da legisla<;ao, e seus su bal ternos 22 . 

§ 31. Na acep<;ao menos lata a moral compreende somente todas as 
Colec<;6es de regras de ordinaria conduta de todos os homens, de todas 
as n!<;6es, e de todos os seus chefes, e representantes, ou todas as obri
gac;oes, e oficios ordinarios para com Deus, para connosco, e para com 
Os Outros, em qualquer estado em que nos achemos constitufdos. Ja aqui 
se supoe o estudo do homem considerado em todos os seus diversos 
estactos, e circunstancias. Esta moral tomou o nome de direito divino 
natural, ou de c6digo da moral da razao, ou da humanidadeB. 

2° Cap. II. 
21 

Mern6ria 11, § 25. 
22 Mern6ria I e JI. 

ct· .23 Os Kancianistas, e outros de uma metafisica incompreens!vel distinguem o 
direno da moral , fugindo para prindpios cognoscitivos, intelecrnais, e independentes 

a experiencia. Mem6ria I, § 5, nota, e Mem6ria JI, § 3 7, nota § Deixemos. 
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§ 32. Este c6digo seria muito simples, e breve, se contivesse s6 as 
regras da nossa conduta separadas das analises, em que se exp6em os 
motivos de cada uma das leis a face da constitui~ao fisica, e moral do 
homem nos seus diversos estados, e condi~6es; mas esta exposi~ao 
de motivos, e de causas e necessaria para evidenciar as leis aos espf
ritos acanhados, como sao a maior parte dos homens, e para os 
obrigar mais a sua exacta observancia. 

§ 33. Compreendendo pois as regras da nossa conduta ordinaria, 
deve comer tambem os nossos direitos, ou em outros termos o vasto 
objecto da propriedade: o que passamos a expor para evitar a mais 
leve confusao neste objecto. 

§ 34 . Existe moral , ou esta colec~ao de regras tendentes a 
conduzir o homem a sua maior felicidade 24 : e estas regras sendo 
outras tantas leis naturais25 , que devem obrigar a todos, e que nao 
podem ser violadas sem crime, nos dao direito as verdadeiras vanta
gens, e s6lidos bens, que a natureza nos oferece, ou em outros 
termos nos dao direito a nossa felicidade, e nos constituem da 
mesma propriecirios; porque ter uma propriedade nao e outra cousa 
mais que ter direito a goza-la: alias cairfamos no absurdo de 
confessar que aqueles bens, vantagens, e os nossos sentimentos para 
as obter foram inutilmente criados, e gravados no cora~ao do vivente 
mais forte, mais sabio, e mais perfeito de todos os que existem sobre 
a face da terra, e 0 unico capaz de gozar tantos bens, que por toda 
a parte se lhe oferecem, e que s6 ele pode multiplicar prodigiosa
mente. Logo todas estas vantagens, todos estes bens, toda esta felici
dade, a que nos inclinam nossos desejos naturais 26 , sao outras 
tantas propriedades concedidas ao homem pelo ente supremo, e que 
nao e lfcito violar sem crime. Esta massa de propriedades e inerente, 
essencial , e inalienavel da moral , e da nossa natureza. N6s j:i 
mostramos 27 que a mesma propriedade de bens era uma base 
simultanea, e necessaria da legisla~ao, que se supunha duvidosa; 
porque a propriedade dos direitos naturais nao pode sofrer a menor 
duvida. 

§ 35 . Segue-se pois que a moral, e a propriedade sao prindpioS 
correlativos, simultaneos, essenciais, e necessarios para a nossa felici
dade se conseguir 28 • 

2• Cap. II. 
25 Mem6ria II, § 37, nora , sendo declaradas por an:ilise . 
26 Quando a an:ilise os determina jusros. Cap. X e XI. 
27 Mern6ria fl, Cap. I, § 6 e seg. 
2a Pages no seu curso de estudos enciclopedicos, diz que o amo r como prindpiO 

de tudo e relativo a deveres da parte de quern ama. 
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§ 36. A propriedade e igua1mente correlativa aos direitos, e 
deveres; porque uma vez que seja constitufdo o meu, eu tenho 
direitos, que devo exigir dos outros homens, tendentes a respeita-lo, 
e este respeito, que exijo, e dever que eles devem cumprir. Da mesma 
sorte constiruldo o teu, tu adquires os direitos para te ser respeitado 
de mim, e dos mais homens, e este respeito e dever, que n6s somos 
obrigados a tributar-te. Segue-se pois que a ideia da propriedade, dos 
direitos, e dos deveres e correlativa e simultanea. 

§ 3 7. Segue-se igualmente, que sobre a base da propriedade29 

rolam todos os sistemas das ciencias morais, porque todos eles 
versam sobre direitos, que se devem exigir, e deveres, que se devem 
cumprir. Assim a teologia trata do que se deve crer, pedir, e obrar nos 
Objectos mais pr6ximos, e imediatos a Deus, e aos costumes, ou, em 
Outros termos, sobre a propriedade de Deus, ou deveres, que ele 
ex:ige de n6s para reconhecimento dos beneficios da cria<;:ao, e dos 
mais bens, que nos concedeu para modelarmos nossas virtudes pelas 
suas perfei<;:6es, e para avivarmos a lembran<;:a das nossas obriga<;:6es 
Por um premio, ou castigo eterno decretado por um ente infinito. 0 
direito can6nico, como parte da teologia, trata tambem da proprie
dade da Igreja, e de seus membros considerados como estabeleci
mento do criador para consolidar mais os vfnculos da sociedade civil; 
e as outras classes de leis versam sabre a propriedade das na<;:6es, dos 
soberanos, e dos cidadaos. 

§ 38. As c1encias naturais, e as exactas nao sao absolutamente 
e:icclufdas da propriedade: porque nelas tambem ha direitos que 
e:xigir, e deveres que cumprir. 0 matematico deve calcular segundo as 
regras prescritas nesta ciencia, bem como o fisico, o naturalista, o 
medico, e todos os ocupados nas artes mecanicas; e transgredindo-as, 
ou deixando de trabalhar nas suas respectivas profiss6es, ofende a 
sociedade enquanto ataca o valor politico, que ela devia ter, e ofende 
seus p r1.1p rins interesses, e os de sua famflia. Tornando-se membro 
1
nlit1l , ou sanguessuga do Estado, tern a mais estreita responsabilidade, 
quancto nao adquire aquela aptidao, de que e capaz, ou se ocupa de 
questoes inuteis e destrutivas da ordem moral: mas como as leis civis 
nao costumam ;s mais das vezes punir estas omissoes, e estes vicios; 
e a ofensa da propriedade nao e feita tao directamente, e de um modo 

i . 29 A divisiio de concraros, e quasi contraros, delitos, c qua i deliros, a qu<.: m 
curisconsulto~ rcduzcm codas as regras de direico, nao e tao clara, nem p:1rccc 
n~rnpreenc.lt:r t 1>d .1 ~ as classes de direico, de que adianre fazemos men<;ao. E ainda quL· 
co Mem6rza II, § 25, etc. dissemos pertencerem a propriedade os contracos, e quasi 
rn ntratos, delicos, e quasi delicos, e por ela ser nestes mais visive!, e tomar-se vulgar
daenre Pe.la propriedade dos cidadaos enrre si; pois que codas as regras da moral vem 

Propnedade. Veja-se o § 64, 146, 181. 
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tao sensfvel, reputaram-se estas ciencias exclufdas da propriedade, e as 
leis apenas lhes deram estatutos tendentes ao seu ensino, e direc<;ao. 

§ 39. Ha demais uma nota caracterfstica, que tern justamente sepa
rado as ciencias naturais das morais, por costumarem versar estas 
sobre a conduta do homem, e aquelas sobre a do mundo fisico, e 
suas leis, ou, em outros termos, sabre os factos, e prindpios que se 
tern observado, e deduzido da natureza dos outros corpos. As obser
va<;oes, que se tern feito sabre os tres reinos animal, vegetal, e 
mineral, as leis fisicas dos corpos terrestres, e dos planetas, as mesmas 
leis que dirigem o homem enfermo, etc. sao muito diferentes das 
morais, que s6 se dirigem a marcha ordinaria da conduta do homem, 
como ente moral , e obrigado a certas regras que prescrevem os seus 
deveres para com Deus, para consigo mesmo, para com os outros 
homens, para com o seu soberano, e para com as na<;6es 3°. 

§ 40. Ainda que a ciencia da legisla<;ao, ou do governo com os 
seus quatro sistemas fundamentais, que sao as quatro colunas do 
Estado civil, tenha por objecto dirigir todas as artes, e ciencias, de 
qualquer natureza que sejam; por serem todas formadas pela razao, e 
pelos talentos do homem; por serem uteis a sociedade, e por estarem 
todas ligadas a conserva<;ao, e aumento do Estado civil, e do sistema 
moral3 1

, todavia nao sao o comum objecto da legisla<;ao. Todas as 
ciencias naturais, e todas as artes tern uma maior, ou menor liga<;ao 
com os quatro sistemas fundamentais, e exigem do governo maior, ou 
menor protec<;ao, mas desta nao se segue que devam todas pertencer 
a moral, OU propriedade; ja porque 0 USO, que e, e foi sempre em 
materia de nomenclatura uma imperiosa lei, assim as classificou; ja 
porque a razao mesma dita, que as artes, e ciencias, que nao tern por 
objecto a conduta ordinaria do homem, nao devem contemplar-se 
nas ciencias morais, nem na propriedade. 

CAPITULO IV 

Das diferentes classes de direito natural 

§ 41. Como a moral, recebida na acep<;ao menos lata, tomou 0 

nome de direito divino natural, ou de c()digo da razao, da moral, ou 
da humanidade32 : pede a ordem que tratemos das diferentes classes 
deste direito, que e a base de todas as legisla<;oes positivas, e a que 

30 Cap. IV e V. 

31 Cap. VII e Vlll e § 181 desta Mem6ria , e a Mem6ria I e II. 
32 § 31. 
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a divina positiva nao pode op6r-se33, porque a escritura, a tradic;ao, 
e os padres nao podem ser contrarios as leis divinas naturais sem 
supormos contradic;ao no ente supremo, o que e absurdo. Quando 
mesmo suceda nao poder conciliar-se a Sagrada Escritura, ou a 
tradic;ao com algum prindpio de direito natural, sendo aquelas legiti
mamente interpretadas, poderia entao este reputar-se falso, e filho da 
nossa fraqueza, e ignorancia, o que nao podera jamais verificar-se, se 
a sua analise for exactamente feita. 

§ 42. 0 direito natural se divide em politico ou publico, e em 
Particular. Este se subdivide em direito natural particular, que se 
chama propriamente direito natural, e em filosofia moral. Aquele se 
subdivide tambem em direito politico externo, que chamamos direito 
das gentes, e direito politico interno. Este se torna a subdividir em 
direito publico propriamente dito, e em direito econ6mico politico, 
ou economia politica. Temos pois que o direito natural se divide em 
Cinco classes: economia polftica, direito das gentes, direito publico, 
filosofia moral , e direito natural estritamente assim chamado. 

§ 43. A palavra politico, ou publico, designa par si mesma o 
Objecto, que compreende; porque publico significa 0 que e de todos, 
e tern relac;ao com o todo : e par isso direito publico, direito politico, 
Polftica, ciencia de legislac;ao, ou d~ governo sao quasi sin6nimos, 
Segundo a acepc;ao, em que muitos :1:-- rem tornado, par compreen
derem as primeiras tres classes de direiro natural, que versam sabre 
0 todo da nac;ao, ou das nai;;oes, e os meios de as conservar, dirigir, 
e felicitar. A mesma palavra legislac;ao indica, par si mesma, publici
dacte, generalidade, e a obrigai;;ao comum, que todos tern de observa
·la; e debaixo desre ponto de vista o mesmo direito particular, ou filo
Sofia moral e direito politico. 

§ 44. A primeira classe do c6digo da razao compreende as leis 
relativas a economia polftica, que versam sabre os meios de enri
quecer a nai;;ao de um modo mais sensfvel, coma sao a agricultura, 
0 .comercio, as manufacturas, e todos os meios de conservar, econo
ll1izar, e aumentar a riqueza nacional mais visivelmente. A economia 
~a direcc;ao desras fontes de riquezas e a que as faz mais frutfferas, e 
eu par isso o name a esta classe 34 . 

§ 45. 0 direito das gentes, que e a segunda classe, considera as 
nac;oes coma outras rantas pessoas morais, e determina os direitos, 
que lhes compete em razao de serem corpos sociais poderosos, e 
'nctependentes; prescreve as aliarn;as, os tratados, e os casos em que 

~3 § 26, 27, 37, 78, 101, 112, 128 e seg. 153, 155, 160, 228, etc. 
4 § 62 e Mem6ria fl, § 30, nota. 
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se deve fazer a paz, declarar a guerra, e sustenci-la, e os mais meios 
porque se pode conservar a independencia do Estado, e faze-lo pros
perar, sem que as mais nai;oes paralisem as molas do seu movimemo, 
antes !he dem uma nova energia, nova fori;a, e esplendor. 0 direito 
estadfstico, ou estadfstica, ou ciencia das raz6es de Estado faz uma 
parte do direito das genres, e trata daquelas regras, que tendem ao 
conhecimento dos interesses principalmente ocultos das cortes, suas 
justas, ou injustas pretens6es; o que se faz tao indispensavelmente 
necessario saber, quamo deste direito depende muitas vezes evitar-se 
uma ruinosa guerra, e o fazer-se uma aliani;a, ou comercio vantajoso 
a humanidade. E outra parte do direito das genres o diplomatico, e 
cerimonial, que compreende os direitos, e poderes dos embaixa
dores, as suas etiquetas, e as das cortes, e todas as formalidades, e 
decoros, que a vaidade dos homens, e dos governos tern inventado, 
e esrao estabelecidas pelos tftulos primordiais dos privilegios, e cons
tituii;oes dos Estados, e pelos costumes. Ainda que parei;a que a razao 
nao tenha aqui maior lugar, quern conhece a fori;a da posse dos 
amigos direitos, e a vaidade natural do homem em uns empregos de 
grande representai;ao, ve que nao e este direito s6 filho das institui
i;oes sociais, mas que o conhecimemo das leis, que movem, e deter
minam o corai;ao humano neste artigo, e necessario para conduzir as 
nai;oes ao seu verdadeiro bem, e conserva-las na sua devida paz, e 
tranquilidade. A que estragos, e males se nao tern exposto as nai;oes, 
e os particulares por uma incivilidade, ou falta de ritual? 

§ 46. 0 direito publico, que e a terceira classe, versa sobre os 
mutuos direitos do soberano, ou da nai;ao, que ele representa, e dos 
cidadaos; ou , em outros termos, sobre os direitos, e deveres mutuos 
do Soberano, e dos vassalos. Este e 0 direito propriamente chamadO 
publico 35 . 

§ 47. A filosofia moraJ36 que parece dever compreender-se no 
direito natural particular, e que lhe tern disputado sem'pre o campo, 
e jurisdii;ao, mereceu formar uma nova classe, pela sua grande impor
tancia. Versando sobre os nossos costumes, parecia dever pertencer 
aos oficios para connosco, e enquanto trata de os emendar, servindo
-se muito das armas de religiao, devia emrar nos oficios de cada 
homem para com Deus, e ser por consequencia do direito natural 
particular. Porem merecendo a religiao aos soberanos toda a devida 
proteci;ao, e respeito, o estudo dos seus diversos ramos se aumentoll 
tanto, que a filosofia moral , tornando-se um objecto muito vasto, 
exigiu tratados, e divis6es particulares. Ela deixou somente ao direitO 
natural particular os prindpios gerais dos oficios para com Deus, e 

35 § 54 e seg. 
16 § 63 



Joaquim Jose Rodrigues de Brito 235 

para connosco, reservando para si o tratar vastamente estas duas 
imponantes materias. Mas os nossos maus metodos, e falta de sistema 
fizeram contra toda a expecta<;ao, que ela tenha dado passos tao vaga
rosos. 

§ 48. A filosofia moral pois se dividiu em os ramos de teologia 
natural , que trata das provas da existencia de Deus, que exige de n6s 
culto, e deveres; da etica, que trata dos meios de emendar a nossa 
vontade, e reformar os nossos costumes; ja com o fim da felicidade 
temporal; ja com o fim da eterna: e de muitos outros de que fala
remos quando confrontarmos as legisla<;6es positivas com as dife
rentes classes de direito natural. 

§ 49. Mas co mo tomou somente o nome de filosofia es ta classe 
de direito, honrando-se com esta mesma denomina<;ao a 16gica, a 
metafisica, a fisica , a quimica, e todas as ciencias naturais chamadas 
tambem filos6ficas, como as matematicas, e medicina? Fil6sofo 
segundo a etimologia grega singnificando o que ama, e estuda a sabe
doria; e sendo esta a ciencia das cousas divinas, e humanas, e suas 
causas, porque se querem excluir os que se aplicam as ciencias morais 
da respeitavel ordem da filosofia, e da sabedoria? Nao e dificil a 
resposta a estas quest6es. A etica como principal parte da filosofia 
rnoral, e pela sua grande import:ancia, e necessidade geral para todos 
os homens e por antonomasia e excelencia chamada filosofia. 0 fil6-
sofo sendo o amigo da sabedoria, nunca teve outro objecto mais do 
que o exame da natureza, e de tudo que a razao pode fazer por si 
mesma ajudada da experiencia. Este estudo, e exame ensina factos, e 
P.nncipios uteis, e eis aqui o que e sabedoria . Como porem as cien
~ias morais ha muito tempo se empregam em uma mera interpreta<;ao 

0 que os outros disseram, ou em um positivo seco, e descarnado, 
due tern infinitamente mais prejudicado37 que utilizado as socie
d ades, desprezando-as mais, ou menos a razao natural, ainda mesmo 

epo1s da descoberta, e redrn;;ao a sistema que lhe fez Grocio, foram 
Por esta razao degradadas da brilhante ordem das filos6ficas. Os juris
consultos romanos eram to dos aplicados a filosofia ~ 8 com que 
~on~rontavam todas as suas decisoes, e nao mereceram esta degra
d ac;:ao. Todas as especies de direito natural sao outras tantas especies 

e filosofia do direito positivo, com que este se deve sempre cotejar 
~Omo em sua pedra de toque para se conhecerem seus quilates; 
a 0;tudo no ano de 1763 queixava-se um sabio de nao haver em toda 
r f ranc;a uma s6 cadeira de direito natural; e n6s s6 a tivemos na 
ee <:rma de 1772. Como pois nao seria ainda hoje injurioso a filosofia , 

nao mancharia mesmo seus augustos fastos prodigalizar o nome de 

37 § 197. 
38 § 21 7. 
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fil6sofo a uns homens emregues a uma rfdicula erudi<;ao, e que creem 
nas doutrinas de Cardozo, e Pegas, como em outros tantos c6digos da 
razao, ou em outros tantos Evangelhos? Como poderemos n6s ser 
restitufdos a respeitivel ordem da sabedoria, ou dos verdadeiros fil6-
sofos enquamo olharmos para o direito natural como para ciencia de 
mero 1uxo, e nao confrontarmos com ele todos os princfpios posi
tives, como tantas vezes nos recomendam os nossos sabios estatutos 
de 1772? 

§ 50. A guinta, e ultima classe de direito natural, que chamamos 
direito natural particular, ou direito natural estritamente assim 
chamado, versa sabre as obriga<;oes que devemos prestar aos outros 
homens, ainda que tambem trate geralmente dos deveres para com 
Deus, e para connosco, os quais pertencem mais particularmente a 
filosofia moral. Os deveres para com Deus supoem a existencia de um 
ente supremo nosso criador, e os sentimentos internos da nossa 
gratidao por um tao alto, e relevame beneficio, qua! o de passarmos 
do nada para um imperio sobre toda a natureza39. As obriga<;oes 
para connosco sao as que tendem a conserva<;ao da nossa vida, a 
emendar, e moderar nossas ruinosas paixoes, e extripar os nossos 
vfcios. 0 principal objecto desta classe de direito natural comem as 
regras, que determinam o cumprimento das nossas conven<;oes, o nao 
ofender os nossos semelhantes nas suas pessoas, na sua honra, nos 
seus bens, e direitos, e amar os outros como a n6s mesmos. Ve-se 
pois que este direiro nao respeita tamo o todo da na<;ao, como a 
economia politica, ou o direito publico, nem dilata as suas vistas ao 
todo das na<;oes consideradas como pessoas morais, como no direito 
das genres; mas considera somente os deveres de cada um dos 
homens entre si de qualquer natureza , e condi<;ao que sejam40 . 

§ 51. Temos pois cinco classes de direito natural, as quais devemos 
denominar como o uso tern adoptado; que em materia de nomencla
tura conserva todo o imperio; economia polftica, que trata daquelaS 
leis de direito publico, que tendem a enriguecer a na<;ao pelos meioS 
mais sensfveis; direitO das genres, que trata dos direitos, e deveres 
mutuos das na<;oes consideradas como pessoas morais, das formali
dades das cones, e seus representantes, e das razoes, e interesses 
oculros, e publicos emre os soberanos; direiro publico, que versa 
sabre os direitos, e deveres m(Jtuos dos soberanos, e dos vassaJos; 
filosofia moral, que trata dos costumes, e da religiao, como principal 
apoio deles, e direito natural que respeita principalmente as obriga· 
<;6es de cada um dos homens entre si. 

39 § 26, e seg. 37, 47, e seg. 64, 78, 101, 112, 128, e seg. 160, 145, 153, 155. 2l3· 
21-1, 288, etc . 

.. o § 6'! 
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§ 52. Cada uma destas cinco classes pode subdividir-se em 
ordens, generos, e especies, querendo-se imitar o sistema de Lineu; 
o que nao nos toca referir, atento o curto objecto desta Mem6ria. Se 
os infinitos ramos do direito positivo nao tivessem tornado imensas 
as Ciencias Mor:1i~. ou fossem tao breves como as leis das doze 
tabuas, que Cicero antepoe tao justamente a todas as bibliotecas dos 
fil6sofos; se os homens tivessem escrito com sistema, e seguido 
Objectos de uma utilidade determinada41 ; se o mal da multiplicidade 
das leis fosse bem conhecido, bem como a anarquia que dela resulta, 
e_ a sua inobservancia, os c6digos das nac;;oes civilizadas seriam muito 
simples, i; breves. O direito natural seria tambem simples, e 6bvio a 
todos, e suas divisoes muito poucas, e limitadas 42 . Mas para entrar 
com intrepidez, e com alguma esperanc;;a de vit6ria nos formidaveis 
campos de batalha das nossas legislac;;oes actuais faz-se indispensavel 
dividir, e subdividir o direito natural para melhor se analisar, e poder 
operar a reforma do direito positivo. E se n6s nao seguimos cega
meme todas as nomenclaturas actuais, e as que se tern conservado 
da moral de Platao, e de Arist6teles, e de outros autores gregos, e 
latinos, a razao, a clareza, o metodo, e o bem publico nos obrigarao 
a fazer alguns sacriffcios do uso, que tanto imperio tern na 
hnguagem; e os motivos que expomos no decurso desta Mem6ria, e 
das precedentes nos poderao bem justificar neste importante 
objecto43 _ 

CAPITULO V 

Amplia~ao da mesma materia, e das balizas, 
que circunscrevem cada uma das classes do direito natural 

§ 53. Desejando n6s nao deixar maior duvida sobre os limites de 
Cada um dos diversos ramos de direito, a fim de podermos com 
~gur:inc;;a passar depois aos outros importantes objectos desta 

emona, julgamos do nosso dever chamar aqui os prindpios ja 
e:xpostos, e confront:i-los entre si, para que a mocidade por si 
rnesma a face da evidencia compreenda 0 fio, e a ordem da sua legf
ttma deduc;;ao, e ligue, e classifique sem a menor dificuldade qual
quer_ caso que se lhe possa oferecer no curso dos seus estudos, e 
mect1tac;;6es. 

41 M 
42 em6ria I , § 5, 11 , 21, Mem6ria fl, § 37. 

§ 121. 

Verct
43 

Pages no seu Curso cte Estuctos Encictopecticos, e muitos outros nao formaram 
llleta~~eira 1deia da moral, e do direico natural, fugindo da analise para principios 

isicos, e obriga<;oes perfeitas, e imperfeitas, etc. 
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§ 54. 0 direito publico 44 versa pela maior parte sobre as 
primeiras regras gerais, que sao as bases de todas as leis, sem caber 
muitas vezes na sua al<;ada todos os requisitos, que estas devem ter. 
Aclaremos mais esta classe do c6digo da razao. Se existe moral , e esta 
e correlativa , e simultanea da propriedade, e dos direitos, e 
deveres 45 , se todos estes determinam a maior felicidade possfvel de 
cada homem, e esta se nao pode obter sem sociedade civil, sujeita a 
chefe, que ponha um freio as nossas paix6es, e que fa<;a evidenciar 
pela instru<;ao todas as regras dos nossos direitos, e dos nossos 
deveres 46 ; segue-se necessariamente que n6s somos conduzidos pela 
pr6pria natureza a esta uniao social. E como por outro lado esta felici
dade individual esta inteiramente unida, e ligada a do todo pelas 
mutuas presta<;6es, que fazem cada um dos s6cios aplicados uns a 
agricultura, outros ao comercio, outros as manufacturas, outros a 
educa<;ao, outros a vigiar sobre a seguran<;a da propriedade, e a 
defesa do Estado. desenvolvendo cada um seus talentos nas suas 
respectivas profiss6es, e dividindo o trabalho que era impossfvel ser 
preenchido por cada um dos s6cios: temos que a na<;ao, ou o chefe 
que a representa tern o dever de dar a felicidade ao todo, e que esta 
obriga<;ao e prescrita pela mesma natureza, que determina a feliciade 
de cada um, e que ele finalmente tern direitos, que exigir, e deveres 
que cumprir, ou, em outros termos, tern obriga<;ao de fazer respeitar, 
e fazer efectuar a felicidade do todo. 

§ 55. 0 meio que o soberano tern para felicitar a na<;ao, e para 
conservar-se ao mesmo tempo, e o da promulga<;ao das leis positivas, 
que sao declara<;6es da lei natural. Esta declara<;ao e o seu dever, 
exigir a obediencia as leis eis aqui o seu direito. 

§ 56. Da pane dos vassalos ha tambem o dever da obediencia, e 
o direito de exigir a promulga<;ao, e a execu<;ao das justas leis. 

§ 57. Eis aqui a unica mola, em que se estriba todo o sistema do 
direito publico. Mas como as leis podem ser infinitas, e relativas as 
diferentes classes de direito natural, parece compreender o direito 
publico a todas, e ainda mesmo as de direito particular; porque tanto 
deve o soberano promulgar leis que digam respeito a economia poll
tica, e direito das gentes, como as que regulam os costumes, e as obri
ga<;6es dos cidadaos para qualquer outro cidadao. 0 mesmo direito 
natural particular se tern este nome e s6 consideradas as obriga<;oes 
de cada homem em rela<;ao a Deus, a si, e a cada um dos ouuos, 
porque se se considerarem em respeito ao todo da na<;ao, ou na<;oes, 

44 § 46. 
~s § 34 e seg. 
46 § 13 e seg. 
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ja este mesmo direito e publico. Apesar contudo destas reflexoes n6s 
nao compreendemos no direito publico senao em geral todas as leis, 
que o soberano deve promulgar, e as que os vassalos devem exigir, 
considerada muitas vezes a propriedade sem individuac;oes, pois que 
a forma, e particulares requisitos, e circunstancias de cada lei exigem 
vastas analises, que se devem fazer em cada um dos diversos ramos 
do direito natural. Nao toca ao direito publico mais que prescrever 
a necessidade de regular, e proteger a agricultura, o comercio, as 
manufacturas, as artes, e ciencias uteis, e a propriedade; fazer a paz, 
declarar a guerra, policiar a nac;ao, reformar os costumes, punir os 
criminosos, premiar os benemeritos, etc.; porque todas estas leis em 
regra sao notoriamente conducentes a felicidade da nac;ao, e de cada 
um dos s6cios; mas declarar as circunstincias, que deve ter cada uma 
das leis, a preferencia, que se deve prestar a uns ramos mais do que 
a outros, os casos, em que se deve declarar a guerra, ou fazer a paz, 
Os requisitos dos tratados de alianc;as, todas estas, e mil outras 
circunstancias pertence as diversas especies de direito natural o 
determina-las; pois que s6 quern as estuda com assiduidade, exami
nando todas as observac;oes, e meditando profundamente todos os 
seus prindpios, e a marcha da natureza sobre todos estes diversos 
Objectos pode formar uma analise exacta capaz de iluminar o legis
lador. Este enrao combina as analises feitas por estes homens apli
~~dos _ aos diferentes ramos do direito, e resolve a promulgac;ao da 
e1. Nao e pois ao direito publico que toca o exame da maior parte . 
das leis, mas s6 o dos prindpios gerais, que determinam a felicidade 
da nac;ao: ele e como o direito constitucional natural, que determina 
os Prindpios gerais deduzidos da propriedade da nac;ao, dos direitos, 
e deveres dos vassalos, e do soberano, para nao serem transgredidos 
~ela corrupc;ao, e pelo abuso. Primeiro que uma lei se promulgue, 

eve confrontar-se com os prindpios do direito publico, e depois 
com os das outras classes, ordens, generos, e especies. E assim que 
a analise de cada lei sera exacta, e que a lei saira uma fie! c6pia, e 
~ma vera efigie da natural, e entrara nas do c6digo da razao, e da 

umanidade. 

. § 58. Temos pois que o direito publico e como o direito constitu
Cton.al natural, que declara ao soberano, e aos vassalos os princfpios 
gerais das leis, sem entrar muitas vezes na analise de circunstancias 
h~rticulares. Ele nasce da propriedade da nac;ao, ou dos direitos que 
ca Para se conseguir a maior felicidade: mas como esta se nao pode 
e onseguir sem lei, e sua execuc;ao, ou magistrados, e oficiais que as 
~;cutem, sem punic;ao de trangressores, sem premios para os bene
c· erttos, sem polfcia, agricultura, comercio, manufacturas, artes, cien-
01as, forc;a armada, e sem tributos, etc.: temos que estes objectos sao 
fiutros tanros princfpios determinados geralmente neste direito, 

Cando nestes casos reservadas para cada uma das outras classes de 
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direito natural as analises" 7 , que determinem os requisitos, que 
devem ter as leis que !hes sao relativas. 

§ 59. Deduz-se tambem que o direito pC1blico e o mais simples, 
e claro de todas as especies de direito natural , por ser a todos muito 
sensfvel , e patente a necessidade, que o constitui , e estabelece; 
porque suposto o fim , e o direito que temos a nossa maior felicidade, 
e os meios gerais, e evidentes que a. determinam , quern podera 
duvidar que 0 Soberano deve legislar para nos dirigir aquele fim; que 
sao necessarias leis agririas , mercantis, e outras, que estabelec;;am 
tributos, e uma forc;;a armada, que premeiem os benemeritos, punam 
os criminosos, reformem os costumes, protejam a religiao, e os cole
gios de educac;;ao! A dificuldade toda versa sobre os requisitos, que 
devem ter as leis para melhor, e mais facilmente se conseguir a felici
dade : mas esta determinac;;ao nao toca sempre a alc;;ada do direito 
pub Ii co. 

§ 60 . Os princ1p1os desta classe do c6digo da humanidade 
chamam-se com razao direitos majestaticos imprescritfveis, inaliena
veis, e inabdicaveis dos soberanos, e dos pcwns: porque sem eles, ou 
pane deles, nem os chefes seriam verdadeiros cidadaos, nem aqueles 
conservariam os direitos, que a natureza !hes da de um modo tao 
sensfvel para conseguir o fim a que os destinou, nem estes podiam 
obter a felicidade para que o ente supremo os criou ligando-os a 
sociedade civil. Seria totalmente frustrada a melhor obra do criador, 
a moral inutilmente dada ao homem, e injuriado seu augusto autor, 
se se pudessem abdicar os direitos gravados tao notoriamente pela 
mao do omnipotente nos nossos corac;;6es. Os mesmos sacrificios, 
que o homem e obrigado a fazer a sociedade, devem ser os menores 
possfveis, bem coma o soberano deve fazer a felicidade maior 
possfvel da nac;;ao, e de cada indfviduo dela. 

§ 61. Dei.xando as inuteis quest6es do pacto social, da preferencia 
do governos, e OUtras, e Constante que, qualquer que seja a forma 
do governo estabelecido, ha um soberano, e ha vassalos, e direitoS 
que os ligam; e aquela, ou aquelas pessoas, em que residir a sobe
rania , tern o inabdicavel poder legislativo, ou de declarar as leis natu· 
rais. 

§ 62 . Enquanto a economia polftica 48 , que constitufmos oa 
primeira classe de leis , pelas raz6es que abaixo declaramos .i9 ~ 
mesma palavra designa o seu objecto. Se a economia domestica e 

•'Cap. X. 
•8 § 4, _ 
•9 Cap. XU e X1V. 
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uma virtude da filosofia moral, que procura os meios da subsistencia, 
e faz a abundancia, e felicidade das famflias, de que importancia nao 
seri a economia publica do governo sobre os meios de fazer 
aumentar os recursos, de proporcionar a despesa com a receita, e de 
dirigir por uma sibia economia, e providencia as fontes mais sensfveis 
da riqueza nacional? A agricultura, o comercio considerado nas 
primeiras tres hip6tesess0 , as manufacturas, aquelas mesmas artes, e 
offcios que concorrem mais visivelmente para o aumento da riqueza, 
os meios de atrair os estrangeiros com seus bens, e talentos, e uma 
luminosa base de finarn;:as5l competem a ali;ada desta classe de 
direito, e sao outras tantas leis reguladas na economia polftica. Assim 
coma o chefe de famflia economizando, e aumentando sua proprie
dade aumenta seus gozos, o soberano igualmente economizando, e 
aumentando as riquezas nacionais, concorre para o acrescentamento 
da propriedade da nai;ao, dos seus jusms prazeres, da sua subsis
tencia , e prosperidade. E entao que o respeitO, e segurani;a interna, 
e externa se consolida mais, coma ji largamente expusemos 52 . 

§ 63. Pelo que toca a filosofia moral 53 n6s devemos acrescentar 
que versando ela sobre os costumes, parece compreender mdas as 
especies de direito natural; porque costume nada menos significa que 
habito, ou repetii;ao de actos, qualquer que seja a sua natureza. 0 
lavrador, o negociante, o artista, o sibio, e todos os homens nas suas 
respectivas profiss6es adquirem hibitos; e se prescindirmos daqueles 
a:tos, que obramos uma, ou poucas vezes na nossa vida, tudo o mais 
sao costumes, e todas as leis relativas as diferentes classes' de direito 
na~ural vem a regular os nossos costumes: costumes que respeitam os 
tnutuos direitos dos vassalos, e dos soberanos, os da sociedade 
t~ndentes a enriquece-la, os da nai;6es, e os dos cidadaos na obser
vancia das leis, que regulam as nossas obrigai;oes para com os outros 
homens: o que tudo por certo fari parecer inutil a divisao do direitO, 
que chamamos filosofia moral. Mas se considerarmos as razoes, que 
expusemos no capftulo precedente, 54 e que n6s compreendemos 
someme na moral aqueles costumes mais essenciais a conservai;ao da 
sociedade, a emenda dos vfcios da avareza, ambii;ao, vaidade, 
~llborno, prevaricai;ao, ociosidade, embriaguez, prodigalidade, sensua-
1?act.e, furto, 6dio, falta de fe, e de palavra, mentira, inveja, maledi-
cencia, irreligiao, e as nossas mais ordinirias paixoes, n6s conhece
remos que esta classe de direito natural abrange um vasto campo, que 
merece ser particularmente tratado, e que exigiu sempre dos legi la-

50 
.item6ria fl § 23 

51 ' . 

5, § 124 dcsta \1em6ria. 
- J\/em6ria I c 11 

5\ . 

5
· § q"7 c ·eg. desta Mem6ria. 
' § '17 e seg. 
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dores as vistas mais atentas. A religiao natural e aqui inclufda para 
arraigar os homens nos sentimentos de virtude, e para destruir nossos 
vfcios pelo temor de uma vida futura, por se ter sempre olhado este 
vfnculo sagrado como o mais capaz de conter os homens no fogo das 
suas ardentes paix6es 55 . 

§ 64. 0 mesmo direito natural 56 particular, que versa principal
mente sobre os deveres do homem para com outro homem, e como 
ja notimos, debaixo de certos respeitos polftico: mas ele nao tern o 
nome de particular senao enquanto nao considera a influencia das 
suas leis no corpo social. Se contemplarmos em massa por abstracc;:ao 
a influencia, necessidade, e inviolabilidade das convenr;oes, da obser
vancia das leis, e do respeito a nossa propriedade, e a dos outros, n6s 
acharemos um direito polftico, e nao particular, e este nome nos pare
·cera bem impr6prio, estranho: contudo, e apesar da mutua influencia, 
que tern toda:-i a:-i classes de direito natural , o particular se considera 
mais em respei_to aos contratos, e quasi contratos, delitos, e quasi 
delitos, ou obrigac;:6es de cada um dos cidadaos entre si, bem coma 
o direito publico versa sobre as obrigac;:6es mutuas de soberano, e 
vassalos, a economia polftica sobre as mesmas relativas a enriquecer 
a nac;:ao, o das genres sobre os deveres das nac;:oes entre si, e a filo
sofia moral sobre os deveres que todos temos de observar os bons 
costumes, e respeitar nosso criador. Mas como obrigac;:6es, direitos, e 
propriedade sao correlativos 57 segue-se que o direito publico, e a 
economia polftica versam sobre a mutua propriedade do chefe, e dos 
vassalos, o direito das genres sobre a das nac;:6es, a filosofia moral 
sobre a do criador, e a dos costumes de cada homem, e o direito 
particular sobre a propriedade dos cidadaos entre si. 

§ 65 Enfim n6s faremos ver noutro lugar mais pr6prio58 que 
nao pod<: considerar-se um s6 prindpio de direito natural, que nao 
tenha uma mutua influencia com o das outras especies, e que nao 
parec;:a mesmo pertencer-lhes privativamente, olhado debaixo de 
certas vistas : razao porque os autores, que tern tratado de umas as tern 
confundido com os objectos das outras. Tal e a harmonia, e ligac;:ao 
de todos os ramos da arvore do Estado civil formado pelo supremo 
autor da natureza, que todos os direitos, propriedades, e obrigac;:oes 
se cruzam, e se dao as maos para se conseguir a nossa felicidade 
temporal , que esta ligada a eterna59, quando uma religiosa intenc;:ao a 
acompanha. 

55 § 26 e 27 e § 41, etc. 
56 § 50. 
57 § 35 e 36. 
58 Cap. IX. 
59 § 27. 



]oaquim Jose Rodrigues de Brito 

CAPITULO VI 

Do fatal erro que separou a politica do direito, 
do Justo, e decoroso 

243 

§. 66. Tendo n6s afirmado60 que o direito politico, polftica, 
ciencia de legislac;:ao, ou de governo costumavam ser confundidos 
Por alguns escritores; e eram como sin6nimos, viemos a ligar o 
direito com a polftica, apartando-nos dos sentimentos gerais de todos 
os escritores, que seguiram a Grocio, e que n6s ja atacamos na nossa 
Primeira Mem6ria61

• Porem os estragos que este erro tern causado 
nas sociedades civis demandam do nosso dever uma mais extensa 
analise, que nos parece proprfssima do presente objecto, qu.e 
tratamos; e servira senao de convencer os animos duros de tornar 
atras no que uma vez avanc;:aram, e seguiram, ao menos de abalos, e 
Polos duvidosos, e vacilantes. A mesma filosofia moral , e a religiao se 
auguraram talvez um nova triunfo. 

§ 67. Ja do seculo de Pericles, e de Alexandre se diferenc;:ava a 
moral da polftica. A filosofia pratica, como lhe chamavam, 
compreendia 0 born, em que entrava 0 util. 0 direito tinha par 
0 bJecto o justo, honesto, e decoroso; a polftica o util. Mas o mesmo 
Arist6teles, e os mais fil6sofos da Grecia, o mesmo Cicero, e as seitas, 
qti_e se !he seguiram, apenas souberam distinguir as raz6es de conve
lllencia das do justo, e decoroso. Uma metafisica subtil fundada em 
Pri?cfpios cognoscitivos, e meramente intelectuais, e par conse
q~encia ininteligfveis, tinha apenas deixado vestfgios daquela 
~tsti~c;:ao, que o imperio das abstracc;:6es, tao capaz de pavonear, e 
/

8?0Jear o nosso orgulho, sustentou depois. Os falsos sistemas dos 
.
110sofos antigos, e modernos foram imensos; e depois de terem 

tncendiad a Grecia, e desafiado a c6lera do austero censor dos 
ro.manos, vieram abrasar a Europa, paralisar o progresso das artes, e 
c~encias , e conservar no meio da confusao os princfpios eternos do 
c~ctrgo da humanidade. Tao poderoso, e formidavel foi sempre a reli
?1ao, ao Estado, e ao progresso das luzes o quimerico imperio da 
lffiaginac;:ao! Muitos princfpios da moral deviam ser totalmente obscu
recictos. Os usos, as convenc;:6es entre os povos eram respeitadas 
~Omo outras tantas leis divinas naturais. Platao, e Arist6teles olharam 
a roubo como um divertimento de cac;:a, Licurgo autorizou o furto 
r stucioso, e Solon fez uma classe de cidadaos, cuja profissao era 
Oubar os povos vizinhos. Os gregos, os romanos, os persas, os mace-

~ § 43. 
§ 11, no ta da Mem6ria I . 
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d6nios, e todos os conquistadores olharam sempre a escravidao como 
um justo dever do sagrado c6digo da moral. 0 jus da vida, e da morte 
sobre escravos, filhos, e mulheres foi olhado por muitos seculos, e 
por nac;:oes civilizadas como justo, e necessario. Tal era o miseravel 
estado da moral nos seculos, que nos precederam a face mesmo da 
religiao, que condenava absurdos tao monstruosos. Quante a 
instruc;:ao, e necessaria aos principes, e aos povos para os iluminar, e 
dissipar as trevas que podem escurecer os princfpios mais evidences 
da razao? E quanto os que fomentam a ignorancia devem ser objecto 
do horror, e da vindicac;:ao publica? 

§ 68. Tanto nao podiam formar-se com clareza as ideias da polf
tica, e da moral para se poderem exactamente diferenciar, quanto as 
ciencias, e artes estavam pouco classificadas, maioritariamenre as juri
dicas. Entre os amigos confundia-se a poesia com a eloquencia, 
musica, hist6ria, moral, politica, filosfia, e religiao. Uma colecc;:ao de 
observac;:oes informes foi sempre o primeiro estado das artes, e cien
cias, e caracterizou OS primeiros sabios. Um musico entre OS gregos 
reputava-se um homem versado em todas as ciencias. Cfcero deman
dava de orador o conhecimento de todas as ciencias divinas, e 
humanas; e os juri con ultos romanos possuiam todos os conheci
menros morais, f fsicos. 

§ 69. o meio desta confusao era impossfvel distinguir-se a moral 
da polftica , e com efeito Bodine, e muitos outros confundiram as 
razoes de conveniencia, e do verdadeiro util com as da equidade, e 
da justic;:a; e e te foi um dos triunfos da simples razao, a que os 
homens como por instinto eram conduzidos. Mas Grocio 62 aquele 
mesmo genio, que fez a humanidade o assinalado servic;:o de reduzir 
a sistema os princfpios divines naturais, que deviam guia-la ao seu 
maior bem; ou, para falar mais exactamente, que fez apreciar a neces
sidade de os reduzir, nao pode deixar de sucumbir aos prejufzos do 
seu seculo, e de os temer. 0 abuso quasi sucessivo, que tinha feiW 
do direito natural , as guerras declaradas por meros caprichos, e parti
culares interesses, as injustas conquistas, a escravidao, as hostilidadeS, 
e os tratado cheios de palavras ambfguas, e dirigidos a se enganareD1 
mutuamente os governos, e a iludirem o fanatismo, que aspirava a 
uma monarquia universal , atacando os direito maje citicos dos sobe
ranos, e detronisando-os: tal era o estado lamencavel, em que Groci0 

viu a Europa, que era necessario ou justifica-lo, ou excluf-lo da sua 
obra. 'em talvez fosse outro o motivo, que obrigou a fazer esra 
distinc;:ao a Grocio, que amava tanto a humanidade. Fo se porem qua! 
fosse a causa daquela diferenc;:a, ela foi seguida, e abrac;:ada quasi 
geralmente; porque sempre que um escritor da tom a qualquer 

62 § I. 
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ciencia, costuma ser idolatrado, e seguido em todas as suas opini6es. 
Tai foi a fortuna , que soprou a Grocio, a Montesquieu , Quesnay, 
Hip6crates, Boherave, etc. 

§ 70. Mas a influencia mutua, que tern todas as artes, e c1encias, 
e todas as especies de direito, maiormente a polftica, de que adiante 
largamente tratamos 63 , faz ver por si s6 quanta o direito natural , 
qualquer que seja a sua especie, nao podia fazer rapidos progressos, 
Por se lhe ter roubado a principal base, em que podia solidamente 
fundar-se. Se a moral gravada no corar;ao do homem pelo supremo 
autor da natureza, tende toda a nossa maior felicidade ; se o bem da 
nar;ao, e de cada um dos s6cios esci de tal sorte ligado, que o Estado 
nao pode ser feliz sem serem Jelizes os s6cios, e mutuamente; como 
POdiam jamais separar-se dos princfpios da justir;a os da verdadeira 
Conveniencia, e utilidade? Como podemos sem uma metafisica subtil, 
e ininteligfvel distinguir as ideias do verdadeiro util das do honesto, 
e justo, senao conhecermos em n6s senao uns sentimentos 
naturais 6" que nos inclinam para o que nos parece bem , e nao 
conhecemos outro bem real alem do que nos e verdadeiramente util. 
Que somos n6s no meio da mais crassa ignorancia, e que somos 
quancto a instruc;;ao nos ilumina65 ? 0 mesmo: mas com a diferenr;a 
que no primeiro estado desejamos o bem, e o 6til sem as vezes o 
conhecermos; no segundo ja conhecemos a nossa s6lida felicidade, 
e 0 que nos e verdadeiramente util , e preferiIDOS 0 bem, OU prazer 
duravel, e permanente, e a felicidade eterna aos prazeres, ou utili
d~des momentaneas, efemeras, e passageiras: no primeiro 'caso n6s 
nao conhecemos todo o prec;;o, e todo o valor da honestidade, e do 
decoroso, e os sentimentos, que nos sao comuns aos animais dirigirao 
em grande parte nossos passos; mas no segundo a proporr;ao das 
no~sa luzes, e da nossa experiencia o que for honesto, e decoroso 
sera uma das fontes perenes da nossa verdadeira, e s6lida utilidade; 
e uma exacta, e luminosa analise nos conduzira como por degraus ao 
~o~~ec.imento do util, e ao mesmo tempo da justir;a, com que esta 
Sta int1ma, e essencialmente ligada. Quanta o supremo autor da natu

reza, que gravou em n6s a moral, que nos conduz a felicidade, a quis 
uf~ir a uma lei , que nos conduz a sabedoria, de que ele e a verdadeira 
e ig1e. 

§. 71. 0 conhecimento das intrigas, e das cabalas das cortes, da 
~mbiguidade dos tratados, dos caprichosos, e fantasticos interesses, 
a ue Originam as guerras, e a desolar;ao dos Estados, e tao necessario 

0 legislador, como e o das paix6es dos homens, para as saber comer 

6; c 
6 ap. IX, XII , XIV, XV, e tc. 

6
' Cap. 11. 

is Cap. II. 
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nos seus lilnites. Estudam-se os vfcios dos gabinetes para se saberem 
aplicar os remedios, como e necessaria ao medico a capitulac;ao da 
molestia para a verdadeira cura do enfermo; alias as indicadas drogas 
seriam totalmente frustradas, e mesmo funestas. Mas os contfnuos 
abusos das cortes poderao nunca erigir-se em regras da arte? Mere
ceria este nome o sistema barbaro, que ensinasse as regras infames do 
homiddio, do furto, e da prevaricac;ao? Poderia uma ta1 arte entrar na 
brilhante ordem das ciencias, que s6 conduzem a felicidade? Se a fa1ta 
de fe, e de probidade, se o homiddio, o furto, a falsidade sao crimes 
em um particular, deixariam de o ser num injusto conquistador, num 
furioso Alexandre, ou Carlos XII? Nao sao os crimes muito mais agra
vantes, quanto maior e o estrago, que eles causam? A rufna finalmente 
de milhares de familias, a mortandade de milhares de homens, a 
destruic;ao de nac;6es inteiras ocasionada pelo flagelo de uma guerra 
injusta, podiam formar uma ciencia, por serem feitas por uma nac;ao, 
ou por um soberano? Uma tal pretensao seria por certo um atentadO 
contra o sagrado c6digo da moral. 

§ 72. O dolo, o engano, a intriga nao poderao jamais ser uteis, 
nem por consequencia formar uma arte util separada da justic;a66

. Se 
no direito justinianeu se declara Hcito aos cidadaos o enganarem-se 
mutuamente nos contratos, e por paralelo parec;a permitir-se igual
mente as nac;6es, este nao passa de ser um dos inumeraveis erros, qu~ 
se acham nos c6digos positivos, e um prindpio falso, que nos fo! 
transmitido do direito civil, e que e fadlimo demonstrar como tal a 
face da teoria, que temos trac;ado da moral. Se nesta o nosso interesse~ 
ou felicidade esta determinada, e unida a dos outros, o engano ser~ 
sempre contradit6rio ao c6digo da razao, nunca jamais poder~ 
justificar-se, e nos sera sempre tao nocivo, como a virtude nos sera 
sempre util. Aqui mesmo se ve a pronta sanc;ao das leis naturais pela 
diminuic;ao de vendas, que fazem os habituados a estes enganos, e 
pela nota, com que o publico os caracteriza. Tal e tambem a sorte da5 

nac;6es consideradas como pessoas morais. 

§ 73. Apelando contudo para os prindpios da tolerancia, que 
sofrem um ma1, por evitar outro maior, n6s achamos um fortfssim 0 

apoio em as leis naturais para negar a acc;ao nas les6es, que nao foreJ11 
enormes, tanto nos contratos entre cidadaos, como entre os corp~5 

polfticos. De outro modo as rixas, e demandas inquietando a ca a 
instante a paz, e harmonia dos cidadaos, e dos Estados, lhes causariaJ11 
danos de muito maior considerac;ao do que lhes podiam resultar da5 

diminutas les6es, quando ao contrario sua experiencia os tornaria 
cada vez mais seguros, e circunspectos nos seus contratos. Mas esta 

66 § 21 , 23, 25 , 27, 76 e seg. 
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maxima dos princ1p1os de tolerancia nao e separada das regras da 
justi~a, que ainda que nega a ac~ao, nao justifica as lesoes. 

§ 74. Os exemplos da falsa fe de Anibal , e dos cartagineses; os 
frivolos pretextos, com que declaravam guerra aos povos vizinhos os 
reis de Esparta, os magistrados de Atenas, o senado de Roma para 
distrairem os cidadaos de perturba~oes intestinas; a ambiguidade dos 
Tratados de Lufs XI , Fernando o Cat61ico, de Carlos V, de Richelieu, 
e de quasi todos os governos, para o fim de pretextarem motives de 
guerra, e fazerem correr na Europa diluvios de sangue humano, nao 
Podem constituir uma arte, que ensine os meios de assassinar a ra~a 
humana, e extermina-la do globo, em que a natureza !he nao deu 
1nutilmente o imperio. Nern Hobbes podia por uma serie de abusos 
fundar um sistema, que tende a desnaturar o homem, nem Maquiavel 
erigir a tirania em ciencia; porque s6 homens devassos, e desalmados 
POdiam sinceramente desafogar tais sentimentos. Assim como se nao 
Pode acusar Erasmo de ter elogiado a loucura, que ele critica com 
tanto senso, igualmente se poderiam talvez supor ir6nicos os sistemas 
de Hobbes, e de Maquiavel. Este ultimo nao parece fazer mais que um 
COntinuo ataque a tirania, e a ma fe de muitOS governOS, CUjO infame 
Sistema se dirigia a desorganizar toda a ordem social, e a metamorfo
sear a natureza dos homens na de tigres, e de animais carnfvoros. A 
P~litica pois se era arte de enganar, ou de destruir o genera humano, 
nao cominha as regras de verdadeira utilidade; se abrangia estas 
regras de conveniencia, devia entrar na ordem da moral, e da justi~a, 
due se dirige toda a nossa felicidade; e se era uma hist6ria dos crimes 
.
1
as na~oes, estes tragicos conhecimentos eram necessaries para 

l u . minar, e determinar as regras da nossa conduta, formando uma 
Parte essencial do c6digo da natureza. 

§ 75 · Quern nao ve que OS efeitOS das paix6es sao muitaS vezes 
ne~~ssarios para nutrirem a nossa experiencia, e para formarem a 
~naitse exacta, que declare a lei, que nos deve dirigir? Que os 

0 mens, e os governos tornando-se muitas vezes vftimas de sua 
cegueira, aprendem na grande escola da desgra~a as uteis li~oes, que 
~sb conctuzem a observancia da moral? Por certo que n6s nao 
ea em?s bem o que o homem seria sem paixoes, mas a constante 
bx~enencia nos ensina que elas sao necessarias para conservar a 
p ri hante perspectiva do mundo moral , e que do seu choque com os 
~incipios da pura razao nascem o merecimento das boas ac~oes, os 

~enios, a riqueza, e todas as fontes da felicidade dos particulares, e da 
f~osperidade dos imperios; que a alternativa de desgra~as, e de 
in rtunas parece um castigo da nossa ignorancia, e desprezo de 
e stru~a?, mas necessaria para entreter o jogo dos corpos politicos; 
Ot que ftnalmente sem paixoes os homens, e as sociedades seriam 

ttros tantos pequenos, OU grandes aut6matOS, OU maquinas desti-
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nadas a movimentos sempre homogeneos, e constantes. La ia entao 
a base da moral, da imputac;ao, e da sanc;ao das leis naturais, a necessi
dade de leis positivas, de direcc;ao, e de governo. Eis aqui talvez o 
estado do homem sem as paix6es, que o inclinam ao crime. Porern 
a n6s s6 nos toca observar o que vemos, examinar a natureza do 
homem como ele e, e foi sempre nos seculos, que nos precederam, 
e segundo ela estabelecermos a ordem moral, a necessidade das 
paix6es, e a sua direcc;ao; sem nos causar maior admirac;ao o vermos 
os homens, e alguns governos terem-se apartado tanto da estrada, que 
lhes foi sempre aberta, e patente; de que s6 a falta de instruc;ao, a 
barbaridade, e estupidez, que sao correlativos, podiam desgarra-los, e 
faze-los extraviar. Donde resulta igualmente que o conhecimento 
tragico das nossas paix6es nao s6 nao pode ser separado da moral, 
mas que pelo contrario nos e indispenavel para a conhecermos. 

§ 76. Mas o estudo das desgrac;as da humanidade nos seria 
funesto, se fosse isolado; porque apesar da utilidade da classificac;ao 
das ciencias, logo que elas se estudam isoladamente, nao podem, neJ.11 
poderao fazer nunca alguns progressos67 . A face pois das intrigas, e 
cabalas das cortes, e dos estragos das nac;6es, devem ao mesrno 
tempo examinar-se as virtudes her6icas daqueles grandes soberanos, 
que honraram os fastos dos governos. Nao entre somente em linha de 
conta a soma dos factos, que sao filhos das nossas paix6es, e ctos 
nossos particulares interesses, ou caprichos, a hist6ria oferece sempre 
outra soma ainda que menor de acc;6es, e habitos razoados, que 
conformam com as leis naturais, e que sao outras tantas virtudes, que 
condecoram o c6digo da humanidade. Apesar da nossa natural 
inercia, da falta de educac;ao liberal, e de metodos, e dos inumeraveJS 
obstaculos, que nos apartaram do estudo da moral , n6s todavia 
achamos na hist6ria uma serie de her6is, que atraves das espessas 
trevas, que cobriam o globo, souberam arrostar a ignorancia, e as 
paix6es, que andam sempre de companhia, e obraram prodigios de 
patriotismo, de justic;a, de prudencia, de inteireza, de honestidade, e 
das mais virtudes gravadas no c6digo da razao. Deixando os S6crare,s, 
os Senecas, e infinidade de outros her6is, que a religiao celebra, nos 
achamos muiros homens, e governos, que scguiram a razao, e que 
obtiveram logo neste mundo o digno premio da lei natural. fo1 a 
virtude que fez Aristides, e Pericles senhores qua i absolutoS de 
Atenas, Gelon de Siracusa, Epaminondas de Tebas, Numa, e carnil~ 
de Roma, D6ria de Genova, e Gustavo Vasa do Norte. A integridadc 
de Henrique II rei de Inglaterra, e de Luis IX de Franc;a os consti· 
tuiram arbitros das diferenc;as, e dissens6es dos principes da EuroP; 
As virtudes de Ciro, e de Arphaxad rei dos medas, de Artale, e 

. Eumenes, de Ptolomeu Filadelfo, de Antonino, Tito, Trajano, Nerva, 

6~ Cap. VII e seg. Cap. XIV e XV. 
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Juliao, Henrique IV, Pedro Grande, e os senhores D. Afonso Henri
ques, D. Dinis, e D. Joao I lhes alcanc;:aram uma gl6ria mais s61ida, que 
Luis XIII , XIV, e Carlos V obtiveram pela ambic;:ao, e falsa politica, 
que praticaram. Por que causa os godos ofereceram a coroa ao 
Virtuoso Belisario, que se mostrou ainda mais digno dela 
desprezando-a? Por que causa os templos, as estatuas, os arcos de 
tr!unfo, estes monumentos do orgulho, e da rapina, erigidos pelos 
barbaros conquistadores para perpetuarem os seus nomes, nao tern 
ervido mais que para os conservar em perpetua execrac;:ao, e desprezo 

da posteridade? Quan to o caminho da virtude, ou a pratica da lei 
natural , que e o mesmo, e s6 capaz de conduzir os monarcas a uma 
gl6ria s6lida, e imortal! Quanto a sabedoria, a virtude, o c6digo da 
razao, sendo obras do mesmo autor da natureza, tendem todas a 
nossa verdadeira utilidade! E quanto seria perigoso o estudo da falsa 
Polftica sem o confrontar com os eternos prindpios da justic;:a! 

§ 77. As cenas tristes, e medonhas que a hist6ria oferece, em lugar 
de deverem formar uma ciencia separada, talvez se devessem pela 
lllaior pane riscar da nossa lembranc;:a, para que os exemplos, e 
moctelos de uma verdadeira gl6ria, que os deviam substituir, trou
:X:essem sempre electrizados os prfncipes. Devia-se-lhes continua
~ente dizer: que quando Augusto viajando no Egipto fez descobrir o 
tumuJo de Alexandre, nao quis abrir OS dos ptolomeus, porque nao 
queria ver cadaveres, reputando s6 imortal o rei dos maced6nios 
pelas suas gloriosas acc;:oes; que mais digno de imortalidade devia 
J~lgar ele a Afonso V rei de Aragao, protector das letras, sabio poli
tico, inimigo de intrigas, de artificios, e de ambiguidades nos seus 
tratactos, tao amante da humanidade, que !he fez dizer, perdoando aos 
conspirados contra a sua pessoa: hei-de fon;;a-los a confessar que 
tenho mais cuidado da sua vida, que eles pr6prios: e tao apostado 
~ seguir sempre a recta razao, que beneficiava mesmo seus pr6prios 
1n1migos, e fez o seu reino rico, feliz , poderoso, e respeicivel. Devia
:se-lhes repetir sempre a sabia resposta do senhor D. Joao II quando 
1~8tado pelo embaixador de Espanha para uma liga na Italia: Eu sou 
(he respondeu ele) tao ambicioso, como outro qualquer principe; 
~as minha ambir;ao nao e a mesma: para ser um grande rei eu 
0mo um caminho muito curto, mais facil, e mais seguro, que e 
faz~r o meu povo rico, e feliz. Por este motivo quando eu era mor;o, 
; vzgoroso nao quis nunca entrar em alguma liga, estando sempre 
/ 0 nto a exercer as funr;6es de mediador, a que sou muito pr6prio; 

orque com a idade, e com a experiencia nao tenho algum interesse 
Pessoat. Dai esta resposta a vosso amo, e segurai-o da minba parte, 
que eu nao sou homem, que mude desta resolur;ao. 

h' § 78. Em verdade que estes, e infinitos outros brilhantes factos da 
lSt6ria combinados com os tragicos podiam s6 conduzir-nos a nossa 
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felicidade; que sendo aqueles desveladamente recolhidos, constata
riam os romanos de Hobbes, e Maquiavel; que a intriga, a perfidia, e 
a ma fe por si s6s, ainda que difundidas por toda a parte, nao deverao 
nunca condecorar-se com o name de arte, ou ciencia; que a politica, 
ou arte de governar uma na~ao tern a sua base no mesmo c6digo, que 
as outras leis do direito particular, por serem feitas pelo mesmo autor, 
e tenderem todas ao mesmo fim, que e a felicidade do genero 
humano; e que o grande Bossuet escreveu a sua politica sagrada, 
conciliando-a inteiramente com a dos prfncipes, e chefes das socie
dades civis. 0 que tudo nos faz ver de um modo evidente, e com a 
extensao, que pedem os curtos limites de uma mem6ria, que foi um 
erro crasso, e mesmo fatal, como temos de ver ao diante, a separa~ao 
da politica dos eternos principios da equidade, da justi~a, do deco
roso, ou da moral. 

CAPITULO VII 

Da mutua influencia, que tem o c6digo da razao, 
e da humanidade com todos as artes, e ciencias, 

e do seu mutuo auxilio. Trata-se em geral dos quatro secu/os 
de literatura de Pericles, de Cicero, dos Medicis, 

ou do senhor D. ]oao I, e do XVIII 

§ 79. A doutrina do capftulo precedente vai a comprovar-se com 
novas argumentos. Porem antes de passarmos a mutua influencia, e 
auxflio das diferentes classes, e especies de direito natural, principal
mente da polftica, trataremos primeiro de outros objectos, que 
parecem ter menos contempla~ao, e conexao com a moral 68 ; porque 
evidenciado este auxilio, o outro se deduzira coma consequencia 
necessaria, sem demandar grandes, e repetidas provas. 

§ 80. Quando Cicero dizia que todas as artes, e ciencias tocanteS 
a humanidade, tinham um vfnculo comum, e se ligavam entre si por 
uma certa cogna~ao, formava uma mais exacta ideia do mundo moral 
do que n6s temos. A classifica~ao dos nossos conhecimentos, que se 
fez depois, augurava grandes vantagens69 ao progresso do espirito 
humano: porque a aten~ao do homem sendo reconcentrada a vistas 
curtas, e acanhadas, deveria examinar melhor os facros, e principioS 
que lhe eram pr6prios, e privativos; deixando aos outros o profundaf 
as outras materias, que !hes ficaram partilhadas; mas o abuso, sempre 
inseparavel das melhores institui~oes, fez que se come~assem a isolaf 

68 Estatut. de 1772 , Liv. 2 , tit. 6, Cap. VII, § 11 , etc. 
69 § 67 e 68. 
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os .diferentes objectos, e que se tratassem desprezando-se o respeito, 
e hgac;ao, que tern com os mais. Bern coma no mundo fisico tudo 
esta ligado, assim no moral; e ambos tendem a felicidade do genera 
humano: pois que uma e outra obra foi de uma mesma mao, e tinha 
0 mesmo fim. Isolarem-se inteiramente era roubar-lhes a vida da sime
tria, e harmonia do belfssimo sistema do universo, escurecer a gl6ria 
do seu criador, e cometer mesmo um crime contra a natureza, ou 
contra o seu autor, cuja divina sanc;ao nao devia deixar de cair sabre 
os transgressores. Com efeito logo que as artes, e ciencias morais se 
estudaram inteiramente desligadas, ficaram logo obstrufdos os canais 
vivificativos dos seus progressos. 

. § 81. Examinemos os quatro seculos de literatura, em que as cien
~~s floresceram mais. 0 seculo de Pericles, e de Alexandre, que foi o 

. e V antes da era vulgar, produziu genios em todas as anes, e cien
cias, e em todas as virtudes. O que deu o name a esta epoca Pericles 
grancte orador, grand~ politico, grande ministro, grande financeiro, 
g~ancte general, grande almirante, foi tao eminente em todas as profis
~oes, quanta e raro hoje aparecer um grande em uma s6. Governando 

tenas por quarenta anos, e possufndo os s6lidos princfpios da sa 
moral , tinha feito desenvolver os talentos de toda a ordem, electri
~ado _a Grecia, e dado uma decisiva prova da necessidade da mlitua 
~gac;ao, _influencia, e auxilio de todas as artes, e de todos os sabios. 

eloquencia, a filosofia , a moral, a arte da guerra, e de governo, a 
~atematka, a medicina, a pintur:1, e todos ~1s hr:11,:ns Liv n ~nlll'ci
Arentos hzera.m_ entao progressos i~apidos. Z~nao de Elee, An<ixa?oras, 

11 t~non , Al~1b1ades , Pausanias, ~ofocles , F1d1as, Poh?not, Herodoto, 
Auci~ides, Socrates, Platao, Aristotees, Xenofonte, P1tagoras, Eucl1des, 

rquimedes, Apeles, Diogenes, Dem6crito, Dem6stenes, Hip6crates, e n:11 outros parece que disputavam entre si qual · havia de ser mais 
Celebre na ua respectiva profissao. 

es § 82 · Por outro la do a geral emulac;ao, que causa um grande 
in Crttor, ou um artista eminente, unida a grandeza dos sucessos, e ao 
d;eresse que se toma nos neg6cios publicos, e que ferem a atern;;ao 
no tod_os, produzem esta massa de her6is, que enobrecem as lumi
tid sas epocas da hist6ria. O general Miltiades, a quern o virtuoso Aris
de ~ cect_eu a gl6ria do comando, e do triunfo tinha obtido a vit6ria 
ca aratao contra a formidavel armada de Dario, que blazonava levar 
ep:~fados de ferros todos os atenienses, e gravar em marmores os 
bas ios gloriosos desta memoravel acc;ao; porem dez mil atenienses 
leota:am s6 para castigar a soberba do maior prfncipe da Asia. 
trez nidas rei dos lacedemonios no estreito das Termopiles com 
Xer entos homens disputou a passagem ao poderoso exercito de 
Sa!axe~, que os atenienses desbarataram na celebre batalha naval de 

mine. Estes brilhantes sucessos, as vit6rias de Platee, e de Micale, 
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e outras juntas aos jogos olfmpicos, aos especciculos, as intrigas, as 
invejas, ciumes, e ligas, que punham em fermento toda a Grecia, e 
que tinham produzido tantos fen6menos de patriotismo, pareciam 
tornar todos os gregos em outros tantos her6is que pretendiam 
imortalizar-se. Tal e a nova prova da moral, e da imortalidade! E de 
que nao somos n6s capazes, quando a massa de conhecimentos que 
foram s6 partilhados ao homem, se apreciam, se combinam, se ligam, 
e se prestam mutuo auxilio? 

§ 83. Tantas aq:6es ilustres, tantas vit6rias, tanta ambi<;ao, tantas 
intrigas, tantas vftimas inocentes parecem ser uma necessidade penfvel 
gravada na nossa natureza para despertar a nossa inercia, a nossa estu
pidez, e ignorancia, para procurarmos a instru<;ao da moral, e para nos 
tornarmos em outros tantos Socrates, ou em outros tantos modelos de 
mansictao, de paciencia, de humanidade, e de todas as virtudes. Socrates 
tern sido mesmo um exemplo, e apoio da pura moral para os gregos, 
e tern dado uma grande prova a religiao: sua vida sera sempre um livro 
sucessivo, e eclificante, que vale mais que todos os que enchem essas 
grandes bibliotecas, que nao servem senao de instruir os homens em 
quest6es inuteis, e aparci-los do s6lido conhecimento das leis naturais. 

§ 84. Estes grandes sucessos, estes homens celebres, e tas grandes 
virtudes umas ap6s outras, acontecidas sempre em grandes epocas, 
demonstraram assaz quanto n6s temos um interno sentimento capaz 
de fermentar, de electrizar-se, e de produzir ac<;6es, que nos imorra
lizem. Porem quanto pode em n6s a virtude da emula<;ao e o que se 
tern pouco rratado, e que n6s nao sabemos dignamente apreciar; mas 
sempre que aparece um grande general, um grande ministro, ou 
orador, ou um livro bem, ou ma! escrito, que seja muito aplaudidO, 
n6s vemos logo aparecerem outros, que os querem imitar, e forcejam 
mesmo pelos sobreexceder. A grandeza de suas fa<;anhas, o estrepito 
de suas vit6rias, a altiloquia do seu estilo produzem um estampidO, 
que, tocando os cora<;6es, dao este movimento convulsivo ao espfritO, 
que o perturba, e sobressalta, e !he acende o ardente desejo da imor
talidade. As im o eculo de Pfndaro, e S6focle foi o de Dem6stenes; 
o de Cfcero, o de Virgilio, e Horacio; o de Cornelio, o de Racine, 
Moliere, e Fenelon; e o dos Turenas, o dos Condes, Marleboroughs, 
Villars, Luxembourgs, e Crequis. 

§ 85. E por certo digno de ser meditado o que nos diz CondiJlaC, 
e depois dele a Madame Stael na sua obra de literatura considerada 
nas suas rela<;6es com as institui<;6es sociais. h A linguagem, ctesde 

b E significativo o interesse de Brit0 por uma leitura cultural quc cngloba a id:i:: 
de natureza na sua correlai;ao com uma ideia de progresso no horizonte cla riquc1

: 

e da grandeza das nai;oes. No caso portugues, desenvolve-se a rcflexao sobre uni 
idade de ouro humanista que interessou ao projecto pombalmo. 
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que serviu a comunicar, e embelecer o pensamemo, teve uma grande 
mfluencia nos costumes, e leis dos povos; e a marcha do espfrito 
humano, desde que surgiu em Homero da obscuridade dos seculos 
precedemes, como se ve um rio renascer majestosamente do seio da 
terra, onde se tinha perdido, nao foi tao rapida, e veloz, senao 
quando os gregos floresceram em todas as artes. Seus brilhantes 
sucessos, e triunfos na memoravel epoca da gl6ria da Grecia ao 
mesmo tempo que aumentaram as artes, ciencias, poliram a lingua, e 
!he deram, aquela doc,;ura, e metro, que e dificl imitar; porque 0 
pe.nsamemo sempre activo dos gregos safdos da sua barbaridade 
Prtmitiva devia comunicar a lingua aquela perfeic,;ao, de que nao era 
antes susceptfvel. Por certo que o sublime sendo diferente do born 
gosto, porque agrada, e toca sempre o corac,;ao, nao podia deixar 
contudo de lhe dar um certo tom, e beleza, que constitufsse uma lei 
pe.rpetua em todos os seculos em material de linguagem. Nos 
j.nmeiros tempos dos gregos, dos romanos, e dos portugueses a 
'~guagem nao podia polir-se por faltar o sublime das artes, e das 

ciencias, e a grandeza dos sucessos capazes de elevarem o pensa
r;iento, e de inventarem um metro, que lhe fosse proporcionado. Nos 
Ultimos imperadores romanos os males, as desgrac,;as, o despotismo, 
os terrores, e inquietac,;oes deviam fazer decafr as artes, as ciencias, a 
moral, os pensamemos, e igualmente a linguagem. 

, § 86. Se os grandes generais, e grandes ministros pertencem aos 
secutos dos grandes escritores; se todos os grandes homens foram 
ser;ipre contemporaneos; se a linguagem, a eloquencia, a -poesia, a 
~usica, a pintura sabem s6s descrever nossas paixoes, nossas necessi-

actes, nossos deveres; se podem s6s com cores vivas electrizar-nos, 
P~:s~adir-nos, convencer-nos a abrac,;ar o caminho da virtude, e da 
g ona, e a fugir ao crime, e aos vfcios, que aviltam, e abatem nossa 
nat~reza ; se as grandes necessidades, e urgencias nos fazem despertar 
~ais_ d~ nossa inercia, e entusiasmar para aplicar-lhes os meios do 
e~ine~10;. se a filosofia, e a analise sendo incompatfvel com a 
p Oquenc1a, e com as obras de imaginac,;ao florescem ao mesmo tempo 
raor obrigarem diferentes homens a seguir, e trabalhar em diversos 
nainos: quanta nao e a influencia da linguagem, e de codas as ciencias 
go prospendade das nac,;oes? E quanto nao e do primeiro dever dos 
artVerno proteger tOdOS OS sabiOS, qualquer que seja a profissao, OU 

e, a que se apliquem? 

dev§ 87. As mesmas causas, que enobreceram o seculo de Pericles, 
terc iam concorrer para o brilhamesco do de Cesar, e Cicero. A 
do eira guerra punica, os tiberios, e graces, a invasao dos cimbros, e 
triunte~t6nicos, mitridates, a guerra civil de Mario, e Cilia. Catilina. o 
riqu virato de Pompeu, Crasso, e Cesar, as conqui tas da Galias, a 

ezas, a ambic;ao, o luxo, e mil outros sucessos tinham feito Roma 
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formidavel, e a preparavam para uma monarquia universal. A Grecia 
reduzida a provfncia romana !he tinha comunicado os conheci
mentos, e gosto de todas as artes, e ciencias; Plauto, e Terencio 
tiraram 0 teatro da barbaridade; e OS clamores de Catao nao podendo 
embarac;ar as ciencias de luxo, e mera ostentac;ao, e as sofisticas, 
fizeram sempre que as virtudes romanas de tantos her6is celebrados 
na hist6ria se conservassem, ainda que amoldadas ao gosto grego, que 
se achava ja em uma sensfvel decadencia. Porem as regras luminosas 
da filosofia, da moral, da eloquencia, e poesia, bem coma as de todas 
as artes reverberadas da Atica, poliram Roma. Seneca, Lucrecia, 
Cicero, Salustio, Virgilio, Ovfdio, Horacio, Cesar, Tito Lfvio, Tacito, e 
muitos outros escritores apareceram logo, e aperfeic;oaram a lfngua, e 
purificaram a jurisprudencia de muitas subtilezas, e crueis prindpios, 
que a manchavam. Viram-se depois grandes jurisconsultos, grandes 
polftiCOS, imperadores sabiOS, que honram OS anais da polftica, e da 
moral, e cuja produc;oes se admiram ainda nos c6digos justinianeus, 
escapados a voracidade g6tica, e maometana. 

§ 88. este segundo seculo dos que caracterizam os fastos da 
humanidade, e da sabedoria, aparece uma massa de conhecimentos 
superior a dos gregos; ainda que a corrupc;ao dos costumes, a mania 
dos sofismas, e das filosofias meramente intelectuais os fizeram pouco 
frutfferos. Ficaram contudo os prindpios luminosos, que serviram a 
adiantar a jurisprudencia, que os gregos tinham desprezado, e a fazer 
apreciar a austeridade das virtudes daqueles her6is romanos, que 
tinham assinalado, e libertado a republica em mil casos de urgencia, 
e de perigo. E como as ciencias se nao estudavam tao isoladas, conti
nuaram ainda a ver-se reunidas na mesma pessoa as qualidades de 
grande lavrador, habil magistrado, insfgne general, eloquente oradof, 
sabio jurisconsulto, e homem de Estado. Quanto devia ser diferente 
da nos a a educac;ao liberal dos Fabrfcios, dos Manlios Torquatos, ctos 
Cincinatos, dos Cipioes, e Cesares, dos Papinianos, Ulpianos, e Paulos, 
dos Trajanos, Titos, e Marcos Aurelios? Quanto o estud 0 

mesmo de cousas pouco uteis serve muitas vezes a formar o hab1to 
necessario para o exame de analises importantes? E quanto finaJmente 
a emulac;ao, a eloquencia, a perfeic;ao da lfngua, a proteo;ao, e acolhJ
mento dos sabios ao capazes de influir em todas as artes, e cienciaS, 
e faze-las prosperar? 

§ 89. Vamos ao seculo 70 dos Medicis, ou do senhor D. Joao L 
Portugal, e Florenc;a preparavam a competencia no seculo XIV, e XV 

'O N6s nao julgamos muito memoravel a epoca, em que as ciencias norecera; 
entre OS arabes. As luzes do seculo de Cicero fazendo poucos progresses depOIS ~ 
decadencia, e divisao do imperio romano ate a rufna do Museu de Alexandria feita ,n 

0 
seculo VII pelos arabe sucessores de Maome, e mesmo depois do seculo VJII ate 
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os alicerces para uma nova epoca consagrada a sabedoria. A ilustre 
familia dos Medicis a fon;;a de virtudes, e de hero!smos tinha dado 
a tranquilidade aquela republica, e tornado-a florescente. Alguns 
sabios gregos acolhidos a Florern;a, af tinham espalhado o gosto da 
republica resistisse a ambi<;:ao etc Carlos VIII, que a pretendeu 
conquistar. Mas a sua gl6ria foi logo cclipsada pelo genio dos portu
gueses; porque se as artes, e o comercio af floresciam; se os sabios 
antes, e depois da tomada de Constantinopla por Maome II em 1453 
eram atraidos com beneficios, e se o seu espirito, genio, e politica 
pareciam quere-lha fazer rival da antiga Roma, faltavam-lhe os 
grandes sucessos, que se forjavam em Portugal, e que o destinavam 
a. dar o name a esta epoca, que sera eternamente celebre nos anais 
tipograficos . 

. . § 90. 0 genio dos lusitanos, que tanto se distinguia no tempo dos 
Vinatos, e dos Sert6rios, nao tinha deixado de mostrar este caracter 
~cle~te, opiniatico, e intrepido no reinado do senhor D. Afonso 

ennques, e dos prfncipes, que !he sucederam. 0 senhor D. Dinis 
nos princfpios do seculo XIV desassombrado do poder dos sarra
c~:ios, soube dignamente apreciar a influencia de todas as artes, e 
ciencias nas institui<;:6es sociais, e quanta elas tendiam ao mesmo 
~mpo a consolidar a seguran<;:a do trono, e a felicidade dos vassalos! 
. un1versidade de Osca fundada por Sert6rio, e outras institui<;:6es 

cientfficas tinham ja feito ver quanta os portugueses eram aptos para 
f_ S~bedoria, e preconizavam a nova funda<;:ao em Lisboa, em que a 
ogica, a medicina, a gramatica, a musica foram ensinadas'com igual 
~Plauso. Depois da alternada, e mutua mudan<;:a desta universidade de 
~sboa para Coimbra, depois dos novas professores, de que a 
~ ornou o senhor D. Fernando, do aumento de ordenados, e numero 
De ca_:1eiras, que !he fez o senhor D. Manuel, e da reforma do senhor 

· Joao III em 1537, esta academia nao cessou nunca de fazer novas 
~rogressos, ainda que proporcionados as curtas, e acanhadas luzes 
aqueJes seculos. 

xv 
nao ern que as ciencias foram protegidas pelos mesmos arabes, que antes as atacaram, 
rara merecem formar um novo seculo de literatura: mas apenas conservaram, e prepa
na h~ os .materiais para os alicerces ao nosso de 1500. E ainda que Montucla, e Bossut 
cera~t6na das ma~ematicas se ap:rrem da nossa divi~ao, e porque estas ciencias flore
hurn mais nesta epoca: o que nao pode aplicar-se a massa geral dos conhecunentos 
das ~nos. ~s.te ultimo escritor no seu belo ensaio impresso em 1802 divide a hist6ria 
secui aternaticas em quatro epocas: a i.• ate a extinc;:ao da escola de Alexandria no vn 
a ana~· da.era vulgar: 2.2 ate ao seculo XV: 3.', ate ao fim do XVll em que se inventou 
receb ise infinitesimal: e a 4.a ate hoje. Nao e por ceno comparavel a instruc;:ao que 
n0550~mos dos arabes, quando dominaram Portugal, com a que tivemos no tempo dos 

monarcas, atenta a massa geral de conhecimentos. 
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§ 91. Depois da expulsao dos arabes, n6s fomos a combate-los em 
sua mesma casa, e a guerra de Africa continuou a ser o teatro da 
nossa gl6ria . Os prfncipes da Europa vinham armar-se cavaleiros da 
mao dos nossos reis, que como jufzes austeros, e imparciais do mere
cimento, nao consentiam que cingisse espada o que nao arrostasse 
primeiro o inimigo; e o espfrito belico dos portugueses os devia 
tornar os primeiros mestres da t:ictica. Estas circunst:ancias, e a nossa 
posic;:ao cosmografica produziram o grande genio do infante D. 
Henrique, insigne marinheiro, grande cosm6grafo, e protector de 
todos os sabios. A agulha de marear achada por acaso, e longo tempo 
inutil, produziu s6 por si uma revoluc;:ao; a navegac;:ao constitufda em 
arte; a invenc;:ao da p6lvora, da artilharia nos navios, e a imprensa, 
pareciam tornar o mundo moral em um novo, ou dar-lhe uma forma 
nova, e mais brilhante. A descoberta do cabo da Boa Esperanc;:a, e das 
tres panes do mundo acabaram de coroar de imortais louros os 
portugueses, que parece foram destinados pela mao da providencia 
para tirar das trevas a rac;:a humana, e patentear-lhe a brilhante luz, de 
que carecia. 

§ 92. Quanto os novos climas, novos povos, novos costumes, 
mares nunca dantes sulcados, novos produtos, novo comercio, e nova 
industria nao deviam dar uma nova alma ao globo, e as sociedades 
civis? Um tao grande fermento para as artes, para as ciencias, e para 
o espfrito, depois de tempos tao calamitosos, causou a espantosa revo
luc;:ao, que caracterizara eternamente este seculo ao !ado de Portugal, 
seu libertador; pelo ter feito sair quasi do nada, a que estava reduzido. 

§ 93. A Europa nao nos podera nunca roubar a gl6ria, que nos 
coube ne ta memoravel conquista, que fizemos a favor da especie 
humana. Tantos sucessos brilhantes eram mais capazes de electrizar o 
nosso espfrito, do que os que animaram os gregos, e os romanos nas 
suas mais glorio as epocas. 0 espfrito de cavalaria, e das ordens mili
tares conservadas na sua primitiva instituic;:ao devia s6 por si produzir 
mais do que as escassas luzes de moral, e de gosto de linguagem, que 
os gregos levaram de Constantinopla a Italia. Estas decorac;:6es feriar11· 
e Ii onjeavam mais os homens, ou uniam mais aos soberanos, e as 
sociedades, e os estimavam mais ao estudo da polftica, e da jurispru
dencia; e fizeram mudar os vfcios brutais em outros menos funestoS· 
A Italia no tempo dos Medicis ja tinha os modelos dos poeras, .e 
oradore latinos, e as lfnguas sabias foram sempre ao princfpio mais 
a fonte de erudic;:ao gramatical, e de pedantaria, que de gosto, e de 
luzes. Elas cansam o espfrito, e o embotam, e apenas pelos fragmento5 

de belas express6es, que se ajuntam, facilitam aos genies o caminh0 

para a obras de gosto. Por ceno que enquanto a Italia desprezou a 
lingua materna, pelo seco estudo das mortas, nao teve senao Cfceros 
sem ideia , e nao produziu alguns autores dignos de mem6ria. 
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, § 94. Estas poderosas causas nos obrigam a chamar antes a esta 
e~oca seculo do senhor D. Joao I., que seculo dos Medicis; porque 
nos fomos os que produzimos, ou ocasionamos estes brilhantes 
sucessos, que feriam os espfritos de todos os homens, e os electri
zaram, fazendo brotar as estupendas maravilhas, que a posteridade 
admirara sempre, e de que n6s nos devemos pavonear, e lisongear 
muito. Apesar dos abusos, e perigos da imprensa, da navegac;;ao, do 
nova comercio, dos novas produtos, do novo luxo, e das novas 
molestias, o caminho fechado ha tantos seculos se abriu para a civili
zac;;ao de todo o globo, e para poder gozar toda a rac;;a humana 
aqueles gozos, e aquela felicidade, a que e destinada. A comunicac;;ao 
das luzes, e por consequencia o desenvolvimento das leis naturais s6 
po~ si bastaria para compensar os males necessarios, que uma revo
lur;ao tao espantosa devia produzir. 

. § 95. Se temos vista na hist6ria do progresso da moral, e do espf
nto humano uma lei constante, e gravada na nossa natureza; que logo 
que aparece uma descoberta da nossa industria, devem necessaria
mente aparecer outras, era resultado infalfvel ser Portugal neste seculo 
a fonre, donde dimanassem as luzes, que o deviam iluminar. As 
~esr:ias causas deviam produzir os mesmos efeitos. 0 sistema de 
~gar;ao, e. i-:ifluencia 71, a emulac;;ao, e o .emusiasmo, e a gra.nde m~ssa 
e matena1s aparecidos de novo, dev1am embelecer mmto ma1s o 

vasto ediffcio do mundo moral; e com efeito a agricultura, o 
comercio, a industria, os interesses, e a polftica ofereceram um mais 
~asto teatro as nossas meditac;;oes, as nossas analises, e' as nossas 

escobertas. 

§ 96. 0 palacio do senhor D. Joao I devia ser a escola de sabios, 
~omo o dos senhores reis D. Duarte, D. Afonso V, D. Joao II, D. 
D anue!, .D. Joao III. Af foram beber as luzes, ou se formaram o infante 
p ·, B~nnque, e D. Fernando, a infanta D. Maria , e todos os nossos 
c::inc_ipes juntamente com os Os6rios, Andrades, Gouveias, Barros, 

.• 1n1oes S, lh ...., . p· h . . 
(> • • , as . A uquerques. Menezes, 1e1ves, 1n c1ros. e 111u1tos 

111 r.,, . · · ) ' J · 
<Jli\ ' 111 ,, l·11nc1un·L-r:1111 LIL' J)rec1osos cscnh i-.. < ' -...1 )\( h l'l':1rn 

cnt·' .- . . . 
P· '10 tao re ·pe1tados dos soberanos, como eram os Pap1111anos, os 
f .tulos, e os mais juriconsultos dos imperadores romanos, ou como 
oram Arist6teles e os fil6sofos da Grecia dos reis de Macedonia; f0 rque o cardea1' D. Afonso, irmao do senhor D. Joao Ill nao se inju-
/ava de ir a escola de Andre de Resende, que recebeu do dito sobe-
ano co d h . , . da e' . mo o imperador Carlos V, os testemun os ma1s aut~~t1cos 

fiJ sti_ma, em que o tinham; e Pedro Nunes, lente de matemauca, e 
e ~~0~1a. nesta universidade, insigne escritor de algebra, de geografia, 

istona natural, teve por discfpulo nao s6 a D. Joao de Castro, mas 

71 c 
ap. IX, XIV. 
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ao infante D. Luis, filho do senhor D. Manuel, e ao senhor rei D. 
Sebastiao, a quern profetizou a seu infeliz catastrofe. 

§ 97. Tanto acolhimento, tantas distirn;;6es, tanta gloria, tantos 
sucessos ilustres, tantas necessidades, e esperan\:as, tinham feito 
Portugal o foco, donde deviam dimanar as luzes para toda a Europa, 
e de la tornavam a reverberar para nos; porque nesta continua 
flutua\:aO andam sempre os conhecimentos humanos, que interessam 
a humanidade. Nos assim como recebemos nesta universidade 
mestres estrangeiros no tempo dos senhores D. Dinis, D. Fernando, 
e D. Joao III ., tambem os demos as academias da Europa; porque as 
cadeiras, e reitorados das universidades, e dos colegios eram entao 
na Europa, e foram longo tempo conferidos ao puro merecimento. 
0 nosso Diogo de Gouveia foi reitor do colegio de Santa Barbara de 
Paris, Mar\:al de Gouveia lente de prima na universidade de Poitou, 
Diogo de Teive lente em Bordeus, Joao Fernandes professor de 
humanidades em Salamanca e Alcala, Alvaro Gomes em Paris, 
Antonio de Gouveia, Bento Pinhel, Aquiles Esta\:O admiraram as 
universidades de Fran\:a, Piza, Praga , e Roma. Aires Barbosa 
restaurou as letras em Espanha; e infinidade de outros, que fariam 
um imenso cat:alogo, e que se podem ver em o nosso Antonio 
Pereira, e na biblioteca de Barbosa, honraram muito esta epoca feliz 
de Portugal tanto no Concilio Tridentino, como em toda a Europa, 
e no resto do globo. 

§ 98. Mas 0 Sistema de liga\:aO, e mutua influencia, que tern todoS 
os bra\:OS de conhecimentos humanos, nao podia deixar de tornar 
esta epoca respeitavel, e cara a humanidade; e de concorrer para a 
prosperidade de Portugal. Depois de sermos os mestres da arte da 
guerra, e da navega\:ao, tocava-nos, como por direito, descobrir as 
tres partes do mundo, e civiliza-las; e ter ao mesmo tempo o imperio 
dos mares. Com efeito nos reinados do senhor D. Manuel, e do 
senhor D. Joao III fizemos tributaries 32 reis, e tomimos 423 pra\:as. 
Como descobridores, ou restauradores do universe, parece que 
tinhamos direito a ser seus mediadores, e pacificadores; e por isso 
nossas armadas foram ajudar Veneza, Italia, e o imperador Carlos V, 
e nossa bandeira tremulava nos mares da Asia, da Africa, da Amerie<l, 
e da Europa com seguran\:a, e como em triunfo; e era mais temida, 
e respeitada que nao tinha sido a da antiga Tiro, Cartago, e Veneza, 
e nao foi depois a da Holanda; e e hoje a da Gra-Bretanha. corn° 
arbitros do comercio nossos arsenais cheios de todas as qualidades de 
madeiras eram os armazens da Europa. Enfim as fabricas de linh0 

canhamo, e cordoarias, as da Covilha, e Lamego, as de porcelana, e 
de codas as especies de drogas; o nosso grande comercio, induscria, 
e riqueza eram outros tantos resultados necessarios do sistema da 
rnutua liga\::10, e influencia de tOdOS OS inventOS humanos. 
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§ 99. Por outro !ado a linguagem devia igualmente aperfei<;:oar-se. 
Nenhum outro objecto tern uma mais fntima liga<;:ao com todas as 
anes, e ciencias uteis; porque sem a linguagem da pronuncia, da tipo
grafia, da musica, e da pintura como podem apreciar-se verdadeira
mente as nossas necessidades, as nossas paix6es, e fazer-se odioso o 
crime, e amavel a virtude? N6s os vimos nos dois seculos de Pericles, 
e de Cicero, quanta a pureza da Hngua andou sempre de companhia 
com o progresso do espfrito humano. E esta uma verdade da primeira 
intui<;:ao, e que nao podia deixar hoje de ser bem conhecida a vista 
do geral aplauso, com que se tern honrado os celebres names dos 
Dem6stenes, dos Cfceros, Tacitos, Virgflios, Cornelios, Racines, Fene
lons. Rollim de simples professor de eloquencia passou a ser reitor da 
~niversidade de Paris, e entre as cartas, com que varios prfncipes o 

0 nraram, a do prfncipe da Prussia !he diz: homens como v6s 
marcham ao lado dos soberanos: E com efeito sendo o universo uma 
obra da mesma mao, e de ta! sorte harmoniosa, e ligada, que uma s6 
alterai;ao na ordem fisica se nao pode verificar sem se fazer sensfvel 
no mundo moral: Como podia a eloquencia, e a poesia deixar de 
Influir tanco nas sociedades civis, e exigir as aten<;:6es, e respeitos de 
toctos os homens, se sao duas das grandes molas, que dao movimenco 
~o corai;ao, e o electrizam, e persuadem a obrar grandes ac<;:6es? Tais 
doram os motivos porque ao estrepito das nossas vit6rias, brilhances 

escobenas, e ac<;:6es ilustres devia sentir os mais felizes abalos a 
n?ssa literatura; para tomar aquela pureza, aquele metro, e harmonia 
so capazes de convencer o espfrito, e move-lo as her6icas virtudes, f ue tanco assinalaram nossos pais; e tais as ca us as porque a nossa 
Ingua depois de se ter feito mais universal nas quatro panes do 
~Undo, do que tinha Sido a grega, e Jatina, paSSOU a ObSCUridade, 

1e_s~e que os vfcios, e nossas paix6es nos degradaram do teatro da 
~ ona, e da virtude, e desde que a ignorancia, a estupidez, e a s6rdida 
/areza fizeram substituir a sonora linguagem da eloquencia a muda, 

secreca da inveja, da incriga, e da cabala. 

Lu-§ 100. 0 seculo XVIII que chamaram tambem de Leao X, ou de 
e ~s XIV (por ser este prfncipe criado na ignorancia, e no abandono, 
qu e que nada se esperava, o que protegeu mais as ciencias, e as artes 
rnae todos os outros soberanos do seu tempo) achou uma grande 
rn.a~sa ?e cabedal para lan<;ar OS alicerces a uma epoca ainda muito 
rne celebre que todas as precedences; senao pelos grandes fen6-
Pro nos, que nao podiam repetir-se, pelos grandes, e inauditos 
nag~~s 0~ do .e~~frit~ humano; ainda que o luxo, a .ambii;ao, a lib.erti
Par '. ~ ffrehg1ao f1zeram obstruir os novos cana1s, que se abnram 
a s a viv1f1car as sociedades, e conduzi-las a sua felicidade. Mas tal e 
rio~rte das cousas humanas, ta! a nossa fraca tempera, e a lei impe
nos a gravad.a na nossa natureza, que quando mesmo o caminho se 

Patente1a, n6s sem ser a fori;a de muita experiencia dos males 
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passados, e de uma instrrn;:ao mais penfvel, nao podemos tocar nosso 
perfeito bem, nem conhecer, e observar o c6digo da humanidade. 

§ 101. N6s temos visto sempre sucessivos os progresses do espi
rito humano, e por consequencia a moral cada vez mais desenvolvida, 
mas sem propor<;ao com os inventos das ciencias naturais! Quao frus
tradas nao foram as esperarn;as dos sabios no seculo de Pericles, no 
de Cicero, e no do senhor D. Joao I? E que bens inutilmente preconi
zados a fraca humanidade? 0 bem publico exige que n6s nao guar
demos nestas importanres questoes um absolute silencio. Hoje, como 
em rodos os seculos, que nos precederam. os sofismas, subtilezas, e 
L·xrra\·agancias erigida · em ci<'.ncias di:-tr:1irarn sempre a maior partc: 
dos homens do verdadeiro caminho da moral. e das uteis desc< > 

bertas. Os prindpios do mundo meramente intelectual, chamado:. 
cognoscitivos, e da razao pura 72 , o imperio das abstrac<;:oes, e da 
imagina<;:ao foram a nossa constante mania, e constituiram os dogmas 
de todas as escolas anatematizando a razao. Os ignorantes comenta
dores de Arist6teles mesmo no seculo XVIII exerciam uma desp6tica 
autoridade sobre o espfritoc; e as leis proibiam toda a doutrina, que 
se opunha as loucuras daquelas seitas. Bacon fez uma grande desco
berta, que foi fazer conjecturar que nada se sabia: invento este de 
grande import:ancia, ainda mesmo hoje para muitos falsos sabios deste 
seculo XIX; e Gassendi se se atreveu a combater os comentadores de 
Arist6teles, foi sujeitando o seu jufzo ao de uma autoridade empre
gada sobre objectos, que nao eram da sua competencia. Descartes 
nao escapou da nota de ateu; e Galileu foi obrigado a confessar 
humildemente que a verdade fisica do movimento da terra era urn 
erro contra um lugar da Escritura, que os te6logos nao entendiam. A 
injusta condena<;:ao dos que afirmavam a existencia dos antfpodaS 
desenganou tambem os te6logos pela descoberta da America. Tai era 
o imperio tiranico, que as opinioes das escolas exerciam sobre o~ 
sabios em materias, que nada tinham de comum com a fe. Quanto e 
perigoso iluminar o genero humano! Quanto os homens raruos 
condenam O que ignoram, e querem fazer a religiao cumplice daS 
suas extravagancias! Quanto o abuso da religiao ja do tempo dos egip
cios, indos, gregos, e romanos foi prejudicial aos progresses da moral! 
E quanto e infalivel que nenhuma verdade solidamente util a humani
dade pode ser contraria a algum lugar do direito divino positive por 
vir do mesmo autor 73! 

2 Mem6ria I, § 5. 
~3 § 27, 41. 

c Referencia as persi tencias escolasticas e a polftica cultural que as acompanh;lll
1

• 

ao longo do seculo XVII e princfpio do seculo XVIII 
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§ 102 . Nao podiam pois os di versos brai;;os das c1encias morais 
mesmo prosperar a par dos outros ramos de conhecimentos; porque 
alem ·de que as subtilezas das escolas rivais os embarai;;avam, nao 
houve senao um seco estudo dirigido a interpretar o que os outros 
disseram. 0 direito romano 74 idolatrado, o can6nico, e o teol6gico 
eram estudados sem aqueles subsfdios necessarios para se deduzirem 
os desejados frutos . Em lugar de se examinar a conduta do homem, 
e da sociedade, e como foram sempre; e os efeitos, que produziram 
as diferentes leis, para se deduzirem as regras da legislai;;ao, consumia
-se o tempo todo em conciliar, e emender com uma erudii;;ao confusa 
O que OS legisladores disseram no decurSO de muitOS seculos, e daqui 
queriam tirar os prindpios da moral. Sem metodos, nem crftica, e 
sem alguns principios de uma sa dialectica muitas vezes em lugar de 
se estudar a ciencia estudavam-se os meios de sustentar uma eterna 
disputa, que acabava com injurias, improperios, e muitas vezes a 
Pa.ncada. Os actos publicos pareciam ser umas comedias para substi
t~irem os teatros que a opiniao do tempo condenava, e nao produ
ziam senao rivalidades, e 6dios impladveis. Quern se atreveria a 
condenar tais cenas de disc6rdias? E que poderia fazer um sabio 
contra a demencia de um seculo? 

0 
§_ 103. A moral nao podia prosperar no meio de tao poderosos 

bstaculos. Os mesmos costumes conservavam-se acomodados a 
~lgumas ~eis, que os modificavam. O luxo, e o belo sexo no reinado 

e Francisco I ao mesmo tempo que poliram a soc1edade, e adoi;;aram 
os costumes, trouxeram consigo infinitos inconvenientes: enervaram 
os Ponugueses no tempo do senhor rei D. Sebastiao, e reinados seg · 
ilu u~ntes, e a todas as na~oes da. Eu_ropa. Mas para os homens .s~ 

minarem costumam pollr-se pnme1ro com os prazeres de sent1-
lllento, e de literatura que sempre precedem aos da razao. E as lii;;6es, 
due ~er~m a imaginai;;ao costumam formar o habito, que nos conduz 

epois a analise do verdadeiro util. 

as § l04 . Tal era o estado em que o seculo de Luis XIV achou todas ane · A 

e d • e c1encias, e tais os amargurados frutos de tantas descobenas, 
tur e tantos genios que tinham florescido nos tres seculos de litera
lur:' que lhe precederam: contudo este seculo feliz fez nascer uma revo-

.,..ao no e - · Pa . spmto humano maior que as precedentes, quand( > menos 
m~~cia destinado a ela . Apesar dos abusos das escolas, • ,1 >' 1·a1sos 
0 e~~o.s, da falsa dialectica, e de uma erudii;;ao inC1til; e mal,_L11rigida, 

Pinto humano, que nao pode dar passos retrogados 1, tendo 

74 § 
75 I, 158, 16 1. 

irnpre Prefacio § I, 6 e 25. Veja-se o Liceu, ou Curso de literntura de Laharpe 
era ju~so no ano VII em que se acha separado o seculo de Luis XIV do XVIII; o que 

tarnente necessario para a analise das diversas pe~as, que apareceram nestes 
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apenas conservado as descobertas precedentes, tinha sido reanimado 
pelas disputas do protestantismo no meio do seculo XVI, por 
Descartes no meio do seculo XVII, e pelo cardeal Richelieu, que com 
a vaidade de querer ser autor favoreceu as letras, e aguilhoou os 
talentos, preparando o terreno donde sairam produc;:6es tao dignas de 
imortalidade. A Academia de Florenc;:a fundada em 1555, a Sociedade 
Real de Londres em 1660, a Academia das Ciencias de Paris estabele
cida por Colbert em 1666 comec;:aram a tirar a filososfia do caos, em 
que estava submergida. Abriu-se em todas as universidades de Franc;:a 
uma cadeira de direito frances, e estabeleceram-se os jornais. Mais de 
cinquenta sabios distintos na Europa eram premiados por Luis XIV 
com recompenas dignas de um pr1ncipe magnanimo, que nasceu corn 
talento de apreciar a influencia das ciencias na felicidade de um reino. 
Cassini, celebre astr6nomo, foi pedido por Luts XIV ao papa 
Clemente IX, e ao senado de Bolonha somente por alguns anos para 
mais facilmente se obter. Concedeu-se-lhe; o rei o recebeu como 
Cesar recebeu Sosigenes, e o papa, e o senado inutilmente instararn 
pela restituic;:ao deste sabio. Hevelio perdeu num incendio a sua 
biblioteca, e Luis XIV lhe mandou um presente muito superior a esta 
perda. A Curia romana, vendo-se obrigada a dar satisfac;:6es aquele 
soberano, cedeu tambem ao pensamento a liberdade de que carecia 
em objectos, que nada tinham de comum com a fe. Respirando ja os 
espfritos depois de uma longa escravidao, tomaram o ascendente, que 
a providencia lhes deu sobre toda a natureza, e os progressos ern 
todas as ciencias naturais, e em materias de gosto foram rapidos, 
abandonando-se ja quest6es subtis, e inuteis, e dirigindo-se muitoS 
sabios aos factos, e a experiencia, que a natureza nos deixou s6 em 
partilha. 

§ 105. Viram-se logo florescer de um modo maravilhoso a arirrne
tica, a geometria, a analise, a mecanica, a hidrodinamica, a astro
nomia, a 6ptica, a ac(1stica, a hist6ria natural, a fisica, a qufmica, a 
eloquencia, a poesia, a literatura, o comercio, a industria, a medicina, 
a cictica, a navegac;:ao, o direito, a teologia, e todos os ramos das cien
cias, e das artes. Descartes, Viete, Hospital, Laplace, Bossuet, Fie:x:ier, 
Bourdaloue, Fenelon, Cornelio, Racine, Moliere, Boileau, Lulli, e 
Puget, os Condes, Turenas, Luxembourgs, Marleboroughs, e Villars, 05 

Colberts, Louvois, e muitos outros genios, que seria infinto referi-!OS, 
serao nomes para sempre caros a humanidade. Newton, Clarke, 
Locke, Harvei, Milton, Driden, Pope, Adisson honraram sempre Iogla
terra, como Leibnitz, Kepler a Alemanha; Torricelli, e Miguel AogelO 
a Itilia; Huyghens a Holanda. 

dois seculos de literatura propriamente dita; quando a de que n6s falamos e wma~; 
numa acep~ao mais extensa. Veja-se tambem o autor dos Tres Seculos de LiteratU' 
Francesa. 
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§ 106. Uma tao espantosa revoluc;ao, que comec;ou alguns anos 
antes de Lufs XIV, e que dura ate nossos dias, sera para sempre perpe
tuacta nos fastos das ciencias, e dos conhecimentos humanos. Se 
e:xceptuarmos o ramo de literatura, que se conserva estacionario, e 
alguns ramos te6ricos das matematicas, que parecem nao serem 
~usceptiveis de perfeic;ao, n6s vemos que a marcha do espfrito 
~mano vai sen do cada vaz mais rapida 76 em todos os brac;os das 

ciencias naturais. Os progresses das morais, como mostramos em 
outros lugares, nao tern sido tao sensfveis, porque os prejufzos, e mil 
causas diferentes tern constantemente obstado a execuc;ao das leis 
naturais 77

; mas os princfpios !uminosos descobertos ate hoje, e exis
tentes na opiniao, e nas obras impressas, estao prontos a desenvolver
~e ao primeiro impulso, que qualquer governo iluminado !hes pode 

ar. 

§ 107. A literatura chegou nesta memoravel epoca a ta! esplendor, 
que nao s6 era raro achar-se um livro frances ma! escrito, mas fez 
Pensar a muitos, que os modelos da Grecia, e de Roma ficaram escu
~ecidos, e inuteis para o fim da perfeic;ao da linguagem. Os franceses 

0
°r.am os legisladores nesta materia, e sua lfngua depois de se tornar 
fniversal na Europa, como a portuguesa o foi no todo do globo, 
~~u ,estagnada, e esteril de novas belezas, como tambem tinha suce
d 1 ° a grega, latina, e portuguesa. Os literatos tern entrado no exame 
u as causas do fen6meno de uma tao fraca fecundidade seguida de 
c ma longa esterilidade; e talvez que sejam o imenso trabalho, que 
t~sta ajuntar os infinitos fragmentos dos melhores modelos 'de litera
ri ra, de que os grandes genios se aproveitam nas circunstancias impe
toosas. Este trabalho nao e facil repetir-se depois que a linguagem 
coma_ aquele metro, e harmonia, que toca o ouvido, e move o 
qurac;ao,_para o determinar a seguir a virtude, ou fugir ao vfcio. Ainda 
Pr~ a lingua se fac;a mais vasta pela maior c6pia de vocabulos 
a at~10 de novas ciencias, e descobertas novas, a harmonia , o metro, 
me ti oqu1a do estilo para os diferentes objectos vem a ser quasi as 

smas be - · d ·, aco • m coma a mus1ca tern os mesmos sons, e estan o ia 
dact moda.da a diferentes paix6es, e necessidades, nao tern outra novi-

e mais da que nasce das diversas combinac;oes de vozes. 

Ita!i~ l08. ~6s nao falamos da literatura das outras nac;oes; porque a 
d'ob depo1s de Tasso morto em 1595 , nunca ofereceu estes chefes 
diz ra, q~e. excitam a geral admirac;ao. A verdadeira eloquencia, como 
men~m sab10 literato, era ali ignorada, a revoluc;ao ensinada ridicula
Os p e nos pulpitos, as causas advogadas do mesmo modo no fora. 

regadores citavam muitas vezes a Virgflio, e Ovfdio, os advogados 

76 
Prefac· § n § 

112 
10 l , 25 e desca Mem6ria § 101. 
e seg. e Cap. XVI. 
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a Santo Agostinho, e S. Jeronimo, e para os que escreviam latim a 
lingua materna era rebelde nas suas maos. 

§ 109. A Espanha era tao fraca em bons poetas, e oradores, que 
o D. Quixote foi uma crftica ao mau gosto da nac;;ao. A Alemanha, e 
Inglaterra, nao exceptuando Milton, e Pope, ofereceram mais pec;;as 
sublimes, que de born gosto, e Portugal depois que os nossos 
quinhentistas exauriram as belezas da lfngua grega, e latina, sendo 
nelas tao peritos, que se chegou a ostentar nesta universidade e!11 
versos latinos, e a explicar Homero, como se na mesma Atenas se esti
ves e lendo, formou o caracter de sua lingua, a qua! nao fez depois 
mais que retrogradar. 

§ 110. Porem na filosofia , e nas mais ciencias as outras nac;;oes da 
Europa concorreram muito mais sensivelmente para a gl6ria do 
seculo XVIII do que a Franc;;a. O mesmo sabio Descartes era tao fraco 
em alguns ramos da filosofia , que apenas fez neles a grande desco: 
berta de que nada se sabia util; avanc;;ou que a passagem do erro a 
verdade era tao dificil, que se nao podia veneer sem algum fa]so 
passo; e este fil6sofo, em lugar de estudar a natureza, comec;;ou a 
adivinha-la. Quando Cristina rainha de Suecia renunciou a coroa erP 
1654 foi para tratar os sabios da Italia, onde as ciencias floreciam, ao 
mesmo tempo que na Franc;;a comec;;avam ainda. a Inglaterra ja ances 
que Locke, e ewton a ilustrassem, estava gravado em o corac;;ao c.J oS 
abios um gosto para as ciencias filos6ficas , e exactas, que brorou_ 

depois obras de muito primor, e apuramento, a que as francesa~ 
apenas puderiam comparar-se; e na Alemanha o intrepido genio de 
Leibnitz querendo ornar o direito com a filosofia, e conciliar ~ 
teologia com a metafisica no meio de seus castelos aereos formou al 
0 gosto do merodo para OS elementos de todas as ciencias. Na tictica, 
que tinha sido fraca ate Luis XIII, conservou sempre a Franc;;a urP 
ascendente, senao em cada uma das tres armas de per si , ao meno5 

em codas elas reunidas a engenharia; mas a navegac;;ao, e o impeO~ 
dos mares conservados por uma marinha sabia, e poderosa, deP01e 
de terem passado das nossas maos para as dos holandeses, .

0 
conservando-se pouco nas dos franceses, fizeram seu ponco de apOl . 
na lnglaterra. 0 celebre holandes o almirante Ruitier, a quern OS espa

5 
nh6is deram o titulo de duque, fez queimar os mais belos vasoa 
ingleses nos seus pr6prios pon os quatro leguas de Londres, .~ 5 
armada de Holanda ainda em 1672 era mais poderosa que as reuni a 
de Franc;;a, e Inglaterra. 

pf· 
§ 111. Nao se deve deixar de notar antes de terminarmos este c~dO 

tulo, que o impulso das ciencias neste IV seculo de literatura tem,;1 o, 
maior, e mais permanente que os outros. Como muito mais frutl erti· 
devia deixar mais grossas, e profundas rafzes, que por si mesmas fru 
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ficassem sem nova semente, e o valor polftico de suas prodw,;oes 
t~ndo agora sido muito mais sensfvel, havia de ser muito mais apre
Gada a fonte, donde tern dimanado tanto bem, e tanta felicidade. 
Ainda que parec;;a a vista da ignorancia, e dos inumeraveis prejufzos, 
com que sao caracterizados os homens da plebe, os falsos eruditos, 
e alguns governos, nao podera nunca escurecer-se a. grande massa de 
Pn?c~pios luminosos, que eles tern, e patenteiam, quando parecem 
~:1s 1gnora-los78 . Nao ha hoje um falso sabio, falso erudito, ou char
atao, que possa encobrir por muito tempo a falsidade do seu genio, 
ou a fraqueza das suas luzes. As mordazes crfticas contra um verda
deiro sabio, ou escritor, os risos sard6nicos, e elogios farisaicos exci
tados pela inveja79, e sustentados mesmo por corpora<;:oes literarias, 
que aborrecem toda a doutrina oposta a da sua seita, como filhos da 
estupidez, e capricho, em Jugar de ofenderem a quern se dirige, par 
u~ha luminosa reac<;:ao ferem, e ludibriam seus autores. E necessario 
0 ar as cousas com um born senso, e nao pelo natural choque, que 
no~ fazem os abusos das leis naturais, ou as paixoes, quando se nao 
a~ am dirigidas. Se vemos tantos homens ignorantes com o nome de Sab · 

. 
1?s, cujos empregos, e ordem, em que se acham colocados, 

~x:igiam moral, e conhecimentos; n6s podemos logo ver as autori
h~~e~ constitufdas eclesiasticas, civis, e militares cheias de homens 

eis, enao para o invento e descobertas, ao menos para a 
exec - ' 
Pri ll_<;:~o dos deveres comuns: porque sup~sta a grande ma.ssa _de 
a ncrpros desenvolvidos, e que custaram muitos anos de med1ta<;:oes 

Os Sabios, e faci] habitua-Jos, OU inicia-Jos neles. 

a § 112. Ja os maiores obstac~1 l os e prei·urzos se acham vencidos, ja 
ssub·1 ' e d ti ezas das escolas ou acabaram, ou sao o objecto da geral mofa, 

be epre:o; e o clero, livre de falsos te6logos, ja nao combate as desco
obrtas llteis a humanidade, par ser bem conhecido que tudo que e 
u )ecro_ de fe tao longe esci de ser oposto a moral, que e um grande 
aJ;~enta~~lo, e apoio das suas Jeis8o. Ja nao ~a-de ser cond~n~do 
sob m filosofo como Galileu par sustentar o s1stema de Copermco 
05 r~ 0 movimento da terra, e a imobilidade do sol, abjurando com 
codtr~lhos_ er:i te~ra, e as maos no Evangelho um r:il erro ~omo 
conde no a fe, e as Santas Escrituras, nem em Bordeus se hao-de 
Cei nae, e fazer morrer pela maior pane queimados seiscentos fem-

ros com 6 'I. . um ' o sucedeu no ano de 1 09. omente este u t1mo arngo era 
fanl0 .dero o obstaculo ao progresso do espfrito humano. Este crime 
t inh~ ~c.o, e impossfvel de existir na natureza, abolido par Luf~ XIV 
o ceJ eno condenar na Lorena par quinze anos novecentos reus, e 

ebre cura Jaap Guauffrendi queimaclo em Aix confessou que era 

'a Pref' · 
'9 § acio destas Mem6rias. 
so 164 e seg. 

§ 27, nota 
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feiticeiro, e os 1u1zes que eram como muitos dos nossos creram-no 
fielmente. Este abuso descoberto, e desmascarado livrou-nos de 
acusai;oes, que a intriga, e a ignorancia forjaram em t0dos os seculos 
que nos precederam, e sua abolii;ao restituiu a tranquilidade aos 
sabios principalmente matematicos, que ainda ha pouco alguns dos 
nossos falsos eruditos confudiram com os feiticeiros 81 . 

§ 113. N6s desassombrados, ou esquecidos ja dos males que estes 
prejufzos nos causaram, nao podemos exactamente calcular a gran
deza da massa com que eles pesavam sobre n6s, e sobre as ciencias. 
Portugal sofreu talvez mais os furiosos estragos deste monstro, que foi 
sempre fatal a humanidade. Mil acusai;oes falsas sacrificavam a intriga, 
ao 6dio, e inveja infinitas vftimas inocentes, bem como em nossos 
dias a nota do jacobinismo as teria sacrificado, se as luzes nao 
fizessem descobrir as paixoes, que a forjam: porque quando ha um 
grande prejuizo acreditado, foi sempre facil pronunciar a prisao ainda 
as pessoas mais inculpaveis. A !eve creni;a em bruxas, em lobisomens. 
judafsmos, aparii;oes, progn6sticos astrol6gicos, falsas profecias, e mil 
outras inveni;oes espalharam sempre nos povos, e nos sabios um 
terror mais ou menos panico, de que fazem meni;ao todos os nossos 
historiadores, e cujas causas explica a dedui;ao cronol6gica, como 
todos os crfticos. Estes terrfveis monstros conservados pela igno
rancia, e pela malfcia davam armas com que se oprimia, e vexava rodo 
o inocente distinto por talentos, escrit0s, fortuna de bens, ou de 
empregos, e com que se satisfaziam todas as infames paixoes. Mas 
ligados aos abusos da religiaoct, aos das escolas, e aos do seco posi
tivo, fizeram que n6s nao pudessemos colher todos os frut0s das 
nossas descobertas feitas ~o seculo de 1500, que foi o da nossa gl6ria. 
Esta universidade, e a de Evora, que acabou com os jesuftas, as cinco 
escolas de teologia dominicanas, tanto actos publicos em todas as 
ordens religiosas, tudo gemia debaixo dos prejufzos, e nem ao menos 
a luz, que iluminava a Europa, reverberava para n6s, a excepi;ao da 
que manava daquelas artes, e ciencias que estavam inteiramente 
ligadas is nossas nc;:cess idud cs . Tai t:rn o cxc:csso co m que os 
prejuizos, e a feiriceiras nos tinham embruxado ' 

.1 A crrn~';1 rn1 magira ,ttaca touo o ~i~tGrna wol(Jgico, a gloria, e omnipotcnriil 
.1~ Q t; lt • 

d As cons1dcrac;oes ~onre os cxcessos c1e rc l1g1ao, na linha cla :1rgumcntac;:iio d:1 

Dedu,·ao Cronol6gica ( 1768), sublinham a matriz pornbalina de rcflcxao clo auwr. 
Entretanco, a distinr;ao, e maior definic;ao, etc ciencia c magia, scra t1m tema dccorrcntc 
da abenura cultural pornbalina possibilitada pela reestruturar,;ao do tribunal do Santo 
Oficio. Encontramos, em A Magia e ma is Supersli<;oes desmascarcu.las, ( J820), de 
Manuel Borges Carneiro um ponco de si tu~~fo csclarecedor sobre a qucstao quc inre
rcssava a Rodrigues de Brito. 
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§ 114. Mas gra<;as ao senhor D. Joao IV que libertou nossas 
fabricas, nossas industria, nossa tactica, e navegar;ao do abatimento 
em que se achavam; ao senhor D. ]oao V pela instituir;ao da Academia 
de Hist6ria, que fez conservar, e ressuscitar os eternos monumentos 
da nossa antiga gl6ria; ao senhor D. Jose principe de sempre imortal 
mem6ria, que pelo seu luminoso governo, e pelos sabios estatutos 
de ta universidade soube arrostrar tantos prejufzos, que pareciam 
invencfveis, e dar a todas as ciencias, e artes aquela liberdade, e 
proteq;ao igualmente necessaria ao trono, como a felicidade dos 
povos; e grar;as enfim ao nosso amavel prfncipe, que tern dado as 
ciencias um novo impulso; protegendo-as com aqueles paternais 
cuidados, pr6prios de um soberano, que quer desempenhar as 
augustas funr;oes, que a alta providencia lhe confiou, e sabendo 
resistir aos contfnuos ataques, com que a estupidez tern querido 
submergir outra vez no antigo caos. 

§ 115 Sabios da nar;ao nao receeis ja os prejufzos de homens mais 
dignos objectos da nossa compaixao, que do nosso aborrecimento; 
porque o trono vos protege, e a Europa inteira; desenvolvei, e espa
lhai as vossas luzes, e os suados frutos das vossas vigflias. A intriga, 
a inveja, e as paixoes ja nao poderao senao momentaneamente 
triunfar contra v6s, e contra as leis divinas naturais; e ainda que sejais 
excluidos dos empregos, e dos interesses, que o valimento, e a cabala 
vos costumam as vezes roubar, nao os mendigueis; porque v6s 
Pos uis a verdadeira honra. Pavoneai-vos com aquela imortal gl6ria, 
gue resulta ao sabio; que lhe da a mesma virtude, e que lhe nao 
POdem roubar homens perfidos, e espfritos baixos. Lembrai-vos que 
as boas leis, e os monumentos produzidos pelas ciencias subsistem 
sempre na mem6ria dos homens; que o epitafio posto a Newton: :Foi 
a gl6ria do genera humano: e mais glorioso, nao e mesmo infamante, 
como os que se leem nas estatuas, e nos brasoes de homens publicos, 
~ue ou foram ineptos, ou verdugos da humanidade. Reivindicai o 
1mperio, e o alto emprego, que vos da a natureza, e que ocupais na 
Ordem moral ; ns.~ ;1 Jc.:m hran ·a es r · jn 1<tm.11 rt' fer! lu d , u·l un.f~)S los 
S6crates, dos lnlas, dos Cassinis, e d e tant0s her6is verdadeiramente 
uteis a humanidade, que acabarao, quando a a harem os ~ , culos. Sal1 i 
qu o nosso lo r p t>tlt' ~ t 11.1uito ~u1 1·! t itt1 toii;i Hltld · jtj ~J , dtt El 
ll l1\il prn 'in i I ' fl I il r 'ri l n 'Qll 0 - i~ n !q~ ' . I : 
Ja r, oti~ ' f\i flf tJ 'fjj tu 11; ttt ti v l!Sl it; , ti f ll ~ i tJ t i d ffiH i ffis II !%!0 

rtQ~, c ~ m o o glol o. Esmi rtos q l o s1 irito humano n. I od 
retrogradar, ou me mo estar estacionario; porque a dind ida fuce da 
Virtude e ja muito conhecida . para poder ou ser desprczada, ou 
combatida com succsso; e o punhal, que se erguer para feri-la ha-de 
cravar o proprio corar;ao dos agrcssores. Escutai esta voz, que sabe da 
rnente do criador, do seio da natureza, do alto dos tronos, e do 
cora<;:ao dos povos. 
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CAPITULO VIII 

Daquelas ciencias, que tem uma mais sensivel influencia 
nas diferentes classes de direito: tais coma a hist6ria, 

geografia, cronologia, geometria, dialectica, e ret6rica 

§ 116. Lembramo-nos tirar da massa total das ciencias, e das artes, 
que fizeram o objecto do capftulo precedente, estes tao importantes 
bra<;os de conhecimentos humanos; para que separadamente se visse 
melhor, e se apreendesse verdadeiramente a pr6xima, e necessaria 
influencia, que eles rem com as ciencias morais. 0 total abandono, 
em que estes ramos de conhecimenros se acham aqui, e em todo o 
reino, transgredindo-se, ou iludindo-se abertamente os nossos sabios 
estatutos, demandava de n6s uma particular aten<;ao, senao para apro
fundar esta materia, que por si s6 se evidencia; ao menos para excitar 
a lembran<;a da ua importancia, e absoluta necessidade. 

§ 117. Se e acha assaz provado 82 que as ciencias, e artes se 
reduzem todas a factos , e princfpios, que sao as regras gerais dedu
zidas daqueles; e sem duvida que a hist6ria e a principal, OU unica 
base de todas as ciencias. As mesmas classes de direito natural, ou 
classifica<;6es dos nos os deveres que outra cousa sao mais, que 
outros tantos principio deduzidos das nossas constantes ac<;6es, e 
conduta no decurso dos seculos? Examinada a natureza do homem, 
e a sua quasi invariavel delibera<;ao nas circunsrancias, em que ele 
quer seguir a razao, que o ilumina, e que !he sufoca as paix6es, nao 
se examinam tambem as leis divinas naturais , que o criador do 
universo !he gravou no cora<;ao? Nenhum outro estudo pois pode ser 
mais interessante aos juristas, e aos te6logos, que o da hist6ria; e sem 
esta apenas poderao aprender materialmente as regras, e principios, 
os textos, e autoridades do direito natural, e positivo, como lhes 
forem insinuadas, sem exame, sem razao, sem crftica; e sem poderem 
jamais e peran<;ar em algum progresso. 0 pelago imenso de regras 
opostas filhas de caprichos, e das paix6es, em que se acham submer
gidas as diferente especies de direito natural, e positivo os conser
vara sempre numa continua flutua<;ao de disputas, e de autoridades; 
nao podendo eles de modo algum julgar por si a infinidade de ques
t6es, que trazem sempre cansado, e abatido o seu espirito. 0 lume da 
razao, que guia a rodos, lhe sera inutil, quando nao pos ui a hist6ria 
dos homens, e da nac.;6es, das suas paixoes, dos seus prcjufzos, dos 
seu verdadeiros, ou aparentes interesses em rodos o eculos: porque 

s2 Jlem6ria 1, § 8, 9, 5, etc. Mem6ria If, § 26, 27 e desta Mem6ria Cap. X, XV, 
etc. 
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s6 assim e que eles poderao estabelecer regras gerais, que sejam 
verdadeiras; por serem conformes a natureza, e nao a factos isolados, 
que as paix6es fazem muitas vezes erigir em regras. 

§ 118. Mas se e evidente a necessidade deste estudo nas ciencias 
morais, o e igualmente o da geografia, e cronologia, que sao os dois 
olhos da hist6ria. Como sem mapas geograficos, e tabuas cronol6-
gicas sera possfvel aprende-la, e combina-la? Como poderao milh6es 
de factos classificar-se, ou para se entregarem a mem6ria, ou para se 
consultarem quando a ocasiao o pedir, se todos se acham num rude, 
medonho, e confuso caos? Estes prindpios sao tao evidentes a todos, 
que seria abusar de paciencia do leitor amplia-los. Mas tern sido tao 
constante o abuso, que mesmo nao julgando crivel o que se tern dito 
de alguns professores que nao sabiam em qua! das quatro partes do 
mundo ficava situada Goa, Angola, ou Paris, e certo que uma grande 
pane dos bachareis que daqui foram formados, nao marcavam nos 
mapas um dos principais reinos da Europa; ficando desgrac;adamente 
transgredidos os nossos estatutos, que tao justamente recomendam 
esta especie de estudo. Este abuso e sustentado por aqueles que eu 
denomino infinitamente perfeitos; que ignorando a forc;a, e influencia 
das ciencias, pretendem ou que se ensinem com todo o primor, e 
exacc;ao estes dois adminiculos da hist6ria, ou que se nao obriguem 
os estudantes a dar coma dos seus princfpios mais gerais: podendo 
deduzir-se desta opiniao, que pela economia de quinze dias de estudo 
em que se podem adquirir as generalfssimas ideias da geografia, e 
cronologia, que o tempo, o gosto, e necessidade adiantaram, se deve 
inabilitar perpetuamente a mocidade para poder ser alguma cousa no 
Estado social. Que valor pode vir a ter uma cabec;a recheada de leis, 
<.: de autoridades, sem distinguir as principais epocas da hist6ria, e os 
iuga.res, e imperios donde safram as diversas legislac;6es, que ela se ve 
1>br1gada a estudar? Que pode valer um cerebra habituado :i 
confusao; para quern a grande massa de leis positivas, que sao outros 
tantos factos, esci de tal sorte ligada, e unida, que forma como um 
todo inseparavel, sem distinc;ao de tempos, ou de lugares? Que 
mem6ria a nao ser daquelas materias, que os dialecticos condenam 
como principal vicio do nosso espfrito, que tornam os homens inca
?azes de formar a mais pequena combinac;ao, ou raciocfnio, nao !he 
e necessaria para poder lembrar-se de uma lei, e distingui-la das 
0 utras? Se n6s falarmos com estes homens estragados, e perdidos 
Para a humanidade, n6s veremos um enxurro, ou minhoqueiro donde 
sairao em desordem vermes imundos, ou textos isolados, que 
nausearao o nosso espfrito. E quando todos os metodos, toda a 
crftica, e toda a ordem, e clareza sao ainda meios as vezes fracas para 
formar uma analise exacta, os que ignoram os princfpios gerais 
d.aqueles dais far6is da hist6ria, alem de estarem inteiramente impos
s1bilitados para a fazerem, sao tristes vftimas do seu penfvel, e traba-
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lhoso estudo, de uma continua confusao, e de uma eterna desordem; 
e sao sempre privados do maior prazer, que da a li<;:ao dos livros; 
tornando-se ao mesmo tempo sempre o objecto do tedio, e do enojo 
de quern os ouve, ou le suas indigestas produ<;:6es. 

§ 119. Pelo que toca a geometria, foi esta ciencia de tanto pre<;:o, 
e valor em todos os tempos, depois que foi inventada no Egipto, que 
fez julgar que a ela Sao devedores OS quatro seculos de literatura 
daquele tom, que deu o primeiro impulso a todas as artes, e ciencias; 
porque no meio dos imensos sistemas filos6ficos fundados em hip6-
teses gratuitamente concedidas, em prindpios meramente intelectuais, 
e mil subtilezas, e extravagancias, a geometria, e matematicas foram 
sempre as que resistiram mais a voracidade dos tempos, a variedade 
de opini6es, e ao choque das paix6es; pois que seus prindpios, ainda 
que fundados em hip6teses, sendo imutaveis, abateram o orgulho dos 
cepticos, e arrostaram muitas vezes a supersti<;:ao. Mas a principal utili
dade, que as ciencias morais receberam sempre das matematicas, e 
receberam perpetuamente, e a que tiveram em vista os nossos sabios 
estatutos de 1772, quando as recomendaram aos professores de 
direito natural 83 . Quern conhece a for<;:a dos nossos habitos, princi
palmente de raciocinar, e quanto eles formam em n6s como uma 
segunda natureza, e que somente podera avaliar a justa influencia da 
geometria no progresso dos nossos conhecimentos morais. Consulte 
cada um a sua pr6pria experiencia no curto espa<;:o de tempo, que 
tenha aplicado a esta especie de estudo, e conhecera a evidencia desta 
verdade, que aparecera ainda mais, se lan<;:armos s6 um golpe de vista 
sobre os inumeraveis erros da nossa educa<;:ao liberal, da massa de 
prejuizos, e falsos raciodnios das escolas; cujo contagio durara ainda 
longo tempo. Tais sao os assinalados servi<;:os, que as matematicas tem 
feito a humanidade; mas sua recompensa nao tern sido mais que um 
continuo ultraje feito pelos prejuizos, e opini6es de escola, e por 
aqueles, que habituados as trevas aborreciam a luz, que podia 
dissipa-las. 

§ 120. Depois que os actos publicos de geometria, que faziam os 
que se destinavam ao direito, se tornaram mais faceis, e se mudaram 
em privados, onde a protec<;:ao pode fazer-se valer sem maior escan
dalo; diminuiu, ou acabou esse curto habito, que havia de demons
trar. Porem ficou ainda o outro recurso, que era o de uma boa dialec-

83 Liv. II , tit. 3, Cap. V, § 23. Diz o legislador: Pora um grande cuidado em 
cultivar as disciplinas matematicas: principalmente a geometria , e codas as suas partes, 
por ser este o melhor meio de se confirmar, e radicar no born uso do espfrito geome· 
trico, que deve ter adquirido para poder discorrer com ordem, com precisao, e com 
certeza, que pede o metodo demonstrativo, de que o mesmo professor devera usar no 
progresso das suas dedu~oes, e demonstra~oes, que fizer dos oficios do homem. 
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tica, que os estatutos nao s6 recomendaram como preparat6rio, mas 
coma principal sustentaculo; que os professores deviam ter sempre 
em vista nas questoes excitadas nas faculdades positivas. Mas se este 
segundo recurso da lei foi , ou podia ser preenchido, bem como o 
preparat6rio da ret6rica; se o tempo, que a mocidade consome nas 
Hnguas mortas, podia ser mais vantajosamente empregado em uma 
educac;ao liberal , que tao longe de lhe dessecar os primeiros impulsos 
do genio, !he fecundasse a tempo as potencias do seu espirito; se 
somente certo numero de homens deviam empregar-se toda a sua 
vida em um profundo, e bem dirigido estudo das ditas Hnguas, nao 
s6 para as emender perfeitamente, bem como a materna; mas para as 
traduzir, e extrafr delas todas as belezas, e prindpios, com que a nossa 
literatura, e nossas ciencias pudessem receber novo realce, sao ques
t6es, que eu deixo ao exame dos que observam a marcha dos nossos 
estudos actuais, e a nossa quasi geral, e sucessiva pedantaria em 
linguas mortas; e dos que tern lido o capftulo precedente desta 
Mem6ria, e os prindpios, que temos avanc;ado nas outras. 

CAPiTULO IX 

Da mutua infiuencia, e liga~ao das cinco classes 
de direito natural 

§ 121. Se todas as artes, e ciencias tern uma tao sensfvel ligac;ao 
entre si, como temos vista nos dois capftulos precedentes, qua! nao 
devera ser a das cinco classes de direito natural, que tendem todas a 
Prescrever nossos mais importantes deveres, e conduzir-nos mais 
imediatamente a nossa maior felicidade 84 ? Se todos os ramos de 
conhecimento aumentando a massa dos nossos governos, e da nossa 
instruc;ao, concorrem tao visivelmente ao bem publico da humani
dade, quando deles se nao abusa; quanta as regras da moral , que 
dirigem a marcha ordinaria da nossa conduta85 para com Deus, para 
connosco, para com os outros homens, para com o soberano, e para 
com as nac;oes, nao deverao ter uma mutua influencia, e parecerem 
muitas vezes que se confundem, e consolidam em uma s6, e unica 
regra! Quantos prindpios gerais, ta! como a existencia da moral, e 
algumas regras da 16gica da lesgislac;ao sao inerentes a todas as cinco 
classes, e se vem nascer de todas elas ao mesmo tempo? Mas as infi
nitas leis positivas, debaixo de cujo enorme peso geme a humanidade, 
fez tambem necessarias as classificac;oes, e infinitas especies de direito 
natural para fazer mais compreensfveis os diferentes neg6cios, que a 

84 Cap. II . 
85 § 31. 
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infinid_ade de. institui<;oes civis complicaram, e aumentaram prodigio
samente; quando alias todas as leis seriam simples, claras, 6bvias a 
todos, e formariam uma s6 classe86 . 

§ 122 . Como podem deixar de ligar-se, e mutuamente se auxi
liarem as leis de direito publico87 se muitas delas sao os princfpios 
gerais, e resultados necessarios das outras especies de direito? Para se 
determinar uma lei de direito publico, tal como a de que o prfncipe 
deve regular os bons costumes da na<;ao, ou conserva-los, e neces
sario que a filosofia moral tenha feito a analise, ou a maior parte 
dela88, que determine a necessidade da sua reforma, e a conserva<;ao 
das virtudes; para se qualificar como lei de direito publico a obri
ga<;ao do prfncipe fazer a paz com uma na<;ao e necessario que o 
direito particular, o das genres, o econ6mico polftico, e o moral 
analisem a necessidade, que ha as vezes de a fazer para o fim de obter 
o sossego da humanidade, a utilidade do comercio, e o melhora
mento dos costumes; e para se declarar lei de direito publico a obri
ga<;ao, que o prfncipe tern de proteger os deveres do culto para com 
Deus, e necessario que o direito moral lhe ensine que a religiao e um 
poderoso vfnculo, que liga a maior parte dos homens a observancia 
das leis, obrigando-os a veneer mais as paixoes, e que as provas 
publicas de gratidao ao seu criador e um dever, e ao mesmo tempo 
um meio, que !hes lembra mais a devida obediencia as autoridades 
constitufdas. 

§ 123. Discorrendo assim por todas as especies de direito natural, 
n6s veremos auxiliarem-se, e ligarem-se todas mutuamente, e muitas 
vezes como consolidarem-se em uma mesma lei. Bern como dissemos 
que as quatro bases fundamentais 89 da legisla<;ao sao princfpios 
determinados, e simultaneos, tambem sao pelas mesmas razoes simul
taneas as cinco classes de direito natural. Tanto e necessario para se 
conseguir a felicidade do genera humano que existam em cada uma 
das sociedades civis as leis do direito publico, como as do econ6mico 
polftico, as do direito das genres, estadfstico, direito natural particular, 
e moral; porque faltando qualquer especie, os corpos sociais ou se 
dissolveriam, ou sofreriam abalos os mais convulsivos, e de fatais 
consequencias. E se todas as leis naturais como sendo do mesmo 
autor da natureza devem subsistir ao mesmo tempo, porque ele quis 
que subsistissem; e porque a necessidade publica, e particular de 
todos os homens, e de todas as sociedades faz indispensavel a sua 
subsistencia simultanea, segue-se que elas nao podem deixar de 

86 § 52 . 
87 § 43 e seg. 54 e seg. 
88 § 48 e eg. e Cap. X, XI, XIV, XV, XVI. 
89 Mem6ria I e II. 
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trado a experiencia dos seculos, OS princfpios luminOSOS dos sabios, 
e a colisao de interesses, que os podiam contrabalanc;;ar, e a que 
precedeu , OU devia preceder as propOSi\:OeS, que deduzimos das 
nossas cinco primeiras Mem6rias; e que julgamos outros tantos prin
cipios determinados do c6digo da razao, para servirem de escala a 
novas demonstrai;_:oes. Entao 0 USO da sfntese sera tao util, importante, 
e seguro como nas matematkas; por se nao avani;;ar uma proposii;,:ao, 
por mais clara que seja, sem ser precedida de uma analise exacta; 
podendo estes prindpios classificar-se depois nas diferentes especies 
de direito natural, a que devem pertencer: nao exclufndo as regras da 
16gica da legislai;,:ao, que sao tambem leis naturais determinadas por 
analises para servirem de escala a determinai;;ao de outras leis por 
novas analises96 . 

§ 127. Apesar contudo da pouca extensao, com que temos tratado 
alguns objectos desta Mem6ria, muitos dos seus prindpios sao tao 
evidentes, simult:aneos, e conformes a nossa continua experiencia, 
que os julgamos demonstrados tais como os que vamos a anunciar. 
Existe uma moral universal gravada no corai;;ao de todos os homens, 
a qual os leva a sua maior felicidade97. A felicidade temporal pode 
estar inteiramente ligada a eterna98 : 0 homem e ente moral, e suas 
aci;,:oes tern moralidade, imputai;;ao, sani;;ao, e capacidade de serem 
dirigidas: A moral e necessaria como o governo civi199 : A proprie
dade de direitos, e de bens existe simultaneamente com a moral, 
direitos, e deveres 100 . As cinco classes de direito natural sao justa
mente feitas; porque sem esta divisao nao se podem bem-analisar as 
leis positivas 10 1: A polftica e uma pane essencial da mora1 102 : A 
instrui;;ao e uma das suas primeiras leis 103, e todas as artes, e cien
cias, e muito mais as especies de direito se ligam, se auxi!iam, 
coexistem, e como se consolidam em um s6 prindpio 10" . Tais sao as 
leis naturais, que podemos ja dar por determinadas, por serem remo
Vidas daquelas teorias ate hoje expostas, que laboravam em duvidas; 
sendo a mais !eve ambiguidade numa materia tao importante uma 
aberta deixada ao cepticismo, para este vomitar todo o seu veneno, 
e pret1~nder arruinar pelos fundamentos todo o edifico da moral. 

96 Mem6ria f , § 11 , M em6ria Jf, § 3 7. 
9" Cap. II. 
98 § 27 e 65. 
99 § 22, 23, 24. 
ioo Cap. Ill. 
10 1 Cap. IV e v. 
102 Cap. VI. 
103 § 7 e seg. 67, 70, 86, 99. 
104 Cap. vm, e IX. Quao Ionge eswva do siscema da analise Samuel Cocceo, 

quando di se que nao havia direito natural bem fundado senao viesse do direito 
romano. 
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CAPITULO X 

Da necessidade de determinar por andlises exactas, 
e rigorosas cada um dos principios de todas as classes 

de direito natural; por ser este uma base geral, e indefinida 

§ 125 . Tendo n6s tratado da moral90 , e das diferentes classes de 
direito natural91 nao lhe temos ate agora pela maior parte estabele
cido mais que uma base geral, e indeterminada, que entregue as 
disputas das escolas, as duvidas do cepticismo, e as subtilezas, e argu
cias dos que querem erigir em regras de equidade as suas particulares 
paixoes, e caprichos, seria muitas vezes combatida, e outras iludida, 
e ludibriada: porque se muitos princfpios resistissem pela sua 
evidencia aos ataques de seus poderosos inimigos, ou outros contudo 
muito menos evidentes subiriam uma sorte mui diversa. A mesma lei, 
que condena o homicidio, e que a longa experiencia tern mostrado 
evidente, seria iludida com sofismas, e a felicidade, ou utilidade 
publica, e particular, que e 0 fim das leis naturais, debaixo do ardente 
fogo das paixoes, seria posta na satisfa<;ao da sensualidade, ou exer
cfcio de assassinar o genero humano. E necessario pois um meio de 
determinar as regras dos nossos deveres, e este nao pode ser outro 
mais, que uma analise exacta92 em que se pese a massa dos bens, e 
dos males, que sofre, e utiliza a sociedade, e cada um dos seus s6cios, 
e por maior espai;o de tempo: o resultado deste exame sera entao a 
lei natural , que deve dirigir nossas aci;oes. A virtude, a recta razao, a 
moral, a utilidade, e felicidade publica, e o maior valor politico quasi 
como sin6nimos, sao a base geral, inerente, e subentendida de todas 
as instituii;oes sociais, 93 mas sujeita a ser iludida pelos sofismas, 
chamando-se justo, util , e de maior valor o que pode ser mais 
contrario aos interesses da sociedade, devendo-se deduzir que s6 uma 
analise9" exacta e capaz de verificar cada um dia princfpios da moral, 
e ampara-los do furor do cepticismo. 

§ 126. Esta anilise rigorosa95, que verifique o maior valor polf
tico, ou a nossa maior felicidade, e feita a face do que tern demons-

90 Cap. II. 
91 Cap. IV e V. 
92 M em6ria 1, Prop. 3, Mem6ria lf, Prop. 3, Mem6ria lfl, Prop. 7. 
93 Mem6ria 1, § 14, 48, M em6ria Ji, § 37, nota e M em6ria fl!, Prop. 7. 
94 § 181 e seg. 
95 A analise exige trabalho; que por isso mesmo e a fonre de todos os bens, de 

toda a riqueza , e felicidade. mas dizer como Smith que o trabalho e a base de rudo, 
e estabelecer uma base geral indeterm inada, e subentendida a todas as institui<;oes 
sociais: como tambem e o direiro natural , a virrude, ere. Mem6ria lf, § 3 7, nota. 
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auxiliar-se, ligar-se proteger-se, e consolidar-se mutuamente. Quantas 
vezes nao vemos n6s que a corrupi;ao dos costumes, a libertinagem, 
a irreligiao vao ofender a agricultura, o comercio, a industria, a 
povoai;ao, e a geral observancia das leis? Quantas vezes a ignorancia 
de um ministro, ou embaixador a respeito do direito diplomatico, ou 
ceremonial ocasiona uma guerra desoladora, que vai arruinar nossos 
campos, nosso comercio, nossos costumes, e que faz calar todas as 
leis de qualquer especie que elas sejam? Quantas vezes por se evitar 
maior ma! e necessario fazer sacrificios ao direito particular, ao polf
tico, e aos costumes, quando as circunstancias imperiosas fazem 
mudar, e alterar as analises, ·e que se julga mudar o direito; ao memso 
tempo que s6 realmente se observa, mudarem os casos, e as hip6-
teses? E quantas vezes, enfim, para se fazer uma exacta analise, que 
determine uma lei de qualquer especie que seja, nos vemos obrigados 
a jogar todos os prindpios das diferentes classes, e pesar numa 
balani;a a soma dos males, e dos bens, que resultam de todas elas para 
o todo do corpo social? 

§ 124. E tal a ligai;ao, uniao e harmonia de todas as leis naturais, 
OU do c6digo da humanidade, que e as vezes muitO, e mui dificil, e 
arriscado classificar uma lei, e distingui-la das outras. As finani;as, ou 
esta pori;ao de regras, que dizem respeito aos tributos, e ao modo de 
serem percebidos com aquela perfeita igualdade, que exige o bem do 
Estado, ja parecem pertencer ao direito publico, ja ao direito parti
cular, e ja a economia polftica: porem se n6s obrarmos com alguma 
abstraci;ao, e contemplarmos os impastos, como um direito majesta
tico necessario a conservar, e fazer subsistir o Estado, prescindindo de 
mais exames, e circunstancias, eles formarao uma lei de direito 
publico, enquanto o principe e autorizado a impo-los, e os povos a 
satisfaze-los; se os considerarmos debaixo da face de serem assen
tados em uma base econ6mica, e menos onerosa ao povo, e que pela 
facil percepi;ao se economize muito ao Estado, n6s os classificaremos 
na economia polftica: mas se n6s olharmos para os tributos pela face 
?a sua exacta distribuii;ao, prescindindo ja do direito, que ha de os 
1mpor, e da base, em que devem assentar, entao pertencerao ao direito 
natural, que respeita aos deveres de cada cidadao para com Deus, 
para consigo mesmo, e para com os outros. Esta pane das finani;as, 
que e a mais vasta, exige muitos conhecimentos dos costumes de 
cada cidadao, das suas fortunas m6veis, e de raiz, e da propriedade 
individual, e publica do lugar. Tai e o exemplo, que julgamos bastar 
para acabar de fazer ver a mutua influencia, e ligai;ao, que tern as dife
rentes classes de direito natural, as quais se consolidam numa s6 lei, 
que nos conduz a felicidade: o que melhor se vera no decurso desta 
Mem6ria. 
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CAPiTULO XI 

A religiao natural e uma regra 
de moral tao simultaneamente 

existente, e necessaria, 
como todas as outras 

§ 128. Num seculo, em que a irreligiao tern malogrado tanto os 
rapidos, e successivos progressos do espfrito humano, chegando-se a 
cometer o arrojo de se pretender tornar arbitrarias todas as regras do 
c6digo sagrado da humanidade, julgamos do nosso dever tratar neste 
particular capitulo esta importante materia com aquela simplicidade, 
que demandam as evidences verdades, que por si mesmas se paten
teiam, e que sendo mais extensamente expostas, tao longe de se acla
rarem, mais se confundem; ocasionando motivos para serem bara
lhadas com sofismas, e argucias subtis, e caprichosas. 

§ 129. Sendo todas as especies de direito natural simultaneamente 
existentes, e necessarias 10', de sone que faltando uma s6, corria o 
risco toda a ordem social de paralisar-se, ou ainda de subverter-se, 
que de ordem nao seria a da sociedade civil sem filosofia moral, em 
que necessaraiamente deve ser incluida a religiao natural? Se todas as 
instituic;;6es sociais, e todas as especies de direito natural se podem 
classificar, e reduzir aos quatro sistemas fundamentai da legislac;;ao, e 
estes assentam em uma base geral, que e a virtude 106 , como podia 
deixar a religiao de ser um principio existente, necessario, e simul
taneo do c6digo da natureza, quando e reconhecido por um pode
ro o vfnculo, que liga mais os homens a observancia de todas as leis 
relativas aos quatro sistemas, abafando mais o fogo das nossas 
ardentes paix6es t0-? 

§ 130. Para trac;;armos uma teoria infalivel, e incontroversa da 
necessidade de religiao natural s6 precisamos de provar que a maior 
pane dos homens, que creram num ente remunerador, e numa vida 
futura de penas, e prazeres, observaram melhor as leis naturais, 
vencendo mais suas paix6es. Mas este e um facto tao certo, que nao 
carece de outras provas mais do que olhar para o que foi sempre, para 
o que e hoje, e para o que os nossos sentidos, e a nossa constante 
experiencia nos atesta a cada momenta. 

to5 Cap. IX e § 13-1 . 
106 Mem6ria f , § 14 e ,\1em6ria ff, § 3 7. 
107 § 26 e seg. § 4 1, ere. 
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§ 131. Para este princ1p10 deixar de ser exactamente certo, nada 
nos importa que tenham havido homens, que se nao moveram das 
ideias de religiao, e que esta seja, ou nao verdadeira; porque consis
tindo a religiao natural principalmente na crenc;;a dos dogmas da exis
tencia de um ente remunerador, da imortalidade da alma, e de uma 
vida futura, basta ao nosso objecto observar que este vinculo moveu, 
e move a maior pane dos homens a observancia das leis: o que deve 
por certo constituir um princfpio do c6digo da razao, de utilidade 
publica, ou de maior valor polftico, o qual n6s somos obrigados a 
cumprir como conducente a nossa maior felicidade. 

§ 132. Nada igualmente nos importa que os sofistas, e os atefstas 
nos oponham uma serie de abusos das religioes positivas, e de seus 
ministros; o grande peso da sustentac;;ao do culto; os diferentes 
prejuizos, que tern sofrido os diversos povos do globo; que eles 
queiram provar que a soma dos males seja muito superior a dos bens; 
e que a educac;;ao religiosa podia ser suprida mais utilmente por uma 
civil; porque a resoluc;;ao destas duvidas, alem de se achar ja feita por 
insignes te6logos, e de nao tocar ao objecto desta Mem6ria, nao 
firmaria mais a necessidade da religiao natural, que prescinde dos 
abusos dos homens, e religioes positivas. A nossa religiao e tao 
sublime, e tao pura, que sendo expurgada das sinistras interpretac;;oes, 
com que os falsos te6logos a tern manchado, e a mais conforme as 
leis divinas naturais 108 , como o grande Bossuet, e muitos outros 
sabios o tern provado, e feito ver a face da mais perfeita evidencia. Os 
interesses s6rdidos do sacerd6cio, que se confundiram em todos os 
tempos com os da religiao, foram os que tern ofuscado sua brilhante 
face, e fornecido as armas para estes ataques sofisticos: mas se de 
abu os se pudesse argumentar consequentemente, quais seriam as 
1nstituic;;6es humanas, por mais sabias que sejam, OU tenham Sido, que 
devessem subsistir, ou qualificar-se de justas? 

CAPiTULO XII 

Da gradua9ao, e preferencia das cinco classes de direito 
natural confrontadas com os quatro principios 

determinados, ou bases fundamentais da legisla9ao 109 

§ 133. Depois de termos determinado algumas regras do c6digo 
da humanidade, que se evidenciam a face das breves analises, que se 
acham espargidas, e derramadas por esta Mem6ria, pedia a boa ordem 

IOB § 27. 
I09 Mem6ria ! , II e III, e desta Mem6ria o § 30, 31 e 40 . 
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larn;ar um golpe de vista sabre os quatro sistemas fundamentais da 
legislai;ao, que por certo se nao devem nunca perder de vista; por 
serem as bases ja analisadas, a que todos os princfpios de direito 
natural se podem reduzir. Em verdade se o maior valor polftico, ou 
a utilidade pliblica, ou a virtude, ou a moral, ainda que sejam uma 
base geral, exigem analises para ser determinada a sua exigencia 110 ; 

outras muito mais rigorosas se devem exigir para se determinarem 
seus diversos princfpios; e se para termos bases gerais determinadas, 
que sirvam de alicerces a todos os princfpios, que quisermos deter
minar, e graduar depois, e que graduamos as quatro bases fundamen
tais da legislai;ao 11 1, com que assiduidade nao devemos n6s examinar 
as classes de direito natural, e confronta-las com os ditos quatro 
sistemas? 

§ 134. Porem estabelecida ja a graduai;ao das quatro bases refe
ridas, fica muito facil graduar as cinco classes de direito; bem coma 
nao e dificil ver que estas devem existir necessaria, e simultaneamente 
do mesmo modo que aquelas sao de uma coexistencia simultanea ll Z. 

Porque sendo o sistema agrario a primeira base, pelas maiores 
riquezas, que produz ao Estado, segue-se necessariamente que aquelas 
leis naturais, qualquer que seja a classe, a que perteni;am, que produ
zirem mais riquezas, devem ter o primeiro lugar: e sendo da mesma 
sorte coexistentes, e simulraneos os quatro sistemas fundamentais da 
legislai;ao, o e igualmente simultanea a coexistencia da moral, do 
governo, da religiao natural, da agricultura, do comercio, da industria, 
da propriedade, e de todos os princfpios relativos, e conexos; vista 
que pela fori;a da sua ligai;ao, e mutua influencia se consolidam em 
o mesmo to do 113 . 

§ 13 5. Segue-se tambem que as mesmas razoes 114 que mostraram 
a necessidade da graduai;ao dos quatro sistemas fundamentais, 
demonstram agora a das diversas classes, e especies de direito natural; 
porque ela e uma pane essencial a exactidao da analise, ou determi
nai;ao do princfpio. Nao basta para um princfpio ser justo que ele 
tenha valor politico, coma muitas vezes temos repetido 115 ; mas e 
necessario que ele tenha o maior valor possfvel: o que nao podera 
nunca verificar-se sem ser a face de todos os princfpios correlativos, 
e razoes de preferencia. Em mil casos de colisao, onde ha grande difi
culdade no decidir, onde o valor de utilidade, o fisico, e o moral 

110 § 127, 129. 
111 Mem6ria II, Prop. 1. 
112 Mem6ria II, Prop. 1. 
11 3 Cap. X e XI. 
114 Primeiras 3 Mem6rias. 
11 5 Mem6ria If!, Prop. 5. 
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parecem disputar o campo com poderosfssimas razoes, e sobejos 
argumentos, e n6s nos vemos assombrados com a farc;a dos partidos, 
e fogo das paixoes, e que se faz mais evidente a necessidade de certos 
princfpios, ou bases de preferencia para nos determinarmos. A sua 
falta tern feito muitas vezes vacilar os legisladores, e dado a sociedade 
abalos, e choques tao sensfveis, que pareciam tender a destruf-la, ou 
a subverte-la; e o prfncipe, que tiver o mais ardente desejo de felicitar 
seus povos, sem estar munido desta escala de princfpios de prefe
rencia, podera frustrar a maior pane das suas paternas providencias, 
e em lugar de fazer prosperar a nac;ao, a conduzira a sua total deca
dencia. Seja um exemplo a aparente utilidade, que tern resultado a 
Europa das argucias, e subtilezas peripateticas, com que as escolas 
pretendiam descobrir codas as verdades uteis ao Estado. Se se exami
nasse a inutilidade de suas questoes, e que elas nao constituiam o 
valor politico da sociedade, mas apenas o valor de utilidade dos 
eternos disputadores, ter-se-ia cortado ha muitos seculos com o voto 
do grande Cacao a cabec;a daquela farmidavel hidra, que se repro
duziu mil vezes desde o seculo de Pericles. A longa experiencia devia 
ter-nos desengando que aquelas subtis argucias, fundadas em nega
tivas, distinc;oes, e subdistinc;oes nao podiam nunca farmar uma 
verdadeira 16gica capaz de guiar-nos a descoberta de verdades uteis, 
que s6 dao o valor politico a sociedade, e que a utilidade, que aquela 
falsa dialectica produzia, era toda aparente, e nociva a sociedade; pois 
s6 ia famentar os 6dios, os caprichos, e o talento inutil, e s6 pr6prio 
a fazer calar a razao, e a perder o Estado. 

§ 136. Demos tambem um exemplo do valor moral 116 . Quando 
uma provfncia se acha deserta, despovoada, cheia de fame, entregue 
~ rapina, a sensualidade, e a todos os vfcios, de que a miseria publica 
e fecunda mae, podia questionar-se: se se devia erigir ao ente 
supremo um templo sumptuoso, em que a riqueza, a profusao 
luzissem a competencia. 0 culto, e respeito a um deus infinito, para 
quern todas as preciosidades da terra seriam um mero nada em 
relac;ao ao que lhe e devido, dariam poderosos argumentos para se 
Preferir antes a erecc;ao do soberbo edificio, do que consolar a tantos 
tniseraveis, que iam acabar de ser vftimas da fame, e de todos os 
Vicios. Se a religiao e necessaria, e par consequencia a culto ao 
supremo criador de tudo para o respeitarmos mais, para nos ferirmos 
tnais do temor, e nos ligarmos mais a execuc;ao das leis; a moral 
Parece pedir que antes acabe tudo de fame, e de vfcios, do que 
deixar de elevar um tao sumptuoso monumento ao criador de tudo, 
e para quern tudo e nada. Novas argumentos refarc;arao esta doutrina, 
e um mediocre monumento nao devera bastar. Mas se por outra parte 
consultarmos as regras da moral, e do maior valor politico, as santas 

116 Mem6ria Ill. 
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. 
Escrituras, e os santos padres, acharemos sofisticos todos aqueles 
argumentos; porque Deus quer os nossos corac;:oes, a observancia dos 
nossos deveres, e um culto publico tal, que nao tire o sustento a 
viuva, a orta, e ao miseravel. Por certo que o valor moral e da 
primeira importancia como o do culto; mas sendo este tao excessivo, 
tenderia a arruinar a sociedade, que Cristo veio a aperfeic;:oar, e nao 
a destruir. A caridade foi sempre a primeira lei, e a que se reduzem 
todo:- os preceitos do decalogo, e ela esta intciramcnte ligada ao m:1ior 
':tlor politico cla socicd:tdc. Eis aqui p1 )i-.. 11111 , .1--1 1 1·111 q11v <1 ' :!1111 
todos os preceitos do decalogo, e ela esta intciramcrnc ligada ao 111:1i11 
valor politico da sociedade. Eis aqui pois um caso, em que o valor 
moral, que tern tambem valor politico, deve ceder ao maior valor, por 
ser este o principal term6metro de todas as leis. E tal e a necessidade, 
que ha de ter uma escala de prindpios de preferencia para os casos 
destas, e mil outras procelosas questoes, que os sofistas podem, e tern 
de facto mil vezes fomentado; paralisando, ou fazendo decafr a pros
peridade nacional. 

§ 13 7. Marchando por estes passos determinamos w que a 
primeira base da legislac;:ao era o sistema agrario relativo a riqueza, e 
prosperidade nacional; porque produzindo maiores riquezas para a 
nac;:ao, e para os particulares, vinha ao mesmo tempo segurar o 
Estado, a conservar os interesses, direitos, e gozos de cada cidadao, 
a aumentar sua moral, sua religiao, suas virtudes, sua felicidade, e 
fazer enfim pela geral observancia das leis naturais adiantar mais o 
valor polftico do corpo social. Estas mesmas razoes, e estes mesmos 
passos sao os que nos devem dirigir para graduar com preferencia 
aquelas leis naturais, que mais tendem a riqueza nacional , segundo a 
mesma ordem, com que devem ser classificadas em cada um dos 
quatro sistemas fundamentais. 

§ 138. Deste modo para os casos de colisao, e o outros, em que 
a dita graduac;:ao se faz necessaria, 118 temos que a economia 119 polf
tica, e as artes, e ciencias, que lhe sao relativas, devem preferir as 
outras classes; porque tratando esta porc;:ao de leis do c6digo da 
humanidade dos meios mais sensfveis de enriquecer o Estado 120 

quais as leis agrarias, mercantis, e de manufacturas, deve considerar
-se como principal base, a que estao ligadas, ou como subordinadas 
todas as outras classes de direito natural , e de jurisprudencia posi
tiva, o que ja anunciamos 121, e vamos agora desenvolver com mais 
extensao. 

11 " Mem6ria I. 
118 Mem6ria I, II e III. 
119 § 45, 5 l , 62. 
120 Cap. IV, § 45. Cap. V, § 62. 
121 Mem6ria Ill, Prop. 8. 
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§ 139. Nunca se deve perder de vista que esta preferencia das leis 
da economia polftica s6 tern lugar quando todos os outros prindpios 
de direito natural se acham em observancia, ou quando nao ha um 
caso de urgencia , como por exemplo, no de haver uma geral irreli
giao, e de estarem os costumes corrompidos; porque entao maiores 
riquezas tirara o Estado da eficaz protecc;ao dos outros ramos de 
liirciro natural, como ja temos muitas vezes repetido 112 para evitar 
' <l li ... lit< l ' ;11"!.!.lllll t" l1l<>' . 

§ 140. A ideia de preferencia e correlativa, e simultanea da ideia 
da maior protecc;ao 123; porque uma vez que n6s determinamos a 
preferencia do sistema agrario ao mercantil considerado nas primeiras 
tres hip6teses, deste ao da industria, e deste ao da propriedade 12\ 

devemos aplicar-lhe maior protecc;ao, ja decidindo-nos a seu favor 
nos casos de colisao, ou que nos parecem duvidosos, e ja aplicando
-lhes mais riquezas, mais estudo te6rico, e pr:itico, e mais meios 
pr6prios a fazer adiantar, e prosperar aquelas bases, e acelerar as leis, 
a que se da preferencia. Muito mais se evidencia esta doutrina; 
porque entre as raz6es, que provam a preferencia, que se deve dar ao 
Sistema agr:irio, por exemplo, e a dificuldade, que ele tern de pros
perar muito por si s6 sem grande auxilio do governo 125; quando ao 
conrrario os outros objectos quanto menos graduados, tanto menos 
protecc;ao exigem para se aperfeic;oarem, e executarem perfeitamente. 
Logo as leis econ6micas polfticas, devendo ter preferencia, e maior 
protecc;ao, devem demandar maior es tu do, e aplicac;ao 126 . 

§ 141. 0 determinar a preferencia, OU a maior protecc;ao e indis
pensavelmente necessario para a exactidao da analise l21: 0 que e 
outra consequencia, que igualmente resulta do c6digo da natureza; 
Porque tendendo ele todo a nossa maior felicidade, deve autorizar a 
maior protecc;ao de certas leis, que mais concorrem para o aumento 
da massa dos nossos gozos, e da prosperidade nacional; nem de 
Outro modo se podia determinar o maior valor politico, em que 
consistem as regras da justic;a 128 . 

§ 142. Estabelecida pois a economia polltica como a primeira 
classe de leis naturais a fim de ser mais protegida; aqueles de seus 
Princfpios, que tenderem mais a riqueza nacional, como os agr:irios, 
e as ciencias, e artes pr6ximas, e relativas devem igualmente ser prefe-

122 Mem6ria I, Prop. 3 , Mem6ria II, Prop. 3 . 
123 Mem6ria I, Cap. III , § 39. 
12·1 Mem6ria II. 
125 Mem6ria I e II. 
126 § 177 e seg. 
127 Cap. X. 
128 Mem6ria II, § 3 7. 
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ridos aos outros, que pertencerem ao segundo, ou terceiro sistema 
fundamental; por ser esta uma consequencia necessaria, e infalfvel de 
tudo, que temos avarn;;ado. 

§ 143. As mesmas razoes pedem que graduemos logo depois a 
classe de leis do direito das gentes 129, e as ciencias, e artes, que !he 
sao anexas, e relativas, e que devem ser reguladas, e protegidas pelo 
legislador na mesma ordem: nao s6 porque os tratados de paz, 
alianr;a, e de comercio, sendo luminosamente dirigidos, podem trazer 
ao Estado somas muito consideraveis; mas tambem porque uma 
guerra, que sabiamente podia evitar-se, iria destruir em um ano todas 
as riquezas nacionais juntas em seculos pela sabia economia, e obser
vancia das leis naturais; arruinando a agricultura, o comercio, a indus
tria , e a propriedade, e estragando, ou corrompendo os costumes, e 
a religiao. A ignorancia do direito das gentes tern sido por certo a 
causa de muitas guerras desoladoras, que malograram todas as nossas 
esperanr;as de melhoramento das sociedades civis, e uma pequena 
falta de etiqueta de corte, de ceremonial, de razao oculta de Estado 
tern submergido as nar;oes em diluvios de sangue. E assim como as 
leis de economia politica nao sao igualmente graduadas, tambem o 
nao devem ser as do direito das gentes, mas seguirao a ordem do 
argumento da riqueza, que podem produzir: ainda que a maior parte 
das suas leis devam pertencer ao segundo sistema fundam.ental da 
legislar;ao. 

§ 144. Segue-se depois o direito publico; porque trata dos direitos, 
e deveres do soberano representando a nar;ao, e dos de cada um dos 
cidadaos 130 . Estes direitos, estes deveres reciprocos, que sao muitas 
vezes resultados de analises particulares, que saem de cada uma das 
outras classes de direito natural, respeitam ao todo do Estado, e 
merecem mais contemplar;ao. Nos calamitosos tempos, em que nem 
os soberanos, nem os vassalos conheciam os seus direitos imprescrip
tfveis de legislar, e executar as leis sobre todos os objectos tendentes 
a felicitar o Estado; de exigir tributos de toda a ordem de cidadaos, 
de dirigir, e administrar todos os corpos de mao morta; de punir 
todos OS crimes, quaisquer que fossem OS reus; de reformar OS 

costumes, e proteger a religiao, havia entao uma anarquia, e como 
uma guerra civil , que paralisava todas as leis naturais, e todas as molas 
do Estado, que o conduziam a sua felicidade. 56 a triste lembranr;a 
destes tenebrosos tempos faz ver de quanta importancia e 0 conheci
mento das leis do direito publico para a conservar;ao da riqueza, e 
prosperidade nacional: mas estas leis, ainda que seja de todo o inte
resse social o conservarem-se em vigor, e observancia, nem exigem 

129 § 43, 44, 46, 51. 
130 § 43 e seg. 51 , 54 e seg. 122, 124. 
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maior estudo, porque grande parte das analises de seus prindpios 
vem das outras classes de direito natural; nem aumentam de um 
modo sensfvel as riquezas nacionais, senao enquanto tendem a 
conservar a harmonia do todo, e os respeitos, e rela<:;6es da ordem 
social. Portanto parece vir o direito piiblico a pertencer a todos os 
guatro sistemas fundamentais, segundo os seus diversos prindpios 
determinam que o soberano deve proteger os direitos da agricultura, 
do comercio, das manufacturas, da indiistria, da moral, da proprie
dade pessoal, e individual dos bens: bem como algumas outras regras 
de direito, e da 16gica da legislai;ao nao podem apropriar-se a alguma 
das cinco classes do direito natural, nem a algum dos quatro sistemas, 
mas sao inerentes em todas as ins ti tuii;6es sociais 131

• 

§ 145. Passemos a filosofia moral 1'
2

, que classificamos no 
terceiro sistema fundamental , que trata da indiistria, ou de todas as 
especies de educa<:;ao. Esta ainda que de um valor infinito 1·B , e a 
mais importante a sustentar todas as quatro bases fundamentais da 
legisla<:;ao, as quais seriam mesmo frustradas, e iniiteis sem este ramo 
estar na sua devida observancia, e vigor, e considerada aqui nao em 
respeito ao todo da na<:;ao, ou das na<:;6es; mas em rela<:;ao a cada um 
dos cidadaos em particular, e regulando a marcha dos seus costumes, 
e paix6es ordinarias, e comuns. A religiao natural, a teologia natural, 
a etica, e todas as artes, e ciencias, que nao tern uma imediata 
conexao com os outros sistemas fundamentais, entram, como 
dissemos, nesta classe de leis; porque todas tendem a formar nossos 
habitos, nossos gostos, nossos prazeres inocentes, a observar, e seguir 
a risca todos os nossos deveres pelo temor da sani;ao das leis naturais, 
e das penas eternas. Corrigir nossas paix6es ordinarias, e comuns, e 
Prevenir nossos vfcios, e crimes, eis aqui o primeiro objecto da moral 
tao importante por si s6, que seria capaz de contrabalan<:;ar a massa 
dos seus interesses, e utilidades com a de todos os outros sistemas 
fundamentais da legisla<:;ao: mas como nao e tao dificil conhecer estas 
leis, e execuci-las a vista dos poderosos auxflios, que a religiao, a 
experiencia, e os infinitos escritos, que temos sabre a moral, nos 
Prestam mutuamente, nao demanda a preferencia, a maior protec<:;ao, 
ou a maior aplica<:;ao de riquezas, para este ramo prosperar. A nossa 
longa experiencia nos tern feito ja conhecer os salutfferos efeitos das 
Virtudes, e as tristes consequencias dos vfcios; e fracas golpes de 
autoridade bastam para se praticar esta especie de deveres; quando ao 
contrario a economia polftica, o direito das gentes, e o piiblico 
oferecem mil dificuldades, mil combinai;6es, e os obstaculos dos inte·· 
resses da na<:;ao, e das na<:;6es; e exigem aplica<:;6es de riquezas para 

131 § 121 e Mem6ria I, § 14 e Mem6ria 11, § 37. 
132 Mem6ria II, § 27 e desta os §§ 47 e seg. 64, etc. 
l33 Mem6ria II, § 3 7. 
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aquelas leis se desenvolverem, e praticarem, e aumentarem a massa da 
riqueza nacional. Que podem valer os costumes, e a mais santa moral 
contra uma guerra injustamente declarada a uma nac;ao bem morige
rada, mas pobre, e fraca para defender-Se 134 ? 0 mesmo direito 
publico sendo ignorado pela nac;ao, como foi nos seculos de igno
rancia, que nos precederam, nao excita a anarquia? E como no meio 
desta poderao prosperar as leis naturais, e a filosofia moral? Temos 
logo que os costumes, ainda que tenham um infinito valor moral, e 
de utilidade, nao tern um tao grande valor politico para serem mais 
graduados 135 . 

§ 146. Res ta-nos o direito natural 136 no sentido estricto, e 
comum, que joga com o quarto sistema fundamental de legislac;ao, ou 
com a propriedade 137 , e jurisprudencia tomada na acepc;ao vulgar 138 , 

e que versa sabre as obrigac;oes dos homens entre si; porque as obri
gac;oes para com Deus, e para connosco pertencem mais propria
mente a filosofia moral, como ja dissemos. Ainda que a propriedade 
seja uma base sempre subentendida em codas as instituic;oes sociais, 
e por consequencia nos primeiros tres sistemas fundamentais da 
legislac;ao 139 , e que a economia polftica, e o direito publico versern 
sabre a propriedade da nac;ao, o direito das gentes sabre a das nac;oes, 
e a filosofia moral sabre a de Deus, etc. 140 contudo a propriedade, a 
jurisprudencia, os contratos, e quasi delitos, que fazem o objecto do 
quarto sistema na acepc;ao comum, versam sabre as obrigac;oes dos 
cidadaos entre si , e merecem menos protecc;ao, pelos motivos ja 
ponderados 1 ~ 1 . E apesar de pertencer a jurisprudencia 0 es tu do 142 ' e 
execuc;ao de codas as leis, qualquer que seja a classe, a que 
pertenc;am, o seu objecto principal nao e enriquecer, mas conservar 
a nac;ao 143 . 

134 Mem6ria ! . 
135 Mem6ria Ill, Cap. ! , etc. 
136 § 51, 63, 124. 
137 § 3 7, 64. 
138 § 195. 
139 Mem6ria I, § 14. 
140 § 64. 
141 Mem6ria II, § 34 e seg. 
142 Mem6ria II, § 25 e seg. 
143 Mem6ria II, § 34 e seg. 
l44 Cap. XIV. 
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CAPITULO XIII 

Da confrontar;ao das cinco classes de direito natural 
com as de direito positivo 

285 

§ 147. Querer cotejar as especies de direito positivo com as do 
c6digo sagrado da humanidade e entrar em um empenho, que sobre
puja, e excede muito as fon;:as de um homem: demanda cabedal de 
muita ciencia para se preencher, promete o risco de muitos, e mui 
grandes precipfcios, e nao da mais que uma fraca , e consolante espe
rani;;a. Os costumes, e conveni;;oes, que destronizaram os principios da 
razao, para tomarem o seu lugar, e ascendente, os habitos inveterados 
de satisfazer nossas paix6es, que nos desnaturaram, e como se identi
ficaram com os nossos sagrados deveres, as legislai;;oes positivas apru
madas ao cepticismo, e sustentadas pelos falsos sistemas de Hobbes, 
de Maquiavel , e de outros, que chegaram mesmo a idolatrar-se, tern 
feito desprezar inteiramente a analise, e oferecem mil obstaculos para 
ela se fazer exactamente com o calculo do maior valor polftico, que 
deve determinar todas as leis naturais, e positivas. Mas a cabo de 
tantos seculos de disputas literarias entre homens todos fumosos, e 
cheios de uma vaidade oca, e vazia de toda a substancia, a cabo de 
tantas cenas altercadas, em que a razao, ou a ignorancia se tern visto 
triunfar, e de tantos infortunios, e ultrajes, que tern sofrido a moral , 
ja em vao se pretende atear o fogo da disc6rdia; ele vai a-apagar-se, 
e fazer novos sacrfficios para o completo triunfo do sagrado c6digo 
da natureza. Desafoguemos a seu favor os nossos puros sentimentos 
represados no peito pelo temor do cepticismo, para ajudarmos com 
este pequeno brado o pregao universal da sua gl6ria. 

§ 148. Porem sentimos oesta breve sinopse nao poder por ora dar 
mais que uma generalfssima ideia da confrontai;;ao deste objecto, por 
ser s6 o que e compatfvel com a nossa fraqueza, e com os curtos 
limites de uma mem6ria, que tende principalmente a classificar os 
Primeiros ramos das leis naturais . Todavia atentos os contfnuos 
progressos, e triunfos do c6cligo da humanidade em as ciencias prin
cipalmente naturais, todas as u1 dens de cidadao , sem exceptuar uma 
so, 1., e em primeiro lugar a mocidade estudiosa, que tiver em 
tempo apreciado a importancia dos objectos, que tratamos, podera 
cabalmente satisfazer nossas justas, e lisonjeiras esperarn;;as; se 
querendo tocar a meta desejada, seguir as regras prescritas numa boa 
dialectica 1• 5 ja muitas vezes recomendada; e se abstiver daqueles 

144 Cap. XIV. 
1• 5 Mem6ria I, § 11, etc. , Mern6ria II, § 37. 
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v1c10s, que a corrupr;ao do seculo, e a falta de vigor da lei parece 
aprovar; os quais enervam o corpo, e o espirito, cortando como em 
flor os sazonados frutos, que a posteridade tinha todo o direito a 
esperar. Entao a obra impossfvel para um s6 sera facil a muitos. 

§ 149. Reduzidas a cinco classes as leis naturais, n6s nao temos 
mais que cotejar as positivas com elas, bem como se conserta a c6pia 
com o original. Entao um golpe de vista bastara por si s6 a classifi
car;ao dos ramos, e a caracterizar como lei qualquer preceito positivo: 
o que passamos a aclarar mais para remover toda a duvida, que possa 
excitar-se sobre uma materia de tanta importancia . 

§ 150. Como a felicidade seja o fim das leis naturais, qualquer 
preceito manado das autoridades constitufdas, ou do soberano, e 
caber;a da nar;ao, que a representa, e sempre um preceito inviolavel, 
e sua exacta observancia concorre do modo mais evidente a alcarn;:ar 
o bem do corpo social, e de cada um dos indivfduos. Sua trans
gressao ao contrario tende a destruf-lo. A face da teoria da moral, que 
trar;amos, n6s vemos um resultado necessario, e que se deduz irnL"dia
tamente dela; que a anarquia, e insubordinar;ao deve ser destrutiva do 
governo, sem o qual nao ha instrur;ao, nem direcr;ao, com que as leis 
naturais podem s6 aclarar-se, e patentear todos os quilates da sua 
essencia, e natureza. Se porem fosse Hcito a um cidadao desobedecer 
aos preceitos do sumo imperante, porque os nao achasse conformes 
ao direito natural, a anarquia, e a insubordinar;ao seriam abertamente 
declaradas, e o corpo social ia a cair num caos de desordem, e de 
confusao bem como o c6digo da humanidade. As paix6es seriam entao 
olhadas como leis; e o chefe o mais sabio tanto mais opressor, quanto 
as suas leis fossem mais justas, e mais fieis c6pias do original trar;ado 
pelo supremo autor da natureza. 

§ 151. A diferenr;a pois, que deve haver entre as leis positivas, e 
de mui pouco momenta enquanto a sua devida execur;ao; ou elas 
sejam inteiramente conformes, OU opostas as leis naturais. Todas 
devem ser exactamente executadas; todavia umas exigem uma repre
sentar;ao ao governo, fazendo-se uma analise exacta a fim de fazer ver 
a sua incompatibilidade com o sagrado c6digo da natureza, e o be.m 
publico; as outras demandam toda a nossa execur;ao, obediencia, e 
respeito sem a menor replica. A oposir;ao, que umas tern a lei natural, 
formara obstaculos ao bem publico se conseguir, e a conformidade 
das outras abrira um vasto campo aos progressos do Estado, e produ
zira contfnuos, e sucessivos frutos, que consolidarao cada vez mais a 
felicidade do corpo social. Estas tao sensfveis notas caracterfsticas das 
leis naturais, ou antinaturais, darao uma materia assaz atendfvel, que 
deve formar a base da humilde rcpresentar;ao ao soberano tenclente 
a abrogar;ao do injusto preceito. Longe de n6s a infame doutrina de 
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Blackstone, e de outros que a desobediencia a lei injusta era um 
dever: o que s6 apenas podia justificar-se quando a injusti<;a fosse de 
uma tal notoriedade para toda a na<;ao, e de tal sorte a ferisse, que a 
obrigasse a suspender a execu<;ao da lei, enquanto uma energica 
representa<;ao nao fosse feita ao governo. A necessidade desta 
universal representa<;ao, que raras vezes podera verificar-se numa 
na<;ao civilizada, nao pode nunca deixar de mover o sumo imperante, 
que nao tern direito a infalibilidade; e sera entao um sagrado dever 
emanado do c6digo da natureza. 

§ 152. Como pois as leis positivas sejam declara<;oes das leis natu
rais, feitas pelo sumo imperante, elas devem reduzir-se as mesmas 
cinco classes, em que dividimos o c6digo da humanidade; e como 
esta divisao se nao ache feita nas legisla<;6es positivas, se quisermos 
trata-las com ordem, e clareza, devemos extrafr delas as leis, que 
forem relativas a cada um dos referidos ramos. Mas para que as 
razoes, em que nos firmamos, posto que sejam poderosas, nao 
pare<;am arbitrarias, passemos a funda-las nas nossas leis patrias, que 
as autorizam, e corroboram. 

§ 153. Nos estatutos de 1772 146 se declara que as leis positivas 
estabelecidas pelos legisladores humanos, ou sao puras repeti<;6es da 
legisla<;ao natural, feitas, e ordenadas pelos legisladores civis, para 
mais se avivar na mem6ria dos cidadaos a lembran<;a das mesmas leis 
naturais escurecidas, e como apagadas, e extintas nos seus cora<;6es, 
apertando a observancia delas por meio de competentes, e sensfveis 
san<;6es: ou sao determina<;6es mais espedficas, amplia<;6es, declara
<;6es, e aplica<;6es das mesmas leis naturais a alguns casos, e objectos, 
e neg6cios civis particulares, etc. A respeito das leis romanas declaram 
os nossos legisladores 147 que nao tenham alguma for<;a, e autoridade 
entre n6s, quando nao forem recebidas, ou forem contrarias a algum 
prindpio do c6digo da natureza; e pelo que toca a moral evangelica 
exprimem-se com a mesma clareza: que a sagrada Escritura, e tradi<;ao 
sendo as fontes principais da referida moral , e da etica crista, se 
devem conciliar com as leis naturais, posta em conc6rdia a razao com 
a fe 148

, e a jurisprudencia divina positiva com a divina natural; de ta! 
sone que quando se nao possam inteiramente conciliar os textos com 
a razao, se deve entao esta reputar alucinada 149 o que nao e aplicavel 
as materias de direito can6nico, por ser este aquela colec<;ao de 

l46 Liv. II, cit. 3, Cap. II , § 5 e Cap. V, § 7 e 8. E veja-se o § 27 e 41 desta 
Mem6ria . 

147 Estatutos, Liv. II , tit. 5, Cap. II e Lei de 18 de Agosto de 1769. Pascoal Jose 
de Melo no Direito Publco, tit. 1, § 10 e na Hst6ria, § 126. 

1•8 Estatutos, Liv. I, tit. 3, Cap. V e VI. E veja-se o § 41 des ta Mem6ria. 
149 Veja-se o dito § 41. 
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regras, que a igreja tern esrabelecido para a direq;ao de certas aq:oes 
dos fieis, que vivem no seu gremio, e para o born governo da socie
dade crisra 150 . 

§ 154. A jurisprudencia can6nica nao versa sobre a moral evange
lica, sobre os meios de corrigir nossas paixoes, ou sabre a teologia 
natural, ou positiva, mas sobr1: a polfcia geral da igreja 1' 1, direc<;:ao de 
seus bens, e de certas ac<;:E>es do eclesiasticos, e dos fieis enquanto 
cristaos. Sendo a igreja uma institui<;:ao divina, deve ter propriedade, 
direitos, e deveres 152 , e deve fazer observar os contratos, e quasi 
comratos privativos desta sociedade, bem como punir os delitos, e 
quasi delitos, que violarem as suas leis, mas em tudo se deve 
conformar com o direito natural. Estabelecida no meio da sociedade 
civil a hierarquia eclesiastica, ha novas circunsrancias, e por conse
quencia uma nova especie de direito publico, de economia polftica, 
de direito das genres, diplomatico, cerimonial, moral, e particular. 
Se a igreja universal e independence, e em consequencia tern certos 
direitos, e deveres para com os subditos, tambem as igrejas particu
lares devem ter sua especie de independencia, seus privilegios, e seus 
direitos que exigir. Portanto o direito can6nico tern as mesmas classifi
ca<;:oes, e regras modificadas as circunst:ancias particulares daquele 
corpo, e deve tender da mesma sorte a felicidade do genera humano; 
porque a igreja nao veio a destruir, mas a ampliar os bens, que nos 
estavam prometidos, e a ligar-nos com vfnculos mais estreitos a 
execu<;:ao dos nossos deveres, e a pureza dos nossos costumes. Tai e 
a for<;:a da liga<;:ao, harmonia, e como consolida<;:ao de todas as leis do 
c6digo da humanidade is3. 

§ 155. Da mesma sorte a moral evangelica, que e outra especie de 
direito positivo, encerra como em epilogo todas as leis naturais, e 
deve inteirameme conformar com elas 15

q. Que cousa e a moral 
necessaria ao confessor, mai que um sumario de todo os preceitoS 
do dedlogo, de todas as leis civis, ou das regras de todos os nossos 
deveres compiladas no c6digo da natureza? Quanta vezes os confes
sores sao obrigados a recomendar a observancia dos princfpios do 
direito publico, como a obediencia as leis, e ao sumo imperante? 
Quanras a ob ervancia da fe dos justos tratados, das conven<;:6es parti
culares, e do direito econ6mico, polftico? A san<;:ao, que eles impoem 
pelos delitos cometidos, os meios, que insinuam para a emenda dos 

1so O mesmo § 41. 
151 Estatutos, Liv. II, tic. 4, Cap. I, § 9, etc. 
1s2 § 36 e 6-.J desra l\lem6ria. 
153 Cap. IX. 
15·• § 47 e seg. 3 7, 6'*, 145. Ainda que a teologia dogmatica seja di versa da moral, 

a determinac;ao dos dogmas, e misterios tern uma grande ligac;ao com a moral evange
lica. 
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nossos costumes, nao sao outros tantos auxflios, que prestam as leis 
naturais, e outros tantos actos de conformidade com elas? Mas a 
moral evangelica, a etica crista, versam principalmente sobre a classe 
da filosofia moral , ou sobre as obrigac;;:6es para com Deus, e para 
connosco. E ainda que alguns conselhos do Evangelho parec;;:am 
contradit6rios as leis do c6digo da humanidade, tais como o do voto 
da pobreza 155; se observarmos quanto a riqueza em um particular foi 
muitas vezes perigosa, quanto o amor da humanidade, da patria, ou 
das ciencias reduziu heroicamente a pobreza muitos varoes ilustres, e 
distintos, que a hist6ria celebra, como outros tantos portentos, 
seremos convencidos de que este conselho executado pode s6 tran
quilizar a certos genios, conservar-lhes a pureza de seus costumes, 
dar-lhes um acrescentamento de gl6ria, de que eles alias nao seriam 
susceptfveis, e concorrer enfim mui grandiosamente para a prosperi
dade do Estado. Se aquele voto fosse um preceito universal para 
todos, seria um absurdo. La iam os fundos da agricultura, do 
comercio, da industria, e das artes; e ate padeceria o esplendor 
externo, e acidentes da religiao; quando Cristo nao veio a destruir, 
mas somente a consolidar mais estreitamente os vfnculos sociais. 

§ 156. Se as riquezas dos particulares corromperam os costumes 
da antiga Roma, e de outros muitos Estados, e fizeram que tanto polf
ticos as olhassem como causa principal da sua decadencia; ou dedu
ziram a sua doutrina do abuso, que delas quasi geralmente se tern 
feito, ou figuraram as nac;;:6es numa situac;;:ao mui diversa da actual, e 
que ja noutros lugares descrevemos 156 ; por um igual sofisma 
quiseram Maquiavel, e Hobbes atacar 157 a moral, e a fe dos tratados; 
pois que quasi constantemente se tern abusado do dom da palavra, e 
das regras do direito; e pelo mesmo modo se podem atacar a 
eloquencia, poesia, a jurisprudencia, as matematicas, a medicina, e 
todas as artes, e ciencias; porque delas tern muitas vezes resultado 
prejufzos a sociedade, como resultaram do abuso das riquezas: donde 
talvez Montesquieu , e outros nao tiveram em vista, quando encararam 
as riquezas como causa da corrupc;;:ao dos costumes, se nao consti
tuirem na Europa outras tantas Lacedem6nias, que vimos serem 
incompatfveis com o estado presente, em que nos achamos consti
tufdos. Mas quando mesmo as riquezas devessem ser condenadas, 
seria compatfvel com a conservac;;:ao da sociedade civil o terem todos 
os cidadaos um absoluto desapego, e fazerem um total abandono dos 
bens, que possufssem? 

155 § 27. 
156 Mem6ria If § 9 e seg. Mem6ria I, § 14 e seg. Mem6ria III, § 31, Mem6ria 

IV, § 83 e seg. ' 
157 § 74. 
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§ 157. As nossas leis positivas, que dizem rela<;;ao a economia polf
tica, ao direito das gentes, publico, moral, e particular, se acham 
dispersas por todo o corpo da nossa legisla<;;ao patria, ordena<;;6es, 
extravagantes, assentos , regimentos, cones, forais , concordatas, 
tratados de alian<;;a, e comercio, costumes louvaveis, que nossos 
maiores respeitaram, e praticaram constantemente sendo de cem 
anos, conformes a razao, e nao contrarios as leis positivas, etc. Porem 
a teologia, o direito romano, can6nico, g6tico, espanhol, e as leis das 
na<;;6es civilizadas da Europa, que e necessario estudar mesmo depois 
da lei de 18 de Agosto de 1769, e dos estatutos desta universidade, 
como fontes de muitas das nossas leis, sao tambem outras tantas leis 
positivas, que sendo recebidas entre n6s igualmente nos obrigam 158 . 

E toda essa massa enorme de leis, que torna a nossa legisla<;;ao posi
tiva arbitraria, obscura, e impraticavel, reduziu Pascoal Jose de Melo 
nos seus compendios de direito publico, particular, e criminal. 

§ 158. Deste longo catalogo, que encerra muitos milh6es de leis 
positivas, e cuja soma parecia dificil calcular, a nao ser por uns atga
rismos novamente inventados, deduz-se evidentemente a impossibili
dade, em que estamos de as saber, e praticar. Se houvesse um 
homem, que vivesse mil anos, e dotado de grandes talentos, e 
estudos, nao poderia mesmo le-las todas, por lhe faltarem muitas, que 
nao e possivel descobrir, e quando as lesse, ainda lhe faltaria 0 tempo 
para as classificar, combinar, e meditar a vista dos comentadores, sem 
os quais seria dificultoso emender sua linguagem, e entrar no seu 
espirito ; e a propor<;;ao que fosse profundando este estudo, iria desco
brindo dificuldades cada vez mais invenciveis. E que outro proveito 
se podia tirar do estudo de uma imensa legisla<;;ao feita no decurso 
de vinte e seis seculos l59 por infinidade de legisladores di versos 
dotados de diferentes genios, luzes, costumes, e postos em circuns
t.ancias politicas, que os deviam determinar contraditoriamente? 

§ 159. Mas deste pelago imenso de leis positivas, em que o maior 
genio ou naufraga, ou , como e mais comum, embrutece na conci
lia<;;ao de principios pela maior parte inconciliaveis, quando se 
encaram com o puro telesc6pio de uma perfeita dialectica, se ve 
nascer duas classes de leis, ou relativas a religiao, ou ao estado civil, 
ou em outros termos relativas a classe de leis compreendidas na filo
sofia moral, ou as outras quatro classes do c6digo da natureza. 
Aquelas sao principalmente reguladas pela teologia, e direito can6-
nico, estas pelas nossas leis patrias ja anunciadas 16° . Mas que 

158 Pascoal Jose de Melo no Direito Publico, tit. 1, § 10 e Hist6ria, Cap. XIII , § 
326. E veja-se o § 161 desta Mem6ria. 

159 Desde a fundac;:ao de Roma 753 anos antes da era vulgar ate hoje, em que 
entra a legislac;:ao romana, e a nossa patria. 

l6o § 15 7. 
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fermento para interpreta~oes cerebrinas, e para os advogados, 
jufzes, legistas, canonistas, e te6logos sustentarem opinioes arbitra
rias, e paradoxas! Que cenas tristes de intolerancia, e de carnagem 
nao tern oferecido por esta causa os seculos, que nos precederam! 
Que infinidade de eternos litfgios nao tern arruinado imensas famf
lias, paralisando todos os ramos do governo politico, e a proprie
dade, a cuja tutelar sombra os Estados civis s6 podem conservar-se, 
e prosperar ! 

§ 160. 0 senhor D. Jose I prfncipe de sempre augusta, e imortal 
mem6ria conheceu grandemente os enormes vfcios de uma legis
la~ao imensa, e em grande parte contradit6ria as leis naturais; e 
tentou fazer um novo c6digo breve, claro, sistematico, e classificado 
segundo o da natureza, onde as suas leis sendo declaradas apare
cessem evidentes, em lugar de serem confundidas, e baralhadas; mas 
vendo-se obrigado a criar de novo todos os ramos de conheci
mentos humanos 161

, bem como todos os da jurisprudencia positiva, 
era necessario dar tempo a se quietarem as paixoes das escolas, que, 
ainda que agonizantes, davam movimentos convulsivos, medonhos, 
e inquietadores; deixar frutificar as sementes salutfferas, que tinham 
sido lan~adas na reforma de 1772, e esperar que o fanatismo dos 
fantasmas, das bruxas, do judafsmo, do ultramontanismo, e do seco, 
e descarnado positivo fosse a golpes sucessivos da razao decafndo 
do seu desp6tico imperio 162 . Estes monstros, que ainda hoje nos 
aterram com seus ferozes bramidos, come~avam a fugir das cidades, 
das companhias, e sociedades literirias, e iam a pouco e pouco 
largando 0 campo a humanidade vitoriosa, que ainda tinha OS 

pesco~os calejados de um longo, e pesado jugo. Era indispensavel 
formar homens habeis para dirigirem as bases do novo c6digo, e 
eles nao se costumam fazer na volta de mao, como vasos de oleiro; 
e alguns daqueles mesmos de que a necessidade tinha obrigado a 
lan~ar mao para a nova restaura~ao das ciencias morais, por muitos 
anos conservavam um tal aferro ao seu antigo gosto, que franziam 
a testa, e descobriam um aspecto feio, e medonho quando ouviam 
falar em direito natural, em polftica, ou em leis das na~oes civili
zadas da Europa, que a lei de 18 de Agosto, e os estatutos tanto 
recomendaram. As palavras c6digo da natureza eram-lhes quasi tao 
estranhas, como se ouvissem perguntar se uma lei era mineral, ou 
vegeral. Este projecto pois da compila~ao das leis positivas nao p6de 
Publicar-se, e sair da mente dos nossos soberanos senao no feliz 
reinado da senhora D. Maria I, em que o terreno estava ja adubado, 
os espfritos jamais livres de fantasmas, e de prejufzos, e jamais ilumi
nados. Mas a junta do novo c6digo nao podia ainda obrar, por 

l6I Mem6ria I, § 62 e seg. 
162 § 112 , 113. 
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outros obsciculos, que se ofereceram, e que nao toca a esta Mem6ria 
o referi-los. c 

§ 161. 0 plano dos nossos estatutos, e da lei de 18 de Agosto 
tendia todo a declarac;ao, confrontac;ao, e classificac;ao de todas as leis 
positivas combinadas com as do c6digo da natureza; e por isso falsa
mente se criticam os compiladores em deixarem na faculdade de leis 
sete cadeiras de direito romano, uma s6 de direito natural, e outra de 
direito patrio. Que e esta uma das imputac;oes feitas sem excatidao; se 
prova porque as duas cadeiras das instituic;oes de Justiniano, que 
parecem as mais pr6prias de direito romano, examinada bem a letra, 
e o espfrito da lei, nao foram criadas mais que para se confrontarem 
os princfpios do c6digo da humanidade com os daquelas instituicoes, 
que eram co mo o epflogo do direito justinianeu. E como este era uma 
das bases da nossa legislac;ao pitria, e tinha sido sempre uma geral 
estimac;ao, depois que nos tirou da nossa a primeira barbaridade 163 

pareceu dever ter um d.istinto lugar, e ser examinado, e confrontado 
com as leis naturais, e com a hist6ria, e uso moderno 164 . Da mesma 
sorte a cadeira de hist6ria devia compreender nao s6 a de direito 
romano, mas a das outras nac;oes, e a de direito pitrio, formando um 
corpo de hist6ria universal combinada com todos os seus subsfdios; 
tais como os da geografia, cronologia, e mais adminiculos necessa
rios, e que tanto conformam com as ciencias juridicas. As cadeiras de 
terceiro, e quarto ano, ou do digesto nao foram instituidas igualmente 
para um direito romano puro, seco, e descarnado, mas para se 
ensinar, e apurar um corpo completo de direito justinianeu recebido, 
e combinado com o pitrio, e leis das nac;oes civilizadas da Europa, 
e com o c6digo da razao; mandando-se suprir aquelas panes de 
direito, que faltavam no digesto; e mandando-se somente ensinar o 
justo, e recebido entre n6s 165 . Se as cadeiras do digesto sao desti
nadas a um estudo completo do direito romano justo, combinado 

163 § I e 102 desta Mem6ria. 
l64 Estautos, Liv. II, tit. 3, Cap. X, § 24, 25, 31, 36, 3 7, 38, etc. E nao se podia 

fazer esta combina~ao sem um grande estudo das leis naturais, da hist6ria, e uso 
moderno, que tenham dado os resultados gerais para se confrontarem com os princi
pios elementares do direiro romano: devendo ser a primeira base o estudo do c6digo 
da razao. 

165 Estatutos, Liv. II , tit. 5, Cap. III, § 24, 34, 36, 38, etc. 

e Rodrigues de Brito, sem recorrer a qualquer tipo de personaliza~ao, faz hist6ria 
do atribulado proce so de um novo c6digo de legisla~ao que viesse a organizar 0 

avulso legislativo e a inadequa~ao das Orclena~aes Filipinas ( 1603 ). A polemica occ:r
rida entre Melo Freire e Ribeiro dos Sanros, em 1789, que Brita, cautelosamente, nao 
refere, esci na origem dos obsciculos a que alude. Um dos problemas mais clelicado5 

surgidos na Comissao nomeada para discutir o projecro de C6digo redigido por Melo 
Freire era a convoca~ao de Cortes, ideia propugnada por Ribeiro dos Sanros, e que 
o levou a ser acusado de monarc6maco pelo seu colega de Leis. 
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com todas as nossas leis positivas, as duas cadeiras analfticas sao ainda 
menos de direito romano; porque cada analise deve ser, segundo a 
mente da lei, um sumario de todos os prindpios da razao, de direito 
patrio, e outros correlativos a lei romana, que se pretende 
analisar 166. 

§ 162. 0 cumprimento, e execu~ao destes estatutos pendiam de 
outras providencias, que eles inutilmente esrabeleceram, e que !hes 
eram inseparaveis; ao que se deve atribuir o nao terem sido inteira
mente praticados ainda depois da Reforma de 1772, nao devendo sua 

. transgressao dar armas a seus adversarios; porque seria um grosseiro 
sofisma argumentar-se da inobservancia da lei contra a sua justi~a. Do 
mesmo modo se se tern sustentado com poderosos argumentos que 
a nossa jurisprudencia ficou ainda mais arbitraria, depois que se 
aboliu do foro a autoridade dos arestos, e casos julgados, nao foi esta 
consequencia necessaria da lei de 18 de Agosto; mas do seu abuso, 
e falta de estudo do c6digo da natureza, que a dita lei , e os estatutos 
tiveram em vista, e pressupuseram como principal apoio da reforma. 
Que se podia esperar de uma reforma de jurisprudencia toda fundada 
no c6digo da natureza sem este ser es tu dado, e conhecido? Que se 
podia esperar das autoridades constitufdas, que impunemente 
confundiam as regras da justi~a com as das suas paixoes, e ignoravam 
as leis naturais, que foram ainda depois de 1772 mais ou menos 
desprezadas? E quando houvessem jufzes criados com o novo leite; 
que as seguissem, como podiam resistir aos prejufzos do foro, que os 
assombravam, ou como poderia ser prevenida a reforma 'de suas 
sentern;;as pelas al~adas superiores? Tai era o estado, a que n6s 
ficamos reduzidos, quando esperavamos gostar os salutfferos efeitos 
de uma sabia reforma, e que o c6digo da razao brotasse a nossa 
completa felicidade. A massa enorme dos nossos prejufzos forenses 
triunfou ainda, o fanatismo romanesco continuou em toda a parte do 
reino a entregar-se ao seco positivo 167 , e as vastas providencias 
meditadas pelo senhor rei D. Jose, e que deviam seguir-se a primeira 
reforma para a tornarem verdadeiramente frutffera, nao se chegaram 
a realizar 16s. 

§ 163. Ha tambem quern critique os redactores dos estatutos por 
terem deixado o direito can6nico erigido em uma faculdade distinta, 
quando podia anexar-se a teologia, e a faculdade de leis; e seu vasto 

166 Liv. II , tit. 6, Cap. IX, § 15 e seg. 30, 33, 35 e seg. N6s pretendemos dar 
numa Mem6ria particular a analise da lei de 18 de Agosto combinada com os estatutos, 
em que esperamos desenvolver mais esta materia. Veja-se o § 157, e o alvara de 16 de 
Janeiro de 1805 agora publicado, o qual criou mais 3 cadeiras de direito patrio, e uma 
de direito natural. 

167 § 102 , 118, 158, 160. 
168 § 197. 
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estudo, ser suprido pelas constitm<;oes dos bispados. Mas fala assim 
quern nao conhece o estado do reino na Reforma de 1772, e os 
estragos, que o ultramontanismo tinha feito, destrufndo, e paralisando 
todos os prindpios do direito publico, e prendendo as maos dos 
governos para nao poderem operar a felicidade dos povos. As falsas 
decretais de Isidoro, e outras infinitas, as tortuosas manobras do fana
tismo, e a cegueira do nosso clero fundada na ignorancia dos direitos 
prescritos no c6digo da humanidade tinham feito necessariamente 
iluminar cabal, e perfeitamente os eclesiasticos neste vasto corpo de 
leis para o fim de desterrar uma torrente imensa de abuso, de 
prejufzos, e de fantasmas, que ainda assombravam muito o governo, 
e obstrufam todos os canais da felicidade publica. 0 estudo do direito 
natural, patrio, das institui<;6es de Justiniano, e da hist6ria geral jurf
dica, e as quest6es importantes, que sabios professores desta facul
dade tern ventilado relativas as diferentes classes do c6digo da razao, 
nao deviam tornar inutil esta faculdade; e se alguns canonistas tern 
safdo daqui sem ideias de direito natural, e patrio, e cheios de ques
t6es ou inuteis, ou nada pr6prias dos neg6cios civis, a cujos 
empregos tern acesso, este abuso nao deve pretextar causas para 
ultrajar, e afrontar os compiladores dos estatutos, que tiveram ainda 
em vista outras providencias ulteriores, que se nao executaram, e que 
nao podem ser ocultas ao excelentfssimo bispo conde nosso actual 
reitor 169 . r 

§ 164. A execuc;ao dos estatutos, ou a confrontac;ao, e exame das 
leis positivas feito a face do c6digo da natureza estava dependente 
absolutamente dos compendios 170 . Estes tao justa, e desveladamente 
recomendados, sendo conformes aos nosos estudos, e metodos, 
podiam s6 por si remediar tantos males, e conduzir-nos ao cumpri
mento das leis naturais, que sao a fonte de toda a nossa felicidade.8 
Esta obra muito facil nao foi, nem podia ser ate hoje feita, ou come-

169 Sendo incumbida a este prelado a execu~ao da Reforma de 1772, e tendo ele 
mesmo trabalhado nos estatut0s, ninguem pode hoje conhecer melhor os ulteriores 
projectos, que o senhor D. Jose I e seu sabio ministerio meditavam ainda para a 
completa reforma dos nossos estudos, e da nossa legisla~ao. 

170 Sem compendios as verdades juntas pelo assiduo trabalho dos professores, 
nao passando de uns para outros, nem se podendo apurar, sao inutilmente anunciadas 
das cadeiras, e se tornam somente infrutiferas, obrigando a postilas, que fazem na 
mocidade um dano irreparavel, pela apartar do estudo da medita~ao, etc. 

r D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, no seu segundo reit0rado que 
s6 cessara em 1821. 

& Desde 1786, no reit0rado de D. Rafael de Castro, por Aviso Regio de 26 de 
Setembro, estavam os lemes obrigados a redigir compendios das suas li~ocs. Os etiscu· 
tiveis resultados da etetermina~ao regia, que movimentaram as Faculdaetes, encon· 
traram em Melo Freire um born exemplo eta pretendida, e nunca alcan~aeta, substi· 
tui~ao de apontamemos, da tradicional sebenta, nas aulas etc Coimbra. 
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<;ada, por se nao ter seguido aquele meio simples, e obvio a todos, 
que a razao ditou sempre. Premiar dignamente aos autores dos 
compendios, e isenta-Ios de alguma censura, tal seria a Iarga, e segura 
estrada, que so pudera guiar-nos a este importantfssimo fim. Mas 
quern havia expor-se a uma certa, e infalfvel mordacidade, e censura 
austera sem esperarn,;a de premio? Raro e o falso sabio, que se nao 
suponha superior a Platao, Descartes, Newton, e a outros grandes 
genios, que enobrecem os fastos liter::irios; seu orgulho cientffico o 
faz tratar de mofa a qualquer escritor, disputar-Ihe a palma, e roubar
-lhe a gloria. Pascoal Jose de Melo, que sempre sera respeitado nos 
anais desta universidade, por ser o primeiro, que reduziu toda a massa 
das nossas leis positivas a um sistema, nao teve nunca o gosto de ver 
aprovados os seus compendios, para se !er por eles nas aulas. Ainda 
que todos se aproveitavam dos seus prindpios; chegavam a le-Ios ocul
tamente, e longo tempo o nao citavam em publico; querendo antes 
privar a mocidade de tantas ideias uteis, do que concorrer levemente 
para a gloria de um seu socio. Criticavam sua obra imputando-Ihe 
defeitos; mas que produ<;ao tipografica vimos nos em todos os quatro 
seculos de literatura, que nao tivesse muitas faltas e vfcios as vezes 
bem notaveis? Leiam-se as obras de Cfcero, Virgflio, Newton, Tasso, 
dos Novos Economistas, e de Smith; e !hes notaremos ja erros essen
ciais, ja erros de linguagem, e de metodo. As obras mesmas de mate
maticas puras contem erros muitas vezes grosseiros nao so pela 
compila<;ao de opera<;6es, que podiam fazer-se por metodos mais 
faceis, e claros, mas pela dedu<,;ao de consequencias, que nao 
resultam das premissas. Maiormente porque muitas vezes o que e 
defeito para uns, e beleza para outros; e porque os nossos diversos 
estudos, diversos gostos, e prejufzos nos fazem olhar como born, ou 
Vicioso o que uma analise exacta faz depois tomar num sentido 
contrario. Quantas vczcs o que vai a criticar urna obra, julgando obter 
o mais completo triunfo, cai em maior vfcio, que o que condena? 
Quamas vezes muitos constitufdos em contrastes de linguagem usam 
de expressoes as mais rfdiculas, e afectadas? Contudo estas, e mil 
outras reflexoes nao poderao nunca suspender as injustas mordaci
dades, as quais estao sempre na razao directa da ignorancia 171 , ou da 
falta de direcr,;ao das nossa paixoes, e o nosso respeit:ivel socio foi 
Vftima da intriga. Vomitaram contra ele todo o veneno, excitaram-lhe 
a impolftica crftica do padre Antonio Pereira, e chamaram-lhe infeliz 
nas suas prodU<;:oes . Urdiram-se todas as manobras fadrescas, 
imputando-se-lhe fant:isticos crimes. E ta! houve, que quereria perder 
um olho, contanto que se tirassem ambos aquele respeitavel escritor, 
so porque o achavam distinto, e superior. Tai e a for<,;a de inveja, e 
das paixoes, quando se nao acham sabiamente dirigidas a um grande, 
e liti! objecto, e a uma justa, e santa emula<,;ao. 

171 Prefacio destas Mem6rias § 22 e seg. Mem6ria I , § 7 e desta os §§ 111 e ll5. 
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§ 165 . A seita dos infinitamente perfeitos, de que ja falamos 172 , 

que chamaremos mais propriamente de charlatoes, queriam compen
dios com predicados infinitamente perfeitos; e sendo incapazes de 
fazer a mais pequena disserta\:aO sem nela cometerem muitos erros 
palmares, falavam em juntas, em que se consultassem, e combinassem 
os princfpios do sistema compendiario, que fora o mesmo que criar 
um eterno termemo para as paixoes do orgulho cientffico se incen
diarem, para os 6dios, e rivalidades se atearem, e para enfim se 
empecer a execu\:aO da mais util obra, que podia fazer-se a favor desta 
Academia, da gl6ria dos nossos soberanos, e da utilidade nacional. 

§ 166. Tendo esta universidade muitos homens habeis, senao para 
fazerem uns compendios infinitamente perfeitos, ao menos para 
arranjarem em um sistema os objectos mais uteis, e tocantes a cada 
uma das cadeiras segundo as sabias vistas dos estatutos, e o bem 
publico, era contudo indispensavel que fossem isentos de toda, e 
qualquer censura; sacrificio este, que dita o soberano imperio da 
razao, e o bem publico do Estado, e de que nao e crfvel que abuse 
um professor, que tern a seu favor um testemunho publico de 
profunda literatura, que sabe respeitar a religiao, e os direitos majesci
ticos do seu soberano. Os primeiros compendios, ou partes deles 
deverao ser defeituosos, mas poderao emendar-se, ampliar-se, ou 
restringir-se pelos segundos; e OS que trabalharem ultimos, devendo 
achar ja grandes alicerces, e grande massa de reflexoes juntas, acres
centarao mui grandiosamente as descobertas, dando-lhes aquele 
apuramento, e exac\:ao, em que brilhem a competencia o metodo, a 
clareza, a precisao, a importancia da materia, e o born gosto. Mas 
fiquemos sempre certos de que os compendios devem continua, e 
perpetuamente corrigir-se a propOr\:aO dos progreSSOS do espfrito 
humano 173 • 

§ 167. Se fosse determinado o numero das li\:6es, que devera 
abranger cada uma das materias particulares de um compendia para 
o fim de se completar o ensino do todo; o que e indispensavelmente 
necessario para se fazerem jogar os princfpios do sistema relativo a 
cada cadeira; podiam os opositores ser obrigados a imprimir anual
mente o tratado de uma, ou mais li\:6es, das que se nao achassem 
ainda impressas 174 ; o que se tornaria ao mesmo tempo o mais seguro 
exercfcio para eles se qualificarem, e para se juntarem mais facilmente 
os materiais necessarios aos diversos edificios; confrontando-se, e 
apurando-se as leis positivas a face do c6digo da humanidade. 

172 § 118 e seg. 
173 § 106 e seg. 
17" O Alvara do t.0 de Dezembro de 1804 da aos opositores a livre escolha das 

materias que devem imprimir. 
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§ 168. Com este auxflio a obra da confrontai;;ao, e exame das leis 
positivas com as naturais medraria visivelmente em grande vantagem 
do c6digo da razao; e o orgulho cientifico, que se tern dissipado mais 
com o progresso das luzes, por ser filho da ignorancia, e hoje muito 
conhecido, e injurioso para quern e dele ferido, nao oporia entao 
obsticulos; quando o escritor tivesse toda a certeza da aprovai;;ao, ate 
aparecer outro compendia, que a opiniao bem verificada julgasse 
mais exactamente feito . Alguns legisladores modernos estabeleceram 
que um autor nao deve estar sujeito a outra punii;;ao mais que a 
censura publica. Esta e a unica arbitra do verdadeiro merecimento, e 
ela SO e que julgou OS homens de todos OS seculos; quando as 
paix6es se calaram, e o imperio da razao tomou o seu ascendente: a 
opiniao publica da nai;;ao, e da Europa inteira sera entao o grande, e 
augusto tribunal , que os condene a um eterno esquecimento, ou os 
premeie com o distinto lugar, que merecerem na ordem brilhante dos 
benemeritos. Nern um escritor depois da penosa, e enfadonha aridez 
de seus estudos, da extenuai;;ao de suas fori;;as, ao abatimento do seu 
espfrito, e do prodigioso numero de seus sacrificios devia ainda lutar 
a brai;;os com a intriga, e expor-se a ser sucumbido, e engolido no 
tempestuoso mar de fogosas paix6es; sendo atacado sem risco por 
aqueles, que nao tendo obra alguma impressa nao temem a reaci;;ao 
de seus tiros: o que tudo por certo e muito mais atendivel num pais, 
em que se nao escreve por negociai;;ao. 

§ 169. Se a fiscalizai;;ao dos compendios s6 deve estar sujeita ao 
augusto tribunal da opiniao publica, se nela s6 fitos os olh0s como 
em baliza se deve confiar para rectamente os julgar, que outro obsta
culo pode oferecer-se ao complemento daquela grande obra, alem da 
esperani;;a do premio? 0 que por certo foi sempre o que se praticou 
nos quatro seculos de literatura, e em todos os tempos, em que 
houve grande numero de escritores: 175 porque alias f6ra esperar 
efeitos sem causa. E digam-me os cortesaos, e os sabios do reino, que 
tao austeramente censuram a nossa inercia, e ineptidao recordando-se 
do grande numero de autores, que esta universidade teve noutros 
tempos, qual o incentivo, que nos deve mover a seguir tantos exem
plos, que se nos oferecem por modelos a nossa imitai;;ao? Qua! o 
objecto capaz de compensar o risco, que se sobe proibindo-se uma 
obra, que a ignorancia, ou a intriga faz julgar como temeraria, ou 
heretica? Qua is os premios, que tinham os nossos maiores de 
cadeiras, de rendas, de empregos, de honras, e distini;;6es obtidas 
Pelas produi;;oes tipograficas, que eram o maior term6metro do seu 
merecimento, e qual o unico premio concedido hoje a um escritor? 

175 Cap. VII de ta Mem6 ria. 0 grande Frederico rei da Prussia premiava os sabios 
com empregos pC1blicos; e as grancles pensoes conferidas antes de tempo retardam os 
Progressos das ciencias. 
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Respondam-me ainda se o imperio da intriga foi jamais todo pode
roso, ou o devia ser, do que quando os escritos impressos nao sao 
escala para os empregos; mas para a pobreza, e para o abatimento! 
quando estas poucas vftimas sao mais denodada, e atrevidamente 
atacadas pelo prodigioso numero de agressores, que ferem impune
mente por nao recearem a reverbera~ao dos golpes; e quando a liber
tinagem, e a irreligiao tendo ainda fresca a lembran\:a dos fatais 
estragos do fanatismo parecem deslumbrar, e arrastar os espiritos 
fracas, e inexpertos ao pirronismo; arrostando os princfpios mais 
infalfveis da moral, e espalhando por toda a parte com intrepidez, e 
arrogancia a semente do cepticismo? 

§ 170. Cortados tao removfveis obstaculos, a magnffica obra da 
Reforma de 1772 recuperari aquele primeiro impulso, que o augusto, 
e empre imortal prfncipe o senhor D. Jose I tao sabia, e providente
mente !he soube dar; e a jurisprudencia restaurari seus sagrados 
foros, e seri entao verdadeira, e mutuamente apurada, e confrontada 
com as leis naturais. 0 c6digo da humanidade coberto de louros 
cantari deste modo o mais completo triunfo, dissipando questoes 
inuteis, e espalhando, e radicando por toda a parte a utilidade, e o 
prazer, que traz consigo o estudo da sabedoria. Tanto a jurisprudencia 
romana, como a can6nica, patria, e divina positiva, que sao as cien
cias de conhecer, interpretar, e praticar todo aquele c6digo da razao, 
se unirao, darao mutuamente as maos, e como se consolidarao em 
uma s6, fazendo jogar com ela todos os ramos de conhecimentos, 
que tern uma mutua influencia, e ligai;ao, e que foram trai;ados pela 
mesma suprema mao para a nossa mutua felicidade. As novas analises 
desassombradas do pelago imenso de autoridades tomaram com o 
andar do tempo novo metodos 176, e nova clareza, e precisao, derra
marao novas luzes para o perfeito conhecimento das leis divinas natu
rais, e irao regenerando os costumes; fazendo calar as paixoes, e 
aumentar a massa daqueles gozos, e prazeres inocentes, que felicitam 
a humanidade, e consolidam o trono, e os povos em uma, e a mesma 
pessoa moral, ou em uma s6 famflia, que vive debaixo das carinhosas 
vistas, e direci;ao de um terno pai, que somente respira, e desafoga 
os sentimentos do bem comum de seus amados filhos: Dai-me um 
ponto de apoio, e com a minha alavanca eu transportarei o mundo; 
os soberanos podem chamar- e uperiores aos ffsicos, e dizer: Com a 
observancia da virtude, ou das leis naturais, que e a mesma cousa 177

, 

n6s transportaremos, ou transformaremos as nai;oes compostas de 

1'6 Talvez se devessem e tudar as cinco clases de direico natural juntamente co01 
o positivo, profundando mai cada um dos objeccos, que lhe sao mais pr6prios; 
metodo esre, que parece combinar-se com o espirico dos nossos e tatucos: o que 
ajudaria a exactidao das analises canto das leis naturais, como da po itivas. 

1-- Cap. II e eg. § 213 e Mem6ria fl, § 3 7. 
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homens, cuja direq;ao nos e confiada, em na<;6es de her6is, que 
participem connosco da mais s6lida gl6ria, e da mais perfeita felici
dade. 

CAPITULO XIV 

Da necessidade do estudo da economia politica, 
e como sem ele niio pode haver homem verdadeiramente 
sabio nas ciencias morais, nem estas podem prosperar. 

E da influencia de todos as cidadiios na legislar;iio 

§ 171. Jogando os prindpios, que temos avani;ado, evidencia-se 
por si mesma esta materia; porque se todas as artes, e ciencias tern 
uma mlitua influencia, e ligai;ao, e se prestam mutuos auxflios 178 ; se 
todas as especies do c6digo da natureza se unem entre si, e como se 
consolidam em uma s6 179 ; e se a economia polftica tern a primeira 
preferencia, ou a maior proteci;ao sobre todos os outros ramos de 
direito 180 o seu estudo nao pode deixar de ser indispensavel, e 
impreterfvel a todo, e qualquer homem, que se aplica a cada uma das 
especies das ciencias morais. 

§ 172. Vamos a provar mais miudamente este prindpio evidente, 
que pelos nossos prejufzos se tornou um teorema demonstr:ivel. Todo 
o sagrado c6digo da humanidade sendo obra do mesmo .autor da 
natureza, e tendendo toda a nossa maior felicidade tanto temporal 
como eterna, por estarem ambas intimamente ligadas 181; e sen do a 
economia polftica a gue mais concorre para segurar-nos, e aumentar
-nos es ta felicidade 18l, ja acrescentando os meios da nossa defesa, e 
de fazermos respeitar as na<;6es os nossos direitos, e j:i prevenindo os 
Vfcios, e crimes pelo fornecimento de uma subsistencia abundante, e 
geral para todos os cidadaos 183, segue-se gue a economia polftica 
deve merecer o primeiro estudo de todos os que se destinam a feli
citar mais directa, e imediatamente o genero humano; o que nao se 
Verificaria, Se este estudo nao fosse arduo, OU dificiJ. 

§ 173. Mas quando a analise determinou no capftulo XII a 
primeira proteci;ao, e preferencia a favor do direito econ6mico polf-

178 Cap. VII e VJII. 
179 Cap. IX e § 170. 
l80 Cap. XII e Mem6ria III, Propos. 8. 
181 § 26 e seg. § 78, 112 , 113, 128 e scg. 
l82 § 45 , 51 , 62 e o Cap. XII. 
183 Mem6ria ! , e II, e o Cap. XII desta. 
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ti co, foi porque es ta e correlativa, e simultanea do maior es tu do 184 ; o 
qual por certo se deve fomentar, e aplicar muito aos diversos ramos, 
que gozam daquela gradua<;ao, pela grande dificuldade, que ha em 
estuda-los dignamente. Os estudos dos oficios faceis, que por si 
mesmos se multiplicam prodigiosamente, e chegam a sua 
perfei<;ao 185 nunca demandaram o serem muito protegidos; mas a 
ciencia agraria, por exemplo, que e o primeiro ramo da economia 
polftica, reune aos vastos conhecimentos da natureza das terras 186 , e 
dos vegetais, grandes, e dispendiosas tentativas, uma grande soma de 
instrumentos, de animais, e de bra<;os, uma consideravel estagna<;ao 
de produtos, de avan<;os, e de riquezas, que s6 depois de muitos anos 
podem dar a usufrui<;ao, e satisfazer as tardas esperan<;as do lavrador; 
e exige por certo um imenso, e dificilimo estudo, e as mais eficazes 
providencias, que o animem para rapidamente prosperar. A mesma 
virtude da economia domestica separada dos meios de aumemar o 
fundo patrimonial por novos reditos, e muito dificil de praticar a vista 
da nossa natural propensao para toda a especie de luxo. 

§ 174. Certo que o maior estudo ea principal escora, e pedra angular, 
em que o sagrado c6digo da razao fundou a sua maior protec<;ao dada 
aos quatro sistemas fundamentais da legisla<;ao. E e deste modo que a 
maior protec<;ao dada a economia polftica nao e outra cousa do que 
espalhar mais a sua instru<;ao, e dissipar as dificuldades do util estudo; 
porque instruir utilmente e como sin6nimo de praticar 0 que e justo; 
visto que a ignorancia ea causa de todos os nossos males, e a instru<;ao 
a da observancia das leis naturais, e da nossa felicidade 18". 

§ 175. Tamo a economia polftica, como todas as ciencias, e bra<;os 
de conhecimentos, que !he dizem respeito, e com que esta mais 
ligada, bem como todas as outras classes das leis naturais, demanda.m 
determina<;oes de regras, e deveres por analises, mas estas nao pode.m 
brotar senao da instru<;ao. Quern, senao esta, determinou, ou 
declarou as leis, que prescrevem a gradua<;ao, e preferencia das 
diversas classes do c6digo da natureza? E que outra mae se pode dar 
as que prescrevem 0 maior estudo, sem 0 qual e impossfvel frutifi
carem, crescerem, e engrossarem os ramos daquelas arvores salutf
feras, que vivificam, e aumentam o poder, e felicidade nacional? Que 
outra cousa e pois proteger mais a economia polftica, ou a agricul
rnra, o comercio, as fabricas, ou outro qualquer de seus ramos, que 
proteger sua instru<;ao, ou estudar mais as leis, que !he sao privativas, 
e que nos devem dirigir? 

184 § 140. 
185 Mem6ria III, § 4 e 19. 
186 Mem6ria I. 
18" § 7 e seg. 67, 70, 86, 99, 173. 
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§ 176. Porem se a maior protecc;ao e simultanea, e relativa da 
maior instruc;;:ao 188 , tambem 0 e da maior aplicac;;:ao de riquezas; 
porque sem estas se aplicarem nao pode haver um serio, e util 
estudo 189 . Devem veneer os premios, e os auxflios sucessivos a difi
culdade do estudo ; e s6 as riquezas aplicadas a pratica das teorias 
rodem utilizar as serias meditac;;:oes. Abra o ouro as entranhas da 
t~rra, forge instrumentos, prepare avanc;;:os, purifique as especulac;;:oes, 
ligue-as a uma pratica luminosa, dissipe o enojo do estudo, a aridez 
de longas vigflias, e saiba arrancar do seio da natureza os frutos , que 
ela espontaneamente nos oferece, mas a troco da nossa assiduidade, 
do nosso trabalho, e da nossa industria. Entao as regras da nossa 
conduta, ou as leis naturais, que respeitam a estes importantes 
objectos, serao aclaradas, e descobertas, e gozarao geralmente do 
distinto lugar, em que a natureza as colocou. Quanta ignoram os 
primeiros rudimentos do c6digo da natureza, e maiormente da 
economia polftica os que admiram os poucos lucros, ou mesmo os 
prejufzos, que dao algumas fabricas nos primeiros anos do seu estabe
lecimemo? Se nos guiaramos por estc" raciodnios, qua! seria a arvore 
p!antada, ou tabrica estabelecida entre n6s, e qua! a nossa pobreza, 
e dependencia? 

§ 177. Por outro !ado se ja provamos com evidencia que se nao 
Pode determinar, ou conhecer um s6 prindpio do c6digo da razao, 
qualquer que seja a classe, a que pertenc;;:a , sem uma rigorosa 
analise 190

, se es ta se nao po de for mar exacta sem se terem presentes 
todos os prindpios gerais de todas as especies de direito; por todas 
se ligarem, e como se consolidarem em uma s6 base 191: Como seria 
Passive! conhecer, e determinar-se uma s6 lei, omitindo-se o estudo 
da economia polftica, que e a mais importante parte do c6digo da 
humanidade? Que sensfvel abuso se nao observaria na interpretac;;:ao, 
e execuc;;:ao das leis positivas, que sao um pelago imenso de contradi
<;:6es, se os jurisconsultos aferrados as suas secas, e espurias decisoes 
quisessem cegamente pratica-las sem as confrontar com as· leis 
natu rais 1n ? Como poderiam fazer-se as justas representac;;:oes 19 :1 aos 
governos para emendar as leis injustas, e destrutivas da sociedade 
civil? Ou como poderiam decidir-se milhoes de casos, que sao ainda 
mais que as leis positivas, sem uma massa de regras gerais, que 
Possam determina-los a face de uma sabia, e luminosa analise? Ainda 
que por certo nao seja possfvel a maior parte dos jurisconsultos, e dos 

188 § 172 e seg. 
189 § 173. 
l90 Cap. X e seg. § 135 e seg. 141, 23 e 118. 
191 Cap. IX. 
192 Cap. XIII . 
193 § 149 e seg. 
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te6logos, e moralistas estudarem perfeitamente todas as classes do 
direito natural, contudo ninguem podera duvidar que todos devem 
possuir os princfpios gerais de todas, que custaram aos sabios muitos 
anos de meditai;oes, e de experiencias. 

§ 178. Poderao apelar para os compendios de cada uma das 
classes do direito natural , cujos autores devendo estar ligados a massa 
dos princfpios gerais parecem dispensar a maior, pane dos juriscon
sultos da combinai;ao, e do jogo deles; mas quern observar o grande 
imperio das escolas em todos os quatro seculos de literatura 194, e a 
predileci;ao, que ainda depois de extintas deixarao para os princfpios 
cognoscitivos, metafisicos, e meramente intelectuais, sera intima
mente convencido que todos os escritores ainda os mais modernos 
em as ciencias morais, devem participar mais, ou menos daquele 
contagio. Por outra pane o fatal monstro do seco, e descarnado 
positive 195 , dirigido to do a interpretar a mente pura do que os legis
ladores, e os jurisconsultos romanos, e can6nicos disseram, ou 
quiseram dizer, e nao do que deviarn, fez prevalecer como cenas 
muitas regras falsas. Donde se deduz a resulta necessaria que nenhum 
homem, dos que se aplicam as ciencias morais, e que quiser cumprir 
dignamente suas profissoes, se isenta da obrigai;ao de um nova, e 
continua estudo dos princfpios gerais de todos os brai;os do c6digo 
da humanidade, e muito mais da economia polltica. 

§ 179. Nern os infinitos prejulzos da nossa educai;ao liberal 196 

podiam deixar de fornecer mui grandes obstaculos aos nossos actuais 
escritores para poderem expor livre, e luminosamente os justos prin
cfpios da razao. Porque quando os povos estao enervados com o peso 
de suas paixoes, e do longo habito de costumes corrompidos, e tao 
dificil faze-las abrai;ar a luz, e suspirar por ela, quanta e achar autores, 
que nao confundam os vfcios com as virtudes, e que nao temam 
desagradar a homens corrompidos, e desp6ticos, que s6 amam outros 
semelhantes. Quantos escritores nao vemos n6s fazer contfnuos sacri
ficios a sensualidade, a irreligiao, ao despotismo, e as infames 
paixoes? Onde estarfamos n6s seguindo suas criminosas doutrinas, se 
a divina, e soberana luz da razao gravada nos nossos corai;oes nos 
nao iluminasse sabre as santas regras dos nossos deveres. 

§ 180. Mas estando mesmo na falsa hip6tese de haver perfeitoS 
escritores nos diferentes ramos do c6digo da natureza; ( o que fora 
negar a existencia da luz ao meio dia) todos os funcionarios publicos 
exactos achar-se-iam na necessidade de examinar seus fundamentos 

194 -Cap. VII principalmente os §§ 101, 102 , 113 , 119, 160, 219, 220. 
195 § 102 , 118, 158, 160. 
196 § 101, 102, 113, 119, 160, 166. Prefacio destas Mem6rias § 18, Mem6ria I, § 11, etc. 
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para os confrontar com os progressos do espfrito humano, que hao
-de necessariamente fazer mudar as decisoes das leis naturais 197 . :E 
este um resultado da imperiosa lei gravada com caracteres indeleveis 
na nossa natureza: obrigar-nos a uma continua instrur;;ao, e trabalho 
sucessivo para conhecermos completamente todos os nossos 
deveres 198

: OS quais se declaram, modificam, e ampliam a proporr;;ao 
do progresso das ciencias, e dos diferentes brar;;os de conhecimentos, 
que todos se ligam, e concorrem mais mediata, ou imediatamente 
para a declarar;;ao do c6digo da natureza: o que nao podera deixar de 
ferir o orgulho da seita dos infinitamente perfeitos 199 . 

§ 181. Uma analise200 e o resultado de muitas experiencias, e de 
muitos principios combinados, e deduzidos por uma ordem legitima; 
mas exacta e aquela, em que nao falta facto, observar;;ao, ou principio, 
que devesse entrar na balanc;;a para lhe fazer romper o equilibria. Eis 
aqui o que pretendemos fazer nas nossas primeiras Mem6rias para 
determinarmos as proposir;;oes, que af deduzimos; e eis aqui o que se 
deve fazer com mais metodo, com mais criteria, e com maior exac
tidao, se quisermos determinar regras de justir;;a. Ignorados porem os 
principios gerais da politica, e muito mais da economia, que pela sua 
maior importancia, devem muito mais entrar na balanr;;a para se 
observar sua inclinar;;ao; ou ignorado o novo facto, ou a nova desco
berta, que houve na nar;;ao, ou no mundo fisico, e moral, que pela sua 
importancia a podia fazer pender para o outro lado, como poderemos 
afianr;;ar a exactidao da analise? Todos os principios do c6digo da 
natureza, mesmo os secundarios, sao por certo imutaveis nas mesmas 
circunstancias; mas mudadas estas, mudam muitas vezes as leis 201 . A 
propriedade, que e ObjeCtO de todas as regras do juStO, OU e da nar;;ao, 
ou das nar;;oes, ou de direitos, ou de pessoa, ou de bens, etc. E 
quantas vezes a que diz respeito ao direito natural particular, se ve 
Obrigada em certas circunstancias a fazer sacrificios a propriedade da 
nar;;ao? Quantas vezes o direito diplomatico, e estadistico se vem obri
gados a faze-los a economia politica? E quantas uma paz desavantajosa 
Se justifica no direito das gentes pelos grandes beneficios, que traz as 
outras classes de direito em verdadeira utilidade do Estado? 

197 Mem6ria 11, § 3 7 e des ta Mem6ria o § 106, lll e seg. 166, etc. 
198 Cap. Il e seg. principalmente os §§ 7 e seg. 67, 70, 86, 99, 173, etc. 
199 § 118, 165. 
200 Uma analise, como miscelanea de grandes, e pequenos prindpios, recebendo 

a. sua exactidao de todos, e nao de cada um deles nao e apreciada a vista do metodo 
5

.
1ntecico mais acomodado a conservac;:ao dos prejuizos, dos paradoxos, do despo

tismo, e da falsa reputac;:ao. E quando nos seculos precedences faltavam muitos princf
P1os luminosos, era muito falfvel a analise § 212. 

201 Mem6ria I, Prop. 3, Mem6ria II, Prop 3, Mem6ria III, Prop. 7. Nao se fala 
aqui dos princfpios gerais, e indefinidos que nunca sofrem mudanc;:a. 
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§ 182. Apertemos.mais o objecto da questao; tratemo-la ainda com 
mais alguma extensao, e apuramento, ja que os nossos prejufzos assim 
o pedem. 0 legislador, ou o tribunal de legislac;ao, ou aqueles maiores 
sabios, a quern o monarca consulta, e confia as mais augustas func;oes 
da sua soberania, fazem as leis positivas, e sao indispensavelmente 
obrigados a ter presente toda a massa de principios, e de regras das 
diferentes classes do c6digo da razao, e muito mais da economia polf
tica; mas e impossivel por si s6s formalizarem as analises de todas as 
leis; porque !hes seria necessario possuirem todos os factos, todas as 
regras de todas as ciencias e artes, e conhecerem todas as necessi
dades, que exigem a providencia de uma nova lei, o que equivaleria 
quasi a uma ciencia infinita, de que se nao e capaz, atenta a nossa 
fraqueza, que confirma nossa quotidiana experiencia. Os chefes pois 
de todas as ordens de sabios, que tern um mais particular respeito, e 
ligac;ao com os diversos brac;os do c6digo da humanidade, e com o 
objecto, de que se trata, devem necessariamente ser consultados, e 
ouvidos antes do legislador promulgar as leis, e sao eles os que 
devem ajuntar, e dirigir o grande cabedal de materiais, que hao-de 
fundar o edificio das analises para o fim do soberano as combinar, 
apurar, e decidir; alias um enorme peso faria vergar os ombros do 
monarca, e este sucumbiria a cada instante. 

§ 183. Mas que analises podem sair dos sabios de todas as jerar
quias do Estado, ignorando eles os principios gerais da economia 
politica, que pela sua maior importancia devem entrar nelas para 
merecerem do legislador alguma atenc;ao? 0 filial amor, que todos 
tern a sua respectiva profissao, fa-los cegar de modo, que o manufac
turario sempre julga as suas fabricas mais dignos objectos da sua 
contemplac;ao, bem como a respeito de seus oficios o negociante, o 
eclesiastico, o militar, e o medico: esta perdilecc;ao seria sempre 
predominante no exame feito por cada uma das corporac;oes, quando 
mesmo todos estivessem embebidos nos principios gerais, e mais 
importantes a uma analise; mas que queixas, que quest6es, que 
sofismas, que caprichosas, e antidialecticas disputas, e representac;oes 
nao assombrariam o soberano, e o tornariam perplexo, e irresoluto, 
sendo feitas as analises em aquele subsidio tao necessario da 
economia polftica? 

§ 184. Nern podera nunca ser suprida a necessidade de consultar 
os sabios daquela ordem do Estado para a publicac;ao da lei, que lhe 
e relativa, e que pela sua importancia exige maior exame, e circuns
pecc;ao; porque quando mesmo o soberano quisesse formar urn 
tribunal de legislac;ao, composto dos mais eminentes genios de todas 
as jerarquias, que tivessem uma grande vastidao de conhecimentos 
te6ricos, e praticos de cada corpo de ciencias, ou de anes, seu voto 
nao seria tao certo, imparcial, e desinteressado, como se fora recebidO 
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na sua pura fonte, 202 como praticaram os mais distintos dos nossos 
soberanos, e todos os grandes monarcas do mundo; pois que o 
brilhantesco dos cargos costuma fascinar os homens, e arrasta-los aos 
interesses, que a corrupc;;ao do seculo doura, e coonesta de mil 
modos diferentes. E necessirio pois que o soberano nao desampare 
nunca a estrada larga, e patente, que a razao lhe abre, para seguir 
atalhos, e veredas, que tao longe de o encaminharem mais apressada
mence ao ponto central, a que a providencia o destinou, o fazem a 
cada passo extraviar da observancia do c6digo da humanidade. 

§ 185. Sendo pois feitas pelos inteligentes de cada profissao as 
analises, que verifiquem as necessidades dos povos do modo sobre
dito, e entao que 0 legislador como 0 unico, e imparcial magistrado, 
que reune em si todos os interesses do reino, por estarem todos 
ligados a sua pr6pria felicidade, 203 as manda combinar, examinar de 
r:ovo, e ele mesmo as examina; e achando-as justas, as declara por lei. 
E ele, ouvindo aqueles funcionarios publicos, que tern todo o jus a 
sua confianc;;a pelas multiplicadas provas da sua virtude, e da sua sabe
doria, a quern s6 compete apurar as representac;;oes, 20• e as analises, 
separando-as das paix6es pr6prias da nossa natureza fraca , e estra
gada; e e a ele s6 a quern toca privativamente a declarac;;ao das leis 
naturais 20s. O estudo profundo, e distinto, que o soberano deve ter 
do direito publico, das gentes, e da economia polftica, ou ao menos 
dos seus prindpios gerais, o que e muito faci1 206 , junto ao habito de 
refundir as anilises, e de as combinar com as importantes maximas 
da ciencia do governo 207 o habilitam cada vez mais para a facilidade, 
e prontidao das sentenc;;as, que como supremo, e incorruptfvel juiz 
deve dar a favor do sagrado c6digo da humanidade; de que e fiscal 
austero, e o salvaguarda do seu respeito, e autoridade 208 . 

§ 186. Os chefes de todas as jerarquias do Estado, ou os seus 
sabios, e inteligentes devem participar daquelas paix6e ' de que e 
infectada a maior parte dos seus indiv fduos, as quais tendem a fazer 
preferir os bens momentaneos, e presemes aos bens s61idos, reais. e 
Perperuos; mas n6s veremos diminuir o fogo destes desejos abrasa
d_?res com o progresso da instruc;;ao, e afinal dissipadas nas preten
soes, os privilegios, e prerrogativas injustas. Se porem os prindpios 
da polftica, e muito mais os da ecomomia polftica se propagarem, n6s 
Observaremos na mesma proporc;;ao purificar-se o espfrito inquieto 

202 § 7 e seg. 67, 70, 86, 99, 173 e seg. § 76 e seg. § 21, 106, 112 , 168, 227. 
20~ Prefacio § 24 e desta Mem6ria § 21, 76, etc. 
20

·• § l 50 , l 77. 
20

' Cap. XIII e § 13 e seg. § '-1 3 e seg. 54 e seg. § 60, 61. 
206 Dedicat6ria des tas Mem6rias. 
io- § 43 e Cap. VI. 
2

()11 § 13 e seg. § 21, 76. 
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dos povos, civilizarem-se estes progressivamente com passos muito 
rapidos, e iluminar-se cada vez mais o c6digo da natureza. Abramos 
a hist6ria dos quatro seculos de literatura, de que ja tratamos 209 , e 
nos recordaremos que os grandes sucessos, e ciencias sublimes elec
trizaram sempre os homens, e os despertaram da sua inercia, e das 
suas cegas, e brutais paixoes. Logo que Solon fez interessar os povos 
nos neg6cios publicos, Atenas despiu sua primeira ferocidade, e suce
deram costumes doces, e suaves, pretensoes justas, e a felicidade 
daquele Estado. Nern a grandeza do objecto pode deixar de interessar 
a uma rac;a destinada a imortalidade, e a quern s6 sua lembranc;a e 
capaz de metamorfesear em rac;a de her6is. 

§ 187. Esses ctespotas da Africa, e da Asia, a quern b:irbaros baxas, 
e vizires ignorantes dirigem seus passos, e a cujos tronos os povos 
nao podem fazer acessfveis as representac;oes de suas necessidades; 
esses despotas insensatos, em cujos arbitrarios decretos nao tern 
jamais influencia seus infelizes povos, e que sao igualmente tristes 
vftimas da sua mesma opressao; que nos comuniquem a serie nao 
interrompida de catastofres, e de desgrac;as 2 10 , que eles, e seus 
escravos tern sofrido mutuamente no curto espac;o de seus governos; 
que os Titos, e os Trajanos nos relatem ao contrario a mutua paz, o 
sossego, a sabedoria, e a mutua felicidade, de que gozaram os seus 
povos, que governavam juntamente com eles; porque s6 assim nos 
seria assaz sensivel a severidade, com que o sagrado c6digo da natu
reza pune seus transgressores, e a grandeza, com que premeia a 
execuc;ao fie! de suas lei . Entao se patentearia bem que uma das suas 
soberanas, e imperiosas regras e a influencia de todos para a decla
rac;ao da leis naturais, que esrao ligadas ao todo do globo, e em que 
o fisico, e o moral formam como um s6 corpo, por terem por autor 
um s6 artifice. 

§ 188. Se nos impenos da Asia os povos nao tern alguma 
influencia na legislac;ao, se lhes falta esta principal causa que elec
trizou os gregos, e romanos, e os mais povos, que viveram debaixo 
de sabios, e poderosos monarcas para os fazer obrar tantas maravi
lhas; tambem a miseria, a decadencia, os crimes, e os vfcios mais 
grosseiros caracterizam aquelas nac;oes, por serem as resultas necessa
rias daqueles prindpios. A fraqueza dos chefes est:i na razao directa 
da dos vassalos, e da nac;ao inteira. Todos os males, que sofrem, sao 
outras tantas sanc;oes, com que o c6digo da humanidade est:i punindo 
aqueles infelizes, e os contfnuos sacrificios feitos a estupidez, sao 
outros tantos anatemas, com que a natureza os degrada da mai~ 
brilhante ordem da moral. Vejam-se os contfnuos insultos, com qut 

209 Cap. VII. 

210 Prefacio § 24 e desta Mem6ria os §§ 21, 76, etc. 
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desde os gregos 211 ate n6s tern sido ludibriados ·aqueles governos 
mesmo por pequenos corsarios (porque algumas vantagens, que obti
veram, foi no tempo da nossa barbaridade, e estupidez): vejam-se os 
regicfdios, os assasfnios, a brutal crueza, com que as propriedades de 
todas as especies sao impunemente atacadas; e observem seriamente 
os sustos, os terrores, e a continua escravidao, em que todos gemem 
debaixo do mais infame despotismo dos baxas; os quais ainda que 
sigam alguma cousa a op.iniao publica212 , esta se acha estragada pela 
longa falta de instruc;ao. 

§ 189. Ao contrario nas monarquias, e governos. regulares nao ha 
cidadao, que nao tenha, ou possa ter alguma influencia directa, ou 
indirecta na legislac;ao213. As invenc;oes dos artistas, e de todos os 
homens, que Se aplicam as artes, e as ciencias, nao vao a alterar OS 
regulamentos de todos os oficios? Os inventores da tipografia, e da 
agulha de marear nao delinearam o piano para as leis, que sobre esta 
materia depois se promulgaram; quando estes objectos se conhecerao 
mais importantes, e merecer~o vistas totalmente novas? Que outra 
cousa fizeram entao os legisladores mais que conformar suas leis com 
o voto daqueles sabios, que a custa de seus suores, e vigflias desenvol
:eram o sagrado c6digo da natureza? As representac;oes, que todas as 
Jerarquias do Estado fazem muitas vezes aos soberanos para se emen
darem certos abusos, acudir-se a diferentes necessidades da agricul
tura, do comercio, e da industria provam a face das efectivas provi
dencias, que delas resultam, a influencia, que todos os cidadaos tern 
na legislac;ao. Nern outro resultado se pode tirar do uso das viagens, 
que os prfncipes faziam pelo reino, das audiencias dadas aos povos, 
ouvindo suas suplicas, e promulgando leis ja particulares, ja gerais, 
a~omodadas as necessidades, que os vassalos das diferentes vilas, e 
cidades lhes representavam. Muitas vezes vemos n6s ainda hoje que 
a representac;ao de um paroco, de um inferior magistrado, e de um 
a.dvogado tern efectivamente cooperado para a reforma das leis posi
tivas sobre a polfcia, emenda dos nosso costumes, sobre objectos 
civis, criminais, e orfanol6gicos, e sobre a nossa ordem do processd. 
As tacitas leis positivas, e o direito consuetudinario, de que tanto se 
tem constantemente abusado, sendo interpretadas por distintos advo
gados, e sabios juizes sao muitas vezes emendadas pelo modelo, e 
P~ot6tipo da lei de 18 de Agosto de 1769, que foi restauradora dos 
dir.eitos usurpados ao c6digo da razao. O que por certo nao deve 
de1xar de notar-se e, que discorrendo por tOdOS OS seculos da nossa 
monarquia, e de todos os governos, que tern existido no mundo, 
aqueles soberanos, que mais atenderam as representac;oes dos povos, 

211 § 82 , etc. 
212 § 106, ll2, 168, 184, 227. 
213 Prefacio § 2 e 20 e desta Mem6ria § 106, 112 , 168. 
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cuja voz e cornurnente a do c6digo da natureza, quando nao e arras
tada pela fon;.:a dos partidos, foram os que honraram, e condecoraram 
sempre os fastos das rnonarquias. Examine-se desveladarnente a 
hist6ria do senhor D. Afonso Henriques, do senhor D. Dinis, do 
senhor D. Joao I, e II, a dos Titos, Marcos Aurelios, e Trajanos, e 
confrontem-se com a de Carlos XII, dos Neros, Calfgulas, e dos 
Sult6es; e acabaremos de conhecer entao por uma exactfssirna analise 
esta importante verdade. 

§ 190. Se pois todos os cidadaos de urna monarquia tern, ou 
podem ter rnais, ou menos influencia na legisla<;ao, qua! nao teriarn, 
quando todOS OS sabiOS OU profundassern OS princfpios do c6digo da 
natureza, que deve ser o original, ou prot6tipo das leis positivas, ou 
tivessem, ao rnenos dele as regras gerais? Se as leis naturais tendo 
sofrido tantos ataques, ultrajes, e desprezos, conservarn urna tal for<;a, 
e autoridade, que apesar da rnassa enorme dos nossos prejufzos, que 
nos tern corno desnaturado, mantem ainda nos nossos cora<;6es 
muitos prindpios justos, que as paix6es nao poderao riscar, ou extin
guir neles, e nas legisla<;6es positivas; que vasto horizonte se nao 
abrira com a referida instru<;ao a uma brilhante influencia tendente a 
reforma do direito positivo? Se porem o estudo da polftica, e da 
economia fosse geral, quanto a grandeza do objecto faria aumentar 
aquele influxo? Quanta o habito de pensar nos neg6cios p(1blicos, e 
importantes faria transbordar o entusiasmo do espfrito pelo 
semblante, e pelos olhos, e tranformaria os homens em outros tantos 
her6is, que a antiga Grecia, e Roma, a guerra do senhor D. Joao I, e 
IV, e o cristianisrno fizeram brotar com geral admira<;ao do mundo, 
e em honra do sagrado c6digo da razao, ou da virtude 21"? E quanta 
enfim a ra<;a hurnana, que nao pode jamais ser moderada nos seus 
desejos, por ter dentro de Si um princfpio, que a arrebata a imortali
dade, obraria prodfgios de sabedoria, e de virtude, se se soubesse 
insinuar-lhe a tempo os santos, e naturais sentimentos da moral 
ligados com as claras maximas do engrandecimento das na<;6es' 

§ 191. 0 progresso da agricultura, do comercio, e da industria, a 
base s6lida das finan<;as, os meios de atrair 215 as riquezas, e os 
talentos do universo com o sublime fim de enriquecer, e felicitar a 
na<;ao electrizariam mais os cidadaos, do que o conflito das batalhas, 
os louros dos triunfos belicos, os bast6es, as mitras, e as tiaras. Entao 
a grande maxima de que a salva<;aO pub!ica e a suprema lei , e OS prin
cfpios da tolerancia seriam avaliados no seu justo, e devido pre<;o. 6 
assim se apreciariam as leis relativas as diversas classes do c6digo da 
humanidade, o valor da filo ofia moral, das obriga<;6es para com Deus. 

21 .. § 213. 
215 § 62. 
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para connosco, e para com os outros homens, e a fon;;a da proprie
dade em todos os seus ramos; porque as grandes vistas sobre o todo 
da nac;ao, e da sua riqueza, e substancia fariam ligar, e estimar mais 
os interesses particulares, e o prec;o de cada uma das bases, ou 
sistemas subalternos das leis; e se poderia finalmente formar uma 
tabua sin6ptica dos principios gerais em forma de catecismo; que se 
gravasse facilmente na mem6ria de todos, e com que se pudessem 
medir, e confrontar, como em pedra de toque, todas as quest6es, que 
novamente se oferecessem21G. 

§ 192. Quais poderiam ser as nossas esperanc;as de melhoramento 
da felicidade dos governos, e dos povos, quando estes ignoravam, ou 
dispucavam aos prfncipes os princfpios mais gerais do direito econ6-
mico politico, e do direiro publico ?217 Quando desconheciam os 
direitos imprescriptfveis de legislar sobre todos os objectos interes
sances ao Estado, de executar as suas leis, de punir todos os cidadaos 
criminosos, de qualquer Estado que fossem, de abolir os contratos 
dolosos, e coactos, e fazer tudo 0 que fosse tendente a felicidade 
nacional? E que esperanc;as poderemos n6s ainda conceber, enquanto 
os cidadaos vergonhosamente ignorarem os principios gerais da 
economia polftica tao necessarios para saberem suplicar dignamente 
sabias providencias, que tendam a exacta execuc;ao das leis, a reforma 
dos costumes, a seguranc;a da propriedade, e ao aumento da riqueza, 
e propriedade nacional? Em verdade que sem as primeiras bases dos 
nossos s6lidos bens serem conhecidas, qual a da economia, para que 
tOdas as Outras sao como subordinadas 218 , e impossfvel terem OS 
cidadaos uma s6lida, e iluminada influencia na legislac;ao, haverem 
homens verdadeiramente sabiOS, OU poderem prosperar consideravel
ffiente as ciencias morais, e as sociedades civis. 

§ 193. Tais foram as sabias vistas, com que os estatutos 219 desta 
universidade determinaram aos professores das ciencias positivas o 
escudo de todos os ramos do c6digo da natureza, recomendando 
Principalmente aos da faculdade de leis uma assfdua aplicac;ao ao 
direiro econ6mico politico, direito publico, das genres, e ao mesmo 
estactfstico220 . Nern de outro modo podiam conciliar-se os estatutos 
com a lei de 18 de Agosto de 1769, nem a mocidade, que daqui sai, 
e que forma a mais consideravel porc;ao de sabios do reino, para 

216 Mem6ria r, § 11, nota § Para cleterminarmos. 
217 Vejam-se Gabriel Pereira de Castro do poder regio, e todos os nossos 

~raxistas, e confrontem-se com a clourrina clesta Mem6ria nos §§ 43 e seg. 54 e seg. 
0, 61, 122, 124, 144, etc. 

218 Mem61·ia III, Prop. 8. 
219 Estatutos, Liv. II, tit. 3, Cap. v, § 21, tit. 6, Cap. VII, § ll, tit. 3, Cap. 1ll e IV, 

tit. 5, Cap. II, § 15 e 16, tit. 4, ap. X, § 31. E veja-se o § 27 e 41 clesta Mem6ria. 
220 § 41 desta Mem6ria. 
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poder dirigir, e iluminar os povos nos diferentes empregos civis, ou 
eclesiasticos; antes seria uma falsa estrela, que os alucinasse, fazendo
-os cair em muitos, e mui grandes precipfcios. Se as respeitiveis 
ordens de funcionarios publicos, que vem beber a esta Atenas Lusi
tana as luzes, e conhecimentos, que a nac;:ao julga mais s6lidos, e em 
que devem entrar os da economia polftica221 , nao viessem buscar 
aqui mais que as argucias de escola, ou as regras da supertisc;:ao 
erigidas em sistema, co mo antes da reforma de 1772 , ou um seco, e 
descarnado estudo de direito positivo, e de conciliac;:oes de textos 
escritos por infinitos autores no decurso de vinte e seis seculos, nao 
tevariam senao tftulos equfvocos, fantasticos, e mesmo perigosos, 
todos dirigidos a deslumbrar os povos, a baralhar, perturbar, e desmo
ralizar a ordem social ; e em lugar de serem uns verdadeiros far6is, 
que ilustrassem as leis narurais, se rornariam um fermento capaz de 
p6r em combustao as suas santas regras, e seus salutfferos deveres. 

§ 194. Sabios legisladores, a quern penfveis fadigas tern sido 
inuteis para fazer prosperar rapidamente as nac;:oes, cuja direcc;:ao vos 
esti confiada, se os vossos sabios vassalos em lugar de estudarem a 
natureza do homem, e da sociedade civil , e de escutarem a voz impe
riosa da razao, nao rrabalham ha tantos seculos mais em que osten
tarem uma metaffsica, e erudic;:ao sublime, e uma extravagante mania 
de conciliar as desvairadas sentenc;:as de homens, que escreveram em 
seculos tao remotos, e no meio do fogo de tao diferentes prejufzos, 
e paix6es 222 , como podiam fundar-se vossas esperanc;:as de melhora
mento sensfvel dos vossos Estados? Se os nao tendes necessitado ao 
estudo da economia polftica, que s6 pode trazer a mais s61ida 
riqueza, e felicidade, como podiam satisfazer-se vossos augustos fins, 
e deixar de postergar-se o sistema de proporc;:ao, que deviam ter codas 
as vossas leis com a massa de riqueza, e forc;:as do todo da vossa 
nac;:ao, e das nac;:oes, que vos confinam? Se a urgente necessidade de 
susrentar uma guerra, e seus grandes sucessos excitaram a atenc;:ao, e 
os talentos dos homens, e os vossos premios, e protecc;:ao, fazendo 
elevar esta arte belica a sua maior perfeic;:ao, quais tern sido os meios 
pr6prios postos em execuc;:ao para animardes os homens a aperfei
c;:oarem as ciencias morais? e na natureza nao ha um efeito sem causa 
suficiente, que o produza, como seria possfvel ver prosperar os 
Estados por meios destrutivos da sua felicidade, e contrarios as regras 
do c6digo da natureza, que o criador do universo gravou nos nossos 
corac;:oes para nos servirem de norma dos nossos deveres? Se vos 
admirai dos fracos progre sos das nac;:oes, porque vos nao excita a 
vossa admirac;:ao ver o sol ao meio dia, observar o voo das aves, a 
vegetac;:ao das plantas, a gravidade dos corpos! Se quereis obrar 

121 M em6ria II, § 25 e desta Mem6ria § 195, nota. 
222 § 102 , 118, 158, 160, 178, 193. 
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prodfgios, e milagres, estes nao cabem na vossa al<;:ada, e a v6s s6 vos 
toca seguir a estrada patente, que a razao divina natural vos dita, e que 
a hist6ria de todos os governos vos atesta coma verdadeira. Iluminai 
pois os homens naquelas leis, que eles tern gravadas no seu cora<;:ao, 
electrizai-os, e animai-os com as instru<;:ao de um objecto litil, e ao 
mesmo tempo grande, fazei-lhe fermentar a lei, que os arrebata a 
imortalidade223, e o ceu tomara por sua conta o complemento da 
obra da vossa tranquilidade, e da dos povos, que ela entregou a vossa 
paternal direc<;:ao 224 . 

CAPITULO XV 

Todas as especies de jurisprudencia225 natural ou positiva 
sao ciencias praticas, nem ha arte, ou ciencia 

verdadeira sendo meramente te6rica 

§ 195. Ainda que o objecto, que vamos a tratar, se possa ja legiti
mamente deduzir dos prindpios estabelecidos nesta, e nas prece
dentes Mem6rias, n6s, atenta a sua imporrancia, nao podemos deixar 
de exprimir aqui alguns resultados, que poderao parecer novas para 
muitos jurisconsultos; nem o sistema de liga<;:ao da presente analise 
parece deixar de exigir de n6s mais este pequeno sacrificio. 

§ 196. Em verdade podendo reduzir-se todas as artes, e 'ciencias 
a factos, e principalmente ( que sao as colec<;:6es226 desses factos) 

223 Prefacio § 20, 27 e desta Mem6ria § 26, 82, 186, etc. 
224 § 43 e seg. 54 e seg. 26 e seg. etc. 
225 Jurisprudencia e aquela artc de inccrpretar, c conhecer as leis. A natural tern 

Por objecro as leis naturais, a divina positiva, ou tcologia as leis principalmence rcvc
ladas, a romana as leis romanas, a can6nica, a patria as leis de direitO patrio, a publica 
as leis de direito publico, a publica patria as de dircito publico patrio, etc. Mas como 
toda as leis, ainda que tenham divcrsos objecros, tern o mesmo sujcito, c fim, que 
e a felicidade temporal, quc ja vimos no § 27 nao scr oposta a eterna, t0das sc ligam 
entre si, e depcndem de rodos os meios, e adminfculos, que ja se acham exposros 
nesta Mem6ria. Concudo quando se fala cm jurisprudencia sem declarar a e pecie, 
torna-se vulgarmence, e ja desde o. prudences no tempo da repiiblica livre, pela arte 
de enrender, e incerpretar as leis, quc regulam o comum, e ordinario objecto dos 
neg6cios de uma na~ao; mas assim mesmo nesta acep~ao nunca se podera considerar 
isolada dos princfpios, e adminfculos refcridos. A arte difere da ciencia, porque e ta 
consta de princfpios rcduzidos a sistcma, e aqucla e a ultima aplica~ao, rcsultado, ou 
excrcfcio dos mcsmos princfpios. Cada ciencia rem pois sua arce, quc lhc e rclativa; 
e arnba se auxiliaram, c se auxiliam mutuamencc para os mucuos progrcssos. Logo 
0 rnagistrado, c advogado, que maquinalmentc aplicam a lei , sem o conhecimento das 
causas do sistcma, sao mais meros artistas, do quc jurisconsultos. 

7 
226 Mem6ria ! , § 8, noca 6, c Prop. 3, Mem6ria II, Prop. 3, Mem6ria Ill, Prop. 

e desta Mem6ria os §§ 125 c scg. 135 e seg. 141, 177 e scg., etc. 
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como seria possfvel dar-se uma, que merecesse esse nome, sendo 
fundada em prindpios cognoscitivos, e meramente intelectuais inde
pendences da experiencia227 ? Todos os ramos de conhecimencos 
humanos tern pois por guia a observac;;:ao, e nesta fundam suas regras, 
e prindpios. Consultem-se as matematicas, a fisica, a qufmica, a medi
cina, a cactica, etc. A jurisprudencia natural tambem se nao funda 
mais que os faccos, e regras sentimentais, que se observam sempre na 
natureza do homem natural, e social228; e a positiva nao e mais que 
a declarac;;:ao das regras, que nascem daqueles sentimentos 22 9 . Se 
qui ermos estudar as leis naturais, ajuntemos factos, e classifiquemo
-los, porque assim se formaram as leis da economia polftica, do 
direito publico, e das genres, da filosofia moral , e do direito natural 
particular: e querendo que a jurisprudencia fac;;:a rapidos progressos, 
nao temos mais que ligar, e adiantar codas as ciencias, que lhe sao 
conexas, e estudar mais o corac;;:ao do homem, e os meios de o 
instruir pelos factos, que se deduzirem da sua mesma natureza. As leis 
nacurais nao o sao por se acharem no c6digo justinianeu, ou em 
algumas da outras legislac;;:oes positivas; mas por serem deduzidas da 
nossa natureza bem examinada, e combinada com a nossa verdadeira 
utilidade, que e sempre a publica, quando bem exactamente se 
analisa: porque ainda que as leis positivas, tais como as romanas, 
sejam tambem faccos, que podem, e devem ajudar a perfeic;;:ao da 
analise, endo mesmo bem conciliadas, elas nao nos dao em resultado 
mais do que opinioe de um, ou diversos homens; que canto mais 
podiam extraviar-se do caminho da razao, quanto os tempos, que nos 
precederam, careciam dos prindpios luminosos, de que todos os 
quatro seculos de literatura, e os contfnuos progressos do espfritO 
humano nos tern hoje enriquecido 230 ; seguindu-se claqui que as 
conciliac;;:oes das leis positivas, ou um seco positivo 231 separado c.to 
estudo dos factos, que tern manifescado o nosso corac;;:ao em todos os 
tempos, e principalmente no estado actual da nossa sociedade, cao 
longe esca de no ser proficuo, que tende a embotar-OOS OS cerebrOS, 
e a apartar-nos da verdadeira escrada, que pode conduzir-nos a feli
citar as nac;;:oesm. 

227 Mem6ria I, § 5, nota 3. 
228 Cap. II desta Mem6ria § 8, etc. A mcsma jurisprudencia natural, tern ber!1 

pouco mcrccido o norne de ciencia, porquc sc tern maquinalrncnte ap licado a post
tiva; devendo esta ser uma c6pia daquela, como do scu original. 

229 Cap. XIII. 
230 Cap. Vil. 
Hl § 102, 118, 15 . 160, 178, 19:3, 194. 
2:12 0 grande Frederico dava os emprcgos publicos aos que tinham manifcstadO 

uma grande instrw;:ao, e gerno para elcs, a fim de ligar, e descnvolver as teorias corn 
a pratica. 
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§ 197. Toda a ciencia e pois pratica233, OU fundada em factos da 
natureza fisica, e moral; porque aquela, que se funda no mero intelec
tual, imaginario, ou hipotetico, nao e arte, nem ciencia, nem deve 
merecer este ilustre nome, por nao concorrer nunca para a felicidade 
do homem, ou do Estado, mas para a sua verdadeira rufna. Escutemos 
OS seculos, que nos precederam, e a imperiosa VOZ da razao para 
observarmos com horror o absurdo sistema da ideias inatas, e infi
nitos outros fundados no imperio da imagina<;ao, e em hip6teses 
gratuitamente concedidas; que tern sido idolatradas como por uma 
for<;a magica, e que foram sempre a primeira causa das nossas 
desgra<;as. Certo que n6s nao temos de inatas mais que umas 
disposi<;6es234, e propens6es para a felicidade porque os princfpios 
mais claros, e sfmplices da lei natural s6 nos sao determinados, e 
desenvolvidOS pelos sentidos, e pela experiencia, OU 0 que e 0 
mesmo, pelos factos, e fen6menos, que observamos; e se a pratica 
nos iluminou sempre, ela s6 e capaz de adiantar nossas luzes, e 
conhecimentos. Quando os estatutos de 1772 restauraram aqui as 
ciencias morais, nao quiseram limitar-nos as meras concilia<;6es das 
leis positivas, ou do que os legisladores disseram, ou quiseram dizer 
nos diferentes tempos; porque isso seria apartar-nos da verdade 
pratica, ocupando-nos em meras teorias; o que em verdade pouco 
diferia dos sistemas hipoteticos, e imaginarios; e em lugar de nos 
iluminar nos degradaria da ordem 235 dos verdadeiros sabios. A 
hermeneutica, e as analises estabelecidas para interpretar a mente, 
fim, e objecto dos legisladores nao tiveram, nem podiam ter em vista 
as meras teorias daquelas puras interpreta<;6es; mas o combina-las 
com o c6digo da natureza, ou, em termos, com os sucessivos fen6-
menos do mundo moral. Nern os assfduos, e penfveis trabalhos, que 
se nos incumbiram para o exame das diversas, e obscuras fontes da 
nossa ordena<;ao, e do direito romano, seriam compatfveis com a 
razao, senao enquanto serviam a aclarar os nossos costumes antigos, 
e a nossa natureza, a qualificar as boas leis, conciliando-as sempre 
tmpreterivelmente com a lei natural; e somente ate podermos formar 
uma boa compila<;ao de leis positivas, em que a hermeneutica seria 
enrao muito simples, e facil. A sabia lei de 18 de Agosto combinada 
com os nossos estatutos e s6 capaz de imortalizar a mem6ria do 
senhor D. Jose I, e do seu sabio reinado; porque a aridez do longo, 
e vasto estudo, que se nos exigiu, era s6 ate a publica<;ao do novo 
C6digo; para o que se devia trabalhar tao assiduamente nesta 
Academia, como o soberano igualmente trabalhava; publicando do 
alto do trono tantas leis, que deviam servir de outras tantas bases da 

233 As mesmas matematicas puras dependem da arte, ou pratica de formar linhas, 
e algarismos; sem os quais nao pode entender-se a teoria das demonstrar;oes. 

234 Condillac, e desta Mem6ria § 6. 
235 § 49. 
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legisla<;;ao positiva; e chamando ao ministerio imensidade de neg6cios 
para os decidir pelas leis naturais; por estas se acharem ultrajadas, ou 
desconhecidas em todo o reino. E coma fora passive! que um tao 
iluminado monarca quisesse perpetuar aqui um estudo de meras 
teorias, e de interpreta<;;6es de principios inconciliaveis entre si, e 
com os da boa razao, ou com os do bem publico, e embotar os enge
nhos dos homens, que ele destinava para cooperadores da grande, e 
magnifica obra da regenera<;;ao de todas as especies de 
jurisprudencia 236? 

§ 198. A hermeneutica e uma grande, e imponante arte, por estar 
unida as leis naturais; mas nao ha razao para ela se estudar isolada, 
e separada do estudo do c6digo da natureza, ligando-nos, e a nossos 
netos a um perpetuo, e perenal exame do que os legisladores romanos, 
can6nicos, e patrios disseram, ou quiseram dizer; e fazendo-nos cair 
na temeridade de querer sempre sondar, ou adivinhar os caprichos, 
as paixoes, os prejufzos, e as causas singulares, que os obrigaram a 
decidir em seculos tao remotos, e tao distantes no meio de costumes, 
e constitui<;;6es polfticas tao diversas, e desvairadas: muito principal
mente nao tendo o nosso espfrito nunca mediania, aspirando sempre 
aos grandes extremos, e tendo mostrado continuamente uma propensao 
manfaca para penetrar nos reinos intelectuais tanto mais, quanto eles 
nos sao menos acessfveis 237 . As argucias, as eternas disputas, e gritos 
das escolas davam ao menos o prazer de divertir o povo nos actos 
publicos, que supriam os teatros; mas a interpreta<;;ao da mente dos 
jurisconsultos nas suas decis6es injustas, se a for<;;a de muitos traba
lhos se chega a conhecer, alem de estragar a saude, nos aparta do util 
estudo das leis naturais, e tende a demonstrar-nos, e a apartar-nos da 
verdadeira pratica da jurisprudencia. 

§ 199. 0 estudO pu1:-i do c6digo da natureza, OU , 0 que e 0 

mesmo, dos factos, e observa<;;6es, que caracterizam o homem, e as 
na<;;6es nos seus diversos estados, e no sucessivo progresso das artes, 
e ciencias, e da civiliza<;;ao, forma a mais importante pratica de todas 
as especies de jurisprudencia238 ; mas nao e a falta desta pratica, de 
que se tern increpado os professores desta Academia, par nao ter sidO 
conhecida ao menos debaixo deste nome. 

§ 200. A falta de pratica, que nos imputam com muito calor, e a 
dos factos, e observa<;;6es do nosso fora; ou, o que e o mesmo, 

236 § 195, 193, 161 e seg. 
237 M. Sohwab falando aos seus patriotas alemaes !hes diz: vossas teoria5 

abstractas demonstrariio tudo que v6s quiserdes; mas nao mudarao o modo geral de 
sentir. 

238 § 213. 



Joaquim Jose Rodrigues de Brito 315 

acusam-nos da ignorancia das formulas das pew;oes, e libelos, das 
leis, que regulam os embargos, excepc;oes, agravos, apelac;oes, a nossa 
ordem do processo, e o direito consuetudinario, que tern no foro 
muito, e mui grande uso. Mas todas estas formalidades, esta ordem de 
processo, este direito consuetudinario nao nos cumpre ensinar nesta 
universidade, atentos os estatutos239, e a boa razao? Pode porventura 
entender-se bem a nossa ordenac;ao, as oucras leis patrias, e o direito 
romano aplidvel sem a pratica do foro? Ou deve merecer o nome de 
jurisconsulco, segundo Pascoal Jose de Melo adverte, o que nao sabe 
unir o conhecimento das leis ao dos meios de as praticar? Com efeito 
eu nao posso deixar de confessar alguma justic;a nesta imputac;ao, que 
nos e privativa, e de que escao isentos os nossos sabios estatucos. Se 
toda a ciencia, e suas teorias devem tender a felicidade do genero 
humano2• 0, devem ser fundadas em factos, que caracterizam, e carac
terizaram sempre os meios, que os conduziram a ela. Nestes factos 
devem entrar as formulas, e regras da nossa ordem do processo, e por 
consequencia a pratica forense; por dever ser conforme a razao, e ser 
necessaria a exactidao da analise 24 1. E se es ta pratica entrou na 
composic;ao da analise, que determinou as leis naturais, e positivas, a 
nova composic;ao, e decomposic;ao, e uma nova pracica iluminara, e 
apurara cada vez mais a legislac;ao; e quanto mais se ligarem codas as 
especies de pratica, canto menos falfvel sera a analise242 . 

§ 201. Contudo este ma!, que tanto se exagera, seria dissipado em 
grande parce pelos compendios do direico patrio, e do digesto reco
mendados nos estatutos243 , quando o precioso tempo gasto pelos 
nossos maiores em interpretac;oes subcis do que nao e util, nem recon
ciliavel, se tivesse poupado, e aplicado ao que e verdadeiramente inte
ressame. A pratica forense esca no direito natural, e positive, e nao obceve 
esta denominac;ao particular, senao pela prodigiosa multiplicac;ao das 
leis em classes, ordens, generos, e especies; que simplificadas, a distinc;ao 
do direico, e da sua pratica desapareceria inteiramente. Todavia enquanto 
a enorme massa de leis positivas se nao reduzir a metodo, e a ordem, 
e simplicidade, que a ucilidade publica canto exige, nos gemeremos 
debaixo do seu pesado jugo, e sera interinamente necessario ensinar 
os princfpios gerais daquela jurisprudencia pratica, heurematica, e 
formularia; porque sem ela e impossfvel entrar no jogo, e no amago 
da nossa legislac;ao, ou formar-se exactamente uma analise. 

. 239 Liv. II , tit. 6 , Cap. III, § 51 e seg. onde se determina aos professores do 
digesto, e do direito patrio esta pratica forense. Veja-se o Liv. II, tit. 6, Cap. VIII, § 8 
dos mesmos estatutos , e o novo alvara de 16 de Janeiro de 1805. 

24° Cap. II, VI e VII , § 196, 197 desta Mem6ria. 
241 § 181, 125 e seg. 135 e seg. etc. 
242 Mem6ria III, Prop. 7. 

2 
2~3 Liv. II , tit. 6, Cap. III , § 51 e 58. Veja-se o § 164 e seg. desta Mem6ria 213, 

26, 227, etc. 
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§ 202. Esta necessidade bem sensfvel a todos aqueles, que tern 
advogado, ou julgado algumas causas, e muito mais facil do que 
parece a primeira vista. Alguns professores tendo subido as rela<;;6es, 
e tribunais, e nao sabendo formalizar uma peti<;;ao, a tern aprendido 
em um ano, e teriam feito muito maiores, e mais assinalados 
progressos em todos os ramos de direito, se a tempo fossem nela 
iniciados; porque as quest6es inuteis seriam mais desprezadas, 
conhecendo-se entao mais sua inutilidade; e os termos praticos da 
nossa orden<;;ao, que as vezes parecem enigmaticos, !hes seriam mais 
claros, e luminosos, os nossos praxistas, mais entendidos, seus crassos 
erros mais descobertos; e as nossas leis se tornariam cada vez mais 
faceis. Se a dificuldade, que ha para entrar numa ciencia, e a falta de 
ideias, e de termos pr6prios dela, qua! seria a que terfamos para 
entendermos os nossos reinfcolas sem as luzes da pratica forense? 
Mas com este brilhante faro! unido as outras luzes do c6digo da razao, 
e dos prindpios luminosos, que o tern enriquecido, n6s entao os 
entenderemos perfeitamente, e !he saberemos tirar o suco, ainda que 
correndo um largo terreno de longas paginas sem achar uma ideia 
litil. Conheceremos que eles sao tanto mais inferiores aos expositores 
do direito romano, quanto estes sao mais achegados a n6s, e partici
parao dos prindpios luminosos novamente descobertos; e avalia
remos bem a serie de extravagancias, de que um homem e capaz, 
quando se desorienta do polo, a que deve dirigir-se; e quanto um s6 
prindpio certo, e luminoso e capaz de produzir uma serie de 
senten<;;as, e de resultados uteis. 

§ 203. Mas com que criterio nao devemos n6s entrar no estudo 
da pratica forense? Quantas vezes nos veremos n6s dominados dos 
sofismas dos nossos praxistas, e seremos arrastados a infinitos erros, 
que grassam no foro, e que nele es tao entronizados? Enquanto a mim 
eu confesso que querendo sondar este medonho, confuso, e formi
davel campo de batalha do nosso foro, tenho muitas vezes bebido 
tragos venenosos, apesar da minha grande preven<;;ao contra os 
nossos praticos; e outras tenho lutado com rabulas inacessfveis a 
razao luminosa, e enfartados de todos os falsos, e corrompidos prind
pios dos secu1os, que nos precederam. 

§ 204. Pelo que toca a pratica das c1encias naturais, ela e tao 
necessaria para formar a analise dos prindpios justos, que devem 
dirigir, e apressar os seus progressos, como e para a progressao das 
morais ; mas com a diferen<;;a que demanda despesas incomparavel
mente maiores. As mesmas regras, que determinam a preferencia, e a 
maior protec<;;ao aos quatro sistemas fundamentais da legisla<;;ao244

, 

sao tambem aqui as que nos devem encaminhar. A preferencia sendo 

24• § 140 e seg. 173, 176. 
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correlativa da maior protecc;:ao, e esta da maior instrrn;:ao, e de mais 
riquezas aplicadas; coma pode verificar-se uma instrrn;:ao verdadeira, 
e litil, sem estar unida a uma pratica luminosa, que acompanhe as 
teorias, as dirija, as fomente, as aclare, e as fa<;:a proficuas, e interes
sanres? 0 estudo importantfssimo da botanica, da mineralogia, e do 
reino animal nao se deve tornar ridiculo, e inutil feito no gabinete 
superficialmente, sem se saber determinar a classe, ordem, genera, e 
especie qualquer produto, que de repente se ofere<;;a? Como podia 
este mesmo conhecimento utilizar-nos sem uma viagem as na<;;6es da 
Europa, que nos instrufssem da hist6ria dos metodos2~ 5 , porque 
estas ciencias se tornaram frutfferas? Esta mesma viagem que (1til nos 
poderia ser sem outra feita dentro do nosso reino, pela qua! conhe
cessemos a cultura, e produ<;;6es das diferentes especies de terras nas 
diversas provfncias, e comarcas, e nas diversas direc<;;6es para os 
quatro pontos cardinais do globo? E de que valeria mesmo o mapa 
topogrifico do nosso pafs com os referidos conhecimentos sem uma 
pratica luminosa, unida a grandes, e repetidas tentativas sabre a 
conserva<;;ao, ou multiplica<;;ao dos animais, cultura, e produ<;;6es das 
plantas, e mil outros ramos da economia rustica? Por certo que sao 
bem conhecidos os meios; porque as teorias podiam somente utilizar
-nos, e a agricultura prosperar, e produzir as grandes riquezas, que a 
natureza nos oferece; e porque as despesas aplicadas as ciencias natu
rais, ainda que muito maiores, nao seriam perdidas para a na<;;ao, mas 
antes a recompensariam prodigiosamente. 

§ 205. Se todos os bra<;;os das ciencias naturais fossem ligados a 
uma pratica luminosa, e a despesas prudentemente aplicadas, se ainda 
que houvessem homens entregues a apurar, e adiantar as teorias, 
houve sem muitos outros praticos, que lhe comunicassem seus resul
tados, e descobertas, seria bem sensfvel sua utilidade; ja pelos contf
nuos produtos, e vantagens, que tirarfamos das nossas inumeriveis 
minas, com que enriquecerfamos as artes; e ja pelo progressivo 
a~menro, perfei<;;ao da agricultura, da hidraulica, da navega<;;ao, e da 
tactica. 6s nao serfamos entao tranquilos espectadores dos 
Progre os das na<;;6es civilizadas da Europa; aproveitando-nos 
0 mente da suas descobertas, e estando reduzidos a carecermo dos 

Primeiros meios da nossa subsistencia. 

, § 206. Esses genios limitados, que com tanta enfase, ou maledi
cencia mofam, e admiram os poucos progressos das ciencias naturais 
depois da reforma, conhecam a razao bem 6bvia, e patente a todos; 
n~tem que as cau as produziram sempre os mesmos efeiros, e que 
no nao omos, nem nos seculos precedentes mostramos ser, de infe-

. 
245 a Alemanha a mecodologia faz uma impreterfvel parce das li~oes de todas as 

univer idades. 
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rior natureza a dos povos das outras na<;6es. Observem que se a 
medicina tern feito entre n6s algum progresso, o deve a essa curta, e 
acanhada pratica, que se conservou sempre unida a teoria; e que as 
novas descobertas astron6micas, que ja come<;ou a publicar um tao 
respeitivel membro desta universidade, que tanto a honra, ainda 
mostram que o sangue, que corre nas veias, e o mesmo, que estava 
na posse de sangrar-se pela p:itria, e que tinha animado tantos varoes 
ilustres a fazer tao portento::ia.~ dc~uihcnas nas artes, nas ciencias, e 
nas armas; e saibam enfim respeitar as ciencias naturais como o dep6-
sito mais rico, e s6lido, a que o sagrado c6digo da humanidade quis 
que n6s fossemos procurar a maior por<;ao de bens, que constituem 
a nossa felicidade, a que a alt.a providencia nos destinou. 

CAPfTULO XVI 

Epilogo dos diferentes objectos desta Mem6ria, e resoturao 
do problema porque a jurisprudencia, e todas as ciencias 

morais tern feito fracas progressos em Portugal, 
e na Europa; e porque meios se podem regenerar? 

§ 207. Cifremos em poucas palavras tudo o que temos referido. 
Existe moral, ou este sagrado c6digo da razao, cujas regras pres
crevem a nossa maior felicidade 246. Todos os bens, e vantagens, que 
a natureza por toda a parte nos oferce, sao os nossos direitos; mas 
COffiO estao ligados aos dos Outros homens, e necessario por analises 
determinar-lhes os limites, que os devem circunscrever 247 . A 
instru<;ao de todos OS bra<;OS de conhecimentos humanos e SO capaz 
de iluminar-nos sobre todos os deveres, por ser ela uma pena imposta 
a nossa fraca natureza, e ligar-se toda mais ou menos entre si; uma 
maior liga<;ao tern todas as leis naturais; porque se auxiliam, e comu
nicam mutuamente, e como se consolidam em uma s6 lei 248

· 

Deixando de generalizar tanto, indiquemos as causas do mal, p:ra 
depois passarmos aos remedies, que conformem com a capitula<;;a0 · 

§ 208. As pueris disputas sobre a existencia da moral, e da 
propriedade 2

• 9 , a separa<;ao da polftica 2so, e principalrnentF: da 
economia poHtica251 , o igual abandono das outras classes de direito 

l "' Cap. I! e scf!. 
247 § 181, 125 e eg ., 135 e seg., Cap. X III e seg., etc. 
248 Cap. VII e seg. 
249 Cap. IT ' Ill , IV e VJ. 
25o Cap. VI . 
15 1 Cap. XII e XIV. 
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natural252, e das outras artes, e ciencias253, o desprezo da pratica254, 

o prejufzo das escolas 255 , as regras da supersti~ao erigidas em 
~istema 256 , um seco, e descarnado positivo 257 , o idealismo 
intelectual258, e a irreligiao259: eis aqui as principais causas, que tern 
retardado os progressos do espfrito humano nas ciencias morais, e 
que nos tern feito desorientar tanto, e embara~ar tao sensivelmente a 
felicidade das na~6es. 

§ 209 . Se quisermos que todas as ciencias morais fa~am 
Progressos rapidos, removamos todos estes obsticulos, e estudemo
-las pela mesma ordem, em que esrao ligadas no c6digo da natureza, 
trabalhando mais no que e mais diffcil, e ao mesmo tempo mais 
Util260

, ou em outros termos, trilhemos a estrada larga, e patente, 
que a razao nos descobre; e que somente esti reservada a fraca esfera 
humana; que e o exame, e analise do que somos, e do que temos 
Si do. 

§ 210. Os tres formidaveis monstros da supersti~ao, do despo
tismo das escolas, e do idealismo intelectual estao expirando; e todos 
os ourros obsticulos sao em verdade muito faceis de veneer. Ainda 
que muitas vezes nos tenhamos deslizado em muitos erros; todavia 
Possufmos a suficiente catequese para cortar as rafzes venenosas do 
ma!, senao para o curarmos todo de uma vez, ao menos para fazer 
amadurar os abcessos, a fim de se cicatrizarem por si mesmos; 
conhecemos que a falta de conexao entre as verdades conhecidas e 
uma das grandes fontes donde dimana o contagio; que a moral e a 
mais completa de toda~ as ciencias olhada pelo encadeainento de 
seus princfpios, e pela solu~ao de todas as quest6es, que vem a um 
tronco comum, que e 0 nosso interesse bem entendido; e que e 
Palavra de mais reduzir as verdades, e os fen6menos morais de todos 
os ~eculos a princfpios fundamentais, e bem distintos, cortando o 
esp1rno minucioso, e Jimitado, que deixa o tronco pelos bra~os, o 
que perde, e confunde tudo por querer tudo abra~ar, e 
c?mpreender, sao poderosos meios da regenera~ao da jurispru
dencia, e das ciencias morais. 

~s2 Cap. IX e X. 
53 Cap. Vil c Vlll 

251, C~p. XV. . 

lS~ § 102, 113, 119 , \Go , 178, 219 , 120 , e tc. 
256 § 113, 160, e tc. 
257 § 102, 118, 158, 160, 178, 193, 194, 196, 197, 198 e Cap. XIII. 
258 § 3 , 19, 23, 67, 70, 101, 197, 198, Mem 6 ria I, § 5, nota 3. 
~59 Cap. XI, § 26 e ~ g., § 100, ere . 
• ()0 § 112. 
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§ 211. E necessano apartar os homens dos extremos, que sao 
sempre viciosos, e faze-las distinguir, e abrac;:ar exactamente o neces
sario, o uti1261, e o curioso, segundo a ordem, que determina, e pres
creve o bem publico. Esta regra e de mui dificil execuc;:ao para genios 
medfocres; porque o nosso orgulho nos faz demorar muitas vezes no 
curioso, ou por nele termos feito maior estudo, ou por querermos 
ostentar no que e pouco trilhado, e deve causar a admirac;:ao daqueles 
genios fracas, que nao possuem o jogo dos princfpios gerais. Uma 
pura dialectica, que forme o nosso habitual estudo em todo o 
decurso da nossa vida, ira apurando os metodos, a critica, e a herme
neu tica, com que possamo merecer o name de jurisconsultos, 
ligando todos os brac;:os de conhecimentos humanos, que podem 
animar, e dar luz aos objectos que tratarmos. 

§ 212. Os princfpios luminosos262 , que giram, e formam parte da 
opiniao publica, a que os mesmos soberanos, por mais poderosos 
que sejam, se vem obrigados a obedecer, sao muito maiores tanto no 
seu peso, como no seu numero, do que a primeira vista nos parecem; 
e devem regular as nossas regras de critica, e exigir todo o nosso 
respeito. Somente um genio, que sabe penetrar a razao das cousas, e 
perceber a causa da mudanc;:a de costumes, e da opiniao, podera 
conhecer, e apreciar verdadeiramente seu alto, e prepotente imperio: 
porque ainda que as paix6es da inercia, da ignorancia, do s6rdido 
interesse, dos subornos, e prevaricac;:6es, do egoismo, da vaidade, da 
intriga, da superstic;:ao, e da irreligiao se vejam por nossa infelicidade 
triunfar, e s6 enquanto um golpe de autoridade as nao dissipa, e 
destroe: vista que a triunfante razao tern feito conhecer aos homens 
seus estragos, dirigindo contra elas a opiniao publica, que jamais 
alguma potencia, por grande que seja, podera sufocar. 

§ 213. Sigamos pois o caminho ja trac;:ado pela lei de 18 de Agosto, 
e pelos nossos estatutos 263, e aperfeic;:oemo-lo com as luzes, e desco
bertas, que aparecerao depois. A filosofia moral, por exemplo, ligada 
as regras de todas as clas es do c6digo da humanidade, estabelec;:a os 
princfpios gerais dos costumes da educac;:ao fisica , moral , civil , polf
tica, e religiosa; os de prevenir os crimes, e de emendar os vicios por 
uma etica natural , e crista, e pela moral evangelica: e sendo ensinada 
alternativamente pelos professores das diversas ciencias morais, seja 
enriquecida das de cobertas feitas em objecto diferentes. Mas o 
compendia ac o modado ao nova metodo, que sera sempre 
indispensavel264 , ainda que reuna todos os princfpios da moral mais 

261 § 209. 
262 Prefacio, § 6, 23 e nouuos Iugares. 
263 § -9, 118, 119, 15-, 160 e seg. 194, l97. 
26• § Ill , 115 , 164 e seg. 
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pura, aos da moral de Socrates, de Plat:ao, de Seneca, de Cat:ao, dos 
mais fil6sofos da antiguidade, e dos grandes tratados aparecidos no 
seculo XVIII sera sempre defeituoso, e com o tempo se ira apurando, 
e reduzindo aos seus justos limites. Nern aqueles habituados a ques
tionar; se a moral e ciencia pratica, questao, que os novos estatutos 
proscreveram265 , nem os que somente se tern aplicado ao seco posi
tivo, sao capazes de o formarem, ou aperfei<;;oarem; mas sim os que 
tem profundamente muito o c6digo da razao em todos os seus ramos, 
os que conhecem a for<;;a da conexao dos conhecimentos humanos, 
e aqueles enfim, a quern uma dialectica profunda tenha caracterizado 
no estudo das escrituras, tradi<;;ao, condlios, e padres. Entao suas 
li<;;oes aperfei<;;oadas com o tempo, e com as contfnuas medita<;;oes, e 
exames, se tornariam um fecunda fonte, onde veriam purificar-se 
nossos costumes, as virtudes 266 procurar seus modelos; os vfcios, e 
as paixoes, os meios eficazes de serem extirpadas, e toda a ordem 
social receberia um novo tom, e energia. 

§ 214. Um catecismo, que abra<;;asse todos os ramos de direito 
moral267

, gravaria no cora<;;ao dos eclesiasticos, dos magistrados, de 
todos os funcionarios publicos, e de todo o povo aqueles prindpios, 
que sendo aplicados a exemplos, e a contos morais, dariam uma 
muito maior vantagem ao Estado, do que as meras declar<;;6es dos 
pulpitos, que ferem os sentidos; mas que nem sempre abalam, nem 
Penetram o cora<;;ao. Se todos os eclesiasticos, a quern esti confiada 
a principal parte da nossa educa<;;ao, estando livres do espfrito do 
cepticismo, e desembara<;;ados da enorme massa de autoridades, que 
!hes carregam a mem6ria, e os impossibilitam a pensar, erh lugar de 
ostenrarem uma erudi<;;ao inutil de textos, as vezes tao ma! entendidos 
como os que condenaram a Galileu, e a existencia de antipodas, se 
esmerassem todos em seguir os sabios te6logos, aplicando todos os 
ramos teol6gicos aquele catecismo de moral, eles se tornariam todos 
dtgnos panegiristas do supremo criador do universo, e cumpririam 
aquele grande, e sagrado dever do amor do pr6ximo, concorrendo de 
um modo muito mais sensivel para a efectiva felicidade temporal, e 
eterna de todos os homens e de todos os corpos sociais. E que 
triunfo para a religiao, e par~ a regenera<;;ao dos costumes? 

§ 215. Se para o progresso das ciencias morais e indispensavel o 
estudo da filosofia moral, e de todos os bra<;;os do c6digo da humani-

265 Estatutos, Liv. I, tit. 3, Cap. VI, § 28. 
266 Quando se diferenc;a a vinude civil da religiosa. Mem6ria I, § 14, Mem6ria 

II, §. 37, noca, etc. sacrifica-se aos nossos prejufzos, porque exactamente a virtude e, 
e foi sempre uma, e a mesma, qualquer que seja a sua especie por ser o habiro 
conforme as leis naturais: comanto que se respeitem s6 os actos externos, e se pres
cinct;6 das imenc;oes, com que se obra. 

' § 47 e seg. 64 , 145, 153, 155, 213, etc. 
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dade, o da economia polftica e o da primeira preferencia pela sua 
importancia, e dificuldade, pela sua mais necessaria confronta<;:ao na 
forma<;:ao das anilises que determinarem todos os principios das leis 
naturais, qualquer que seja a sua classe268 , e por estarem a ela subor
dinados todos os outros bra<;:os; visto que estes para serem conser
vados, e ampliados dependem da subsistencia, que ai vao mendigar, 
coma a primeira, e mais s6lida, e perpetua fonte de riquezas 269 . E 
sem a ciencia da economia era impossfvel acertar com as justas leis, 
a nao ser pelo acaso, com que o cego acerta no alvo, por ser ela o 
principal faro!, e estrela fora, que deve dirigir os legisladores a seus 
altos destinos. 

§ 216. Se ha ainda muitas leis positivas justas, elas sao principal
mente devidas a estes principios de moral, que nao tern podido ser 
obscurecidos pelos prejufzos, pelo cepticismo, e pela supersti<;:ao, e as 
regras da economia polftica, que os progressos das ciencias naturais 
fizeram sempre brotar. A opiniao publica fitou seus olhos sobre este 
importante objecto, e todos os governos da Europa o ajudavam pode
rosamente por seus jornais, academias, e sociedades literarias, e pelo 
prodigioso numero de escrims, que tern iluminado as na<;:6es civili
zadas; espalhando entre muitos principios falsos muitos outros lumi
nosos, que electrizaram os povos, e os soberanos. Sua luz reverbe
rando para n6s, os professores mais habeis desta universidade, e os 
magistrados do reino, que nao tern absolutamente desprezado este 
importante ramo, se distinguiram incomparavelmente mais, do que 
aqueles, que absolutamente o abandonaram. 

§ 217. Nao nos pare<;:a estranha, ou nova esta linguagem. Ela tern 
o seu fundamento ja na epoca da gl6ria da Grecia; porque quando 
mesmo a filosofia , a supersti<;:ao, e a legisla<;:ao nao faziam mais que 
um s6 corpo de doutrina, os homens sabios sempre se distinguirarn 
pela polftica. Nao falando de Pericles, e de outros her6is, que o seu 
seculo ofereceu; e de que ja fizemos men<;:ao 270 , dizei-me porque 
razao se assinalaram tanto esses jurisconsultos romanos, cujos frag
mentos admirais no digesto? Papiniano, grande polftico, e o mais 
sabio de todos os juri consultos, segundo Cujacio, nao foi conse
lheiro de Estado do imperador Septfmio Severo, que nenhum neg6ciO 
importante decidia sem seu voto; que o fez Prefeito Pret6rio, a maior 
dignidade do imperio, e depois tutor de seus filhos? Valentiniano III 
nao determinou que nos casos duvidosos todos os jufzes julgassem 
pelas decis6es, que aparecessem nos escritos deste sabio? Ulpiano 
nao foi sabio polftico, secretario, e ministro do imperador Alexandre 

268 Cap. XII , XIII , XIV, XV. 
269 Cap. XII , XIV, XV. 
270 Cap. VII . 
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Severo, e depois Prefeito Pret6rio? Neracio Prisco, amigo fntimo do 
grande Trajano, nao foi destinado por este imperador para seu 
sucessor pela sua sabia politica, e nao foi depois consul, e conse
lheiro de Adriano? Paulo Juliano, Aburno Valente, Maeciano, Scaevola, 
Claudio Trifonino, Menandro, Modestino, e ourros jurisconsultos nao 
foram mestres, conselheiros de imperadores, e distinguidos de mil 
modos pelas suas luzes de jurisprudencia, que estava entao ligada a 
economia, a politica, a filosofia, e a todas as ciencias morais? Que 
conhecimentos polfticos nao deviam ter os magistrados, os sena
dores, os prudentes para formarem os seus editos, os seus plebfscitos, 
senatus-consultos, e respostas, que eram outras tantas leis no tempo 
da republica? Por certo que os prindpios da filosofia 271 sendo 
ligados as seitas dos jurisconsultos, e as maximas da moral, e da polf
tica, que tinham sido transmitidos da Grecia, que se aperfeic;oaram, 
e acomodaram a jurisprudencia, e que o tempo pela maior parte 
consumiu, deviam transformar aqueles homens em outros tantos espf
ritos enciclopedicos. 

§ 218. Nao vamos mais longe mendigar exemplos desta natureza, 
que sirvam a comprovar as evidentes razoes, que ja em outro lugar 
expusemos272 . Nao foi a polftica do nosso grande jurisconsulto Joao 
?as Regras que o senhor D. Joao I deveu uma parte da sua gl6ria? E 
a de Joao Pinto Ribeiro o senhor D. Joao IV a da sua aclamac;ao 
sustentada com esforc;os tao gloriosos para esta monarquia? Quasi 
todos os membros dos tribunais deste reino, alguns de seus presi
dentes, grandes prelados, e funcionarios publicos nao vem a esta 
universidade beber as primeiras luzes, que talvez formem para sempre 
0 seu caracter? Se o seco positivo, que se lhes ensinava pela maior 
pane, antes da Reforma, fosse substitufdo pelos princfpios justos da 
polftica, da economia, e do c6digo da humanidade, nao adquiririam 
um fundo de ideias uteis, que profundadas por novos estudos 
PUdessem concorrer mais eficazmente para a felicidade do Estado? Se 
aquela primeira idade, em que se geram as virtudes, ou os vfcios; em 
que se imprime o selo, que caracteriza sempre o homem no decurso 
d~ sua vida, e que lhe forma seu gosto para as ciencias, seu amor a 
Patria, e ao soberano, fosse bem cultivada; se os primeiros estudos da 
mocidade formam um fundo de ideias prot6tipas, a que se compoem, 
Obedecem, e como se modificam, e tomam o seu pr6prio cunho 
todos os conhecimentos adquiridos depois, de que import:ancia nao 
seria imprimir-se aqui na escolhida porc;ao da nobreza nacional, que 
faz a mais s6lida esperanc;a do reino, e do soberano, uma massa de 
Pn~cfpios luminosos, que hao-de influir tao proximamente na legis
lac;ao, e no bem publico? Por certo que n6s nao temos outra 

271 
Estatutos Liv. II , tit. 3, Cap. V, § 22. 

272 Cap. XIV 
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Academia273 , em que lhe comuniquemos estes princ1p1os polfticos, 
que hajam de dirigir, e determinar tantas quest6es, quantas se 
ventilam a cada instante sabre o direito das gentes, economia polftica, 
e outros objectos da legisla<;;ao. Nao ha razao para aprender os prind
pios do direito particular, e as analises das opinioes dos juriscon
sultos, e deixar-se ao capricho, e a curiosidade, que e rara no homem, 
as mais importantes quest6es, que interessam o bem do Estado, e de 
cuja decisao depende tanto a salva<;;ao publica do reino, e das na<;;6es. 
A marinha, a fazenda , o comercio, e a agricultura tern uma jurispru
dencia fundada em regras diferentes, e mui dificeis de combinar, que 
nao podem suprir-se pelos mesmos prindpios do direito particular; 
e as mesmas razoes, que determinam a preferencia, e protec<;;ao dos 
sistemas fundamentais, declaram o estudo mais assfduo, e arido, que 
e necessario aplicar a polftica. Eu nao sei que se possa em verdade 
dar uma causa mais poderosa para a complica<;;ao, e confusao das leis, 
para o retardamento das ciencias morais, e da felicidade nacional, do 
que a falta de instru<;;ao e a causa de todos males 274 . Mas ha ainda 
cabe<;;as esturradas, que resistem a esta evidencia, e atordoadas do 
golpe perguntarao se isto e sonho, ou realidade 275? 

§ 219. Mas como podiam estes prindpios tao evidentes, e tao 
pr6prios a regenera<;;ao da jurisprudencia, das ciencias morais, e das 
sociedades civis ser ignorados, ou desprezados ate hoje, sem ser pelo 
prejufzo das escolas? 0 orgulho, com que se defendia em actos 
publicos todo o direito can6nico, e civil, toda a teologia, e tudo o 
que os homens sabiam, em que entravam as ciencias naturais, e posi
tivas, e todos os conhecimentos humanos, e uma poderosa causa, que 
nos faz conservar na ignorancia de tudo, e principalmente do que nos 
e mais importante. Argucias, distin<;;6es, e subdistin<;;6es, afirmativas, 
e negativas em um latim barbaro, porque alguns dos nossos pais 
ainda uspiram, lamentando a nossa ignorancia, a pequenez do nosso 
espfrito, e a curta esfera dos nossos talentos davam os meios aqueles 
homens habituados a esta singular, e sofistica linguagem para defen
derem audazmeme todas as ciencias sem nada saberem delas; e 
fizeram depois incumbir a outros a solu<;;ao de quest6es polfticas sern 
terem alguns prindpios para as decidir. Sim ha genios, que se tern 
aplicado a estas materias dificies, depois que a ocasiao, e necessidade 
se oferece, e os obriga; mas sao outros tantOs prodfgios da ordem 
moral, e que devem excitar a nossa admira<;;ao: e ainda que se tenham 
vista leis justas lembradas por estes raros talentos, que multidao de 
outras nao vemos serem antin6micas, e um fermento de eternas 
desordens, destruirem a for<;;a, e energia das boas, e terem confun-

273 Mem6ria II, § 25 e desta Mem6 ria § 193, 195 . 
27~ § 7 e seg. 67, 70, 86, 99, 173 e seg. 186 e seg. 191, etc. 
275 § 102 , 113, 119, 160, 178, 193, etc. 
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dido a ordem publica depois de inquietarem muito os soberanos! A 
falta de sistema, que s6 pode formar-se em tempo, e com tempo, e 
nao no breve, e proceloso conflito de questoes isoladas, que as 
circunstancias, ou a imperiosa necessidade oferece momentanea
mente na afluencia de mil complicados neg6cios, nao pode brotar em 
regra senao confusao, e desordem. 

§ 220. A escola de Pitagoras, que fazia misterio da sua ciencia, que 
ocultava seus altos, e inescrutaveis segredos debaixo de aparencias 
maravilhosas, seguida na Grecia, no Egipto, na Italia, e na Asia, nao 
tern podido proscrever-se totalmente da Europa, nem dos nosso:; 
metodos de estudar. As postilas entregues materialmente a mem6ria, 
e que roubam o tempo a leitura, meditac;;ao, e raciocfnios, sao um 
filho legftimo, e natural daquela escola, bem como o ar senhoril, o 
tom aleg6rico, ambfguo, e pomposo, o aspecto triste, melanc6lico, e 
meditativo, e a afectac;;ao de tudo saber, e de tudo poder decidir, e em 
tudo improvisar. Um sistema de ideias, e de ciencias inatas, ou adqui
ridas no meio de distracc;;oes sem aquela profunda, e assfdua lic;;ao, e 
experiencia indispensavelmente necessaria a um serio, e util estudo 
do c6digo da humanidade, e a que nos ligou a natureza, tal e outra 
poderosa causa do desprezo da polftica. 

§ 221. A palavra bom gosto aplicada a jurisprudencia, sendo quasi 
como a fenix, de que todos falam, e que ninguem viu, indica aquele 
metodo, com que se ferem as verdades de modo, que toquem os 
ouvintes, e os leitores, em que as grandes ideias se liguem com as 
pequenas, os grandes objectos com os de menos importancia, e em 
que a luz reverberando de todos os !ados ilumine tudo, e tudo fac;;a 
conhecer, e apreciar no seu verdadeiro valor. E estabelecendo os prin
cfpios gerais da moral , do direito particular do homem, e dos 
costumes, combinando-os com a economia polftica, e com as regras 
da legislac;;ao, e unindo os preceitos da boa linguagem, e da 
ret6rica 276 para to car o corac;;ao, com uma boa dialectica para 
convencer o espfrito, e formando enfim uma exacta analise, que deter
mine todas as leis a face da experiencia, e dos conhecimentos 
humanos, que jogam do modo mais directo com o objecto delas, e 
que somente se podera dar born gosto em jurisprudencia. Tal o 
merodo, com que se devem tratar todas as materias do direito natural, 
e positivo277 ; e o recomendado pelo c6digo da razao; e tal o gosto, 
que somente a mocidade estudiosa deve procurar: porque um seco 
POsitivo lhe e muito facil adquirir depois por Si s6 a vista dos comen-

276 Estautos, Liv. I , tit. 4 , Cap. VI, § 34 e 35 , etc. onde se recomenda nas disser
tai;oes juridicas um estilo orat6rio. 

277 Estatutos de 1772, Liv. I, tit. 4, Cap. VI, § 22, Liv. II , tit. 14, Cap. I, § 7, tit. 
2• Cap. VII, § 6, etc. 
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tadores do direito, quando a necessidade a estimular a esse estudo. 
Alias sucederi o que ja muitas vezes se tern desgra<;:adamente obser
vado adquirir-se na primeira idade um aborrecimento, e 6dio entra
nhavel ao estudo, e ficar o espfrito tao nauseado, que a nao ser com 
remediOS caustiCOS, e estimu!antes, OU por algum milagre da medicina 
legal, nao se poderi dar tom a maquina, e disp6-la a algumas horas 
de aplica<;:ao 278. 

§ 222. A lei de 18 de Agosto, e os estatutos descobrindo o 
caminho deste born gosto fizeram uma revolu<;:ao na jurisprudencia, 
e Pascoal Jose de Melo aplanou os caminhos, que se dirigiam aquele 
importante objecto; porque suas obras alem de darem um modelo 
para a execu<;:ao daquela sabia lei, deram uma nova face a nossa juris
prudencia, reunindo todas as classes do c6digo da humanidade as do 
positive, e as luzes da hist6ria, e da crftica. E ainda que tiveram de 
resistir aos prejufzos, e a intriga, e nao acharam logo um publico 
acolhimento nesta Academia, que era o ponto central, a que se devia 
tender, a opiniio publica279 iluminada, a que nao ha poder humano, 
que resista, as fez apreciar aos magistrados, aos advogados, e aos que 
queriam merecer o nome de jurisconsultos. 

§ 223. Comparemos o gosto deste homem, e o dos outros sabios 
professores, que hoje pretendem imita-lo e adiantar suas vistas lumi
nosas com o desses corifeus de jurisprudencia, de quern se dizia: que 
se o digesto se perdesse eram capazes de o fazerem ressuscitar, e de 
que o senhor rei D. Jose sabia, e premeditamente nao fez algum caso 
na Reforma de 72; ou confrontemo-lo com outros mais recentes, para 
quern os estatutos tiveram sempre a impossibilidade de serem execu
tados, e !he notaremos a mesma diferen<;:a que ha entre os esplen
dores do sol, e as espessas trevas da noite. De uma parte acharemos 
um seco positive, um assfduo, opiniatico, e inlitil trabalho de conci
liar leis inteiramente antin6micas, um vacuo imenso de conheci
mentos polfticos 280 , uma falta de dialectica, um as quest6es sopo
ro as, e sonolentas, herdada , e repetidas muitas vezes, e mil outros 
objectos, que espalham o enojo, e fastio, e que ao capazes de 
embotar os engenhos mais florentes; e da outra pane n6s veremos 

278 0 grande Federico no ano de 1768 ordenou as universidades que se nao 
demorassem muico na mecodologia ou ciencia dos mecodos, mas s6 instruissem nos 
principios gerais. 

i-9 § 212, 216, 22 , 184, 188, 189, etc. O c6digo da Prussia em tres vol. em 8, 
que hoje corre, nunca recebeu do grande Federico, nem do sucessor fon;a de lei , e 
niio e mais que um projecco; mas como contem a maior pane do direico ai recebido, 
costuma-se julgar por ele: bem como entre n6s pelas decisoes de Pascoal Jose de 
Melo. 

280 Os novo Estatutos, Liv II, tit. 5, Cap. lll , § 36, etc. recomenclam aos profes
ores do digesco o uprirem-no nas materias politicas. 
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todas as discussoes serem aprumadas ao bem publico, as materias 
tratadas em um mais vistoso, e variado espectaculo por representarem 
no teatro de toda a natureza; e as leis ligadas, e como conglutinadas 
entre si. Mas risquemos da nossa lembrarn;a a mem6ria daqueles espf
ritos pueris, que tomavam a laboriosa tarefa de se dessecarem com o 
inutil, e somente ocupe a nossa atern;ao a sucessiva decadencia do 
despotismo de Arist6teles, e das escolas, que vai recebendo contf
nuos, e mortais golpes. Por certo que consagrado ja a sabedoria o 
tempo, que se profanava com estupidos gritos, e com insfpida 
doutrina se vai sucessivamente formando o gosto do estudo, e para 
o estudo sem violentar o espfrito, nem o cora<;;ao. As ciencias morais 
se irao apreciando, sendo vistas por um seguro bar6metro, que as 
demonstre, e as avalie; o habito de medita-las, e de inquiri-las com 
crftica iri pouco a pouco formando o gosto dominante da na<;;ao. 
dissipari a licenciosidade, regenerara os costumes, insinuari todas as 
vinudes, aperfeicoari todos os ramos de conhecimentos, e fara enfim 
calar esses espfritos sublimes, que tao justamente tern atacado o 
credito das universidades; que em lugar de serem o couto, e o 
santuario das ciencias, se tern tornado o maior obstaculo aos 
progressos do espfrito humano, da felicidade das na<;;6es, e da tran
quilidade dos soberanos. Entao e que a estupidez se cobriri de luto, 
e o c6digo da humanidade se coroari de verdes, e vi<;;osos louros. 

. § 224. V6s que aspirais a brilhante ordem de jurisconsultos, nao 
tmiteis essas aves nocturnas, que s6 veem nas trevas, e a quern a luz 
ofende, e !hes perturba a vista, e que com um zelo fanatico, e atrabi
liario querem dominar nas vossas consciencias, e no metodo de 
vossos estudos: a mem6ria dos Pericles, dos Miltiades, dos Socrates, 
dos Catoes, dos Senecas, e dos Papinianos anime continuamente 
vosso espfrito ao bem publico, que deve ser o unico alvo de todas 
as vossas medita<;;6es. Nao isoleis os bra<;;os de conhecimentos, que se 
a~ham ligados no c6digo da natureza. Nao vos fascinam os sons dos 
p1fanos, e das trombetas o brilhantesco dos bast6es dados as vezes 
a ignorancia, a estima d~s mitras, e das togas conferidas as vezes a 
falsos eruditos, nem a grandeza dos cargos, e das insignias, que 
POdem ensabenitar mais, do que honrar os que as trazem. A vossa 
verdadeira gl6ria nao esci no ouro, e no luzimento, mas s6 na sabe
doria, na virtude e no amor da humanidade: se esta felicitar com as 
vossas luzes, e c~m os vossos exemplos. Nao percais nunca de vista 
q~e a grande dignidade, em que a providencia vos colocou, e que vos 
na~ podem roubar os poderosos da terra, e a de serdes o orgao da 
0 P1.niao publica2s1, a que todo o globo sucumbe, e se sujeita; e que 
ap!icando as vossas vigflias, e cuidados a adiantar a gran?e ~bra da 
regenera<;;ao da jurisprudencia, as causas do mal se d1ss1parao, por 

281 § 212, 216, 22 7, 106, 168, 184, 188, 189, ecc. 
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serem, faceis de remediar sem a necessidade de recorrer a violentas 
sarges, que possam exaspera-lo. 

§ 225. Longe de v6s o fmpio Sistema dos fatalistas, ou o dos que 
atribuem a vinganc;a celeste 282 , e miraculosa os males da humani
dade, e os fazem por isso mesmo necessarios, e incuraveis. 0 facto 
poderia produzir tantas revoluc;6es nas ciencias, quantas n6s temos 
visto na hist6ria, e nos quatro seculos de literatura, ou foi o born, ou 
mau uso da razao, que as fez brotar? Se Deus nao mudou nunca as 
leis fisicas do universo, como podia estar continuamente a derrogar 
as do mundo moral? 0 globos, que existiram na imensidade do espac;o 
nao ubsistem ainda hoje? 0 sol tern perdido sua luz, as chuvas tern 
cessado de correr sobre a terra, as fontes, e os rios secado suas 
correntes, as plantas deixado de produzir seus frutos, as aves de 
povoarem o ar; os peixe de habitarem no seio dos mares, e os 
corpos de gravitarem para o centro? Porque motivo pois havia Deus 
de alterar continuamente as leis morais, depois de vos ter dado a 
razao, para por ela vos guiar? Quereis comparar sua alta, e profunda 
sabedoria com os desvairados, e vacilantes sistemas dos ho mens? Nao 
e mai que suficiente que vos tenha manifestado o seu poder por 
tantos milagres, quando o julgou necessario para despertar vossas 
cegas paix6es? A que se deve pois a decadencia, e a rufna 2 8~ do 
imperio dos assfrios, dos babil6nios, dos gregos, dos maced6nios, e 
dos romanos permitida, e muitas vezes predita pelo omnipotente, a 
Deus, ou aos desvarios, e ao abuso da nossa razao? Se a nac;oes mais 
privilegiadas, e que deviam ser mais fieis ao eu criador tern cerrado 
mais os olhos a luz, que fere seu entendimento, e tern sofrido mais 
calamidades, foi Deus que as produziu, ou o maior abandono, que 
elas fizeram das leis naturais? Se as penas do c6digo da humanidade 
estabelecidas 28~ no mesmo acto da criac;ao do universo sem dife
renc;a de pafses, nem de religi6es, esrao, e estiveram sempre inerentes 
no homem, e nos povos, e efectivamente se seguiram logo que estes 
se entregaram as suas paixoes, para que quereis falsamente arribuir 
sempre a novas deliberac;6es da vontade divina as desgrac;as; e os 
males que puniram do modo tao sensfvel os seu crimes' Se tinham 
estas anc;oes das leis naturais, as das leis civis, e revelada , coma 
podia Deus sem faltar a sua grandeza, estar a castiga-los sempre por 
contfnuos, e sucessivos milagres, que desacreditariam a sua magnffica 
obra do universo? Se nao dizei-me quern conduziu ao suplfcio tantoS 
facinoro os para purgarem seus crimes, a mao de Deus, ou eles 
mesmos' Quern esterilizou os campos desses imperios em outro 
tempo famosos, a mao de Deus, ou a opressao dos lavradores feita 

282 § 27. 
283 § 76 e seg., etc. 
284 § 21 , 23 , 25 , 2-. etc. 
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pelas institui<;;6es destruidoras da agricultura? Quern tornou desertas 
as suas provincias, a mao do omnipotente, ou a falta de subsistencia 
de suas familias, e a fame que os visires ocasionaram? Quern tern 
empobrecido aquelas na<;;oes, a mao de Deus, ou as guerras desola
doras, e originadas pelo seu capricho, e orgulho? Quern tern parali
sado o seu comercio, destrufdo as suas fabricas, embara<;;ado a sua 
cria<;;ao, e conserva<;;ao, e todos os canais vivificativos destes sistemas 
fundamentais da felicidade publica, a mao de Deus, OU OS s6rdidos 
interesses dos horn ens prevaricadores? Quern fez perecer em infames 
prisoes os chefes de milh6es de famflias por crimes arbitrarios, e 
fanrasticos, destruindo os fundos de subsistencia de suas mulheres, de 
seus filhos, e da sua industria, a mao de Deus, ou avareza, a 
corrup<;;ao, a estupidez, e o furor orgulhoso dos baxas? Quern fez 
naqueles povos perecer de fame, e de molestias, que ela produz, a 
tantos milhoes de orraos, e de miseraveis, a mao de Deus, ou os 
abusos da propriedade? Quern rornou as demandas eternas, 
distrafndo os homens das profiss6es, e despesas (tteis em quasi todas 
as na<;;oes, a mao de Deus, ou a falsa instru<;;ao, e as inuties ciencias, 
que dao um contfnuo fermento a perpetuidade dos litigios 285 ? Ah! 
ra<;;a hip6crita, e mentirosa nao repugna a vossa razao, ainda que 
estragada, que um Deus infinitamente born, e sabio esteja continua
mente a influir nos vossos males por novas, e miraculosos actos, nao 
s6 invertendo, e inutilizando a cada instante as leis fisicas, e morais 
g~avadas nos vossos cora<;;oes, as reveladas, e as leis civis, como ja 
disse; mas iludindo a vossa constante experiencia, que vos descobre 
mais que superabundantemente o caminho de vossos deveres? 0 
testemunho de mais de cinquenta seculOS ainda VOS nao ha-de bastar 
para prova de que s6 o cumprimento do c6digo da natureza pode 
conctuzir-vos a felicidade? ... Se Deus quer a vossa penitencia, e o 
vosso arrependimento, nao e pela transgressao dos vossos deveres, e 
para demonstra<;;ao da vossa emenda? As continuas lagrimas nao 
Poderiam ser poupadas a inocencia, e ao justo observador da lei? Pois 
com que piedade hip6crita acusais o ente supremo, ou o fatalismo 
P<;los estrago de que v6s sois os autores, e os reus, quando pisais aos 
pes as leis imutaveis da natureza, sempre inseparaveis do vosso 
cora<;;ao, e que manifestam do modo mai sensfvel a grandeza, e 
magnificencia do criador? Mas a vossa ambi<;;ao, e avareza, e as vossas 
Infames paix6es tendo sido a causa de todos os males, vos obrigam 
a iludir os homens com uma tao fmpia doutrina, e hip6crita piec!ade, 

285 0 projecto do c6digo da Prussia acribuido principalmente a_ amuel ~occeo 
~rande chanceler, ministro da guerra, q1valheiro da aguia negra, etc. nao fez ma1s, que 
aurnentar o numero dos processos aincla que violentamente os fazia term111ar logo: o 
que enganou as esperan<;:as do grande Federico, que conheceu entao mai5 a necessi
dade de novas bases de Jegisla<;:ao. A sabia, e regia orclem de 1780 sobre ~ reform~ d_o 
processo, e outras leis relativas a diversos objectos fizeram que a leg1sla<;:ao da Prussia 
fosse hoje uma das mais Iuminosas da Europa. 
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e a cega-los sabre os meios da sua regenera\:aO; a fim de vos subtrair 
a sua justa vingan\:a, que seria o justo premio dos vossos estudos; 
porque a ignorancia, que OS falsos sabiOS tern fomentado de tOdOS OS 
modos os mais injuriosos a divindade, inventando, e erigindo em 
misterios incompreensiveis as consequencias necessarias dos seus 
erros, e que fez crer a entendimentos fracas a fatal necessidade de 
sanguinosas revolu\:6es, de guerras, de crimes, e de outros flagelos 
destruidores da nossa especie: bem como se Deus quisesse por culto 
cenas de horror. e de carnagem, por altares devastadas provfncias, e 
por sacrificio o sangue, e os gemidos, dos homens; ou por home
nagem os lugubres esqueletos de povoa\:6es moribundas, ou extintas; 
falsarios, e crueis homicidas por adoradores; e por templo 0 universo 
destrufdo, e desmoralizado. 

§ 226. E v6s, legisladores, a quern esta confiada a augusta fun\:ao 
de declarar autenticamente 286 o c6digo da razao, se estas verdades 
ooderem chegar aos vossos ouvidos meditai-as seriamente. Nas leis 
,1aturais consideradas deste modo achareis delineadas as primeiras 
linhas, e as primeiras bases gerais da legisla\:aO, e da arte de governar 
uma na\:aO, que se acham dispersas, batalhadas, e confundidas na 
imensidade de longos tratados; mas permiti-me que eu vos deduza, 
e vos anuncie uma verdade, que talvez fira as ideias, que tendes da 
vossa grandeza, e representa\:ao. As vossas leis, que sao a mais 
preciosa parte da soberania, nao se conformaram muitas vezes com 
as do c6digo da humanidade, nem poderao produzir o maior bem 
possfvel da na\:aO, a cujo fim se destinam, sem terdes presentes as 
luzes feitas pelos grandes sabios de todas as ordens, e jerarquias, e de 
todas as na\:6es 28-. Tai e a dura verdade, que todo o universo testi
fica , e a imperiosa lei , que o criador ou como em pena, ou para apre
ciar as nossas obras, gravou no cora\:aO de todos os homens? E s6 a 
for\:a de contfnuas, e sucessivas medita\:6es, e estudos e que os 
nossos deveres se tern aclarado, e conhecido, e se hao-de aclarar, e 
conhecer para 0 futuro, e 0 primeiro dos vossos deveres proteger 
todas as artes, e ciencias 288 para vos aproveitardes das suas luzes, 
sem as quais nao podereis nunca obter a tranquilidade do vosso espi
rito, nem a prosperidade nacional , que e o santo, e justo objecto dos 
vossos cuidados. Pressupondo que sempre consultais os sabios antes 
da promulga\:aO das vossas leis, como obraram todos os monarcas 
dignos deste nome, a justi\:a, e a conformidade delas com as naturais 
estarao sempre na mesma propor\:ao, ou razao directa da massa das 
luzes da na\:ao; e o peso da justi\:a, da felicidade, for\:a, e poder 
nacional entortar:i sempre a balan\:a a favor daquele reino, cuja soma 

286 § ll e seg. e 14- e seg., § 43 e seg., 51 e seg., etc. 
287 Cap. XlV. 
288 § 7 e seg., § 67, 70, 86, 99, 173 e seg. 186 e seg., etc. Prefacio, § 25. 
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de luzes for maior289. Dignai-vos ajuntar este cilculo a vossa aritme
tica polftica, que ainda que vos nao seja novo, nao vos tera sido talvez 
tao simples, e evidentemente deduzido do c6digo da razao, ou da 
~iencia do governo. 

§ 227. Mas as luzes do corpo social serao pouco proficuas a ilumi
nac;ao das vossas leis sem serem espalhadas por via da imprensa29o, 

porque nao ha outro meio mais pr6prio, e eficaz para as verdades 
uteis se propagarem, se combinarem, se apurarem; e poderem 
iluminar o Iegislador, e cortar pela raiz todos os vfcios da analise. 
Toda essa enorme massa de livros que ha seculos se tern escrito sobre 
a teologia, e sobre a jurisprudencia civil can6nica, patria, e natural, 
foi necessaria para se apurarem tantos principios luminosos, que sao 
a base, em que estriba essa ta!, ou qua! civilizac;ao, e prosperidade, de 
que hoje gozam as nac;6es. O mesmo despotismo das escolas, e dos 
curialistas foi preciso chegar ao seu cume por imensidade de autores, 
que o sustentavam, para ser depois combatido, e destrufdo por outro 
maior numero. Tantos escritos sobre a tactica foram indispensaveis ao 
apuramento, em que se acha esta arte funesta, mas util a conservac;ao 
dos vossos Estados; e em todos os brac;os de conhecimentos houve 
necessidade de um prodigioso numero de escritores bons, e maus, 
que combatessem, e discu tissem as opini6es, e aclarassem as 
verdades. Tao dura foi a lei, a que o criador do universo nos sujeitou 
Obrigando-nos a muitos suores, e trabalhos para tocarmos mesmo a 
~ais simples verdade, que as paix6es tern confundido. Se a seita dos 
IOtirnamente perfeitos 29 1 esta Jonge desteS princfpiOS, e porque 
desconhece totalmente a hist6ria geral das artes, e das ciencias: pois 
que fomentar os escritores indirectamente a dar um publico, e o 
menos equfvoco testemunho do seu merecimento, foi sempre o 
unico, e seguro meio de extirpar a cabala, de iluminar as vossas leis; 
e 0 publico, que e 0 juiz 0 mais imparcial292 ' e incorruptfvel do 
merecimento, sabera entao distinguir com mais certeza os homens 
verdadeiramente benemeritos293. 

§ 228. E se v6s enfim quiserdes fazer bem proficuos os vossos 
~rabalhos, e desempenhar cabalmente os vossos deveres, mandai 
Jllntar continuamente os melhores sentimentos dos sabios tocantes ao 

289 Prefacio, § 25. 
290 § 164 e seg. 111, ll5, 168, 213, etc. 
291 § 118, 165, 180, etc. 
292 § 212, 216, 224, 227, 106, etc. 

. 293 0 grande Frederico pr0tegendo t0da a instr0<;ao mais litil ao Estado deu 
muira liberdade a imprensa, ainda que sujeita a censores. Estes sendo quatro homens 
1_luminados faziam somente respeitar a religiao, o governo, e. os bons. co~tumes. Nos 
ultunos anos deste reinado o censor Dohm perguntou ao re1 a s1gnif1ca~ao clas pala
vra governo, religiao, e costumes. 
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objecto de cada classe de leis: os quais com o tempo se aperfei
~oarao, se apurarao, e reduzirao a um perfeito sistema. Querer leis 
eternas, e livros eternos e uma pretensao filha da ignorancia, e 
indigna do vosso caracter. Os sabios atenienses reformavam suas leis 
todos os anos, acomodando-as a sucessiva alternativa do Estado 
publico: e algumas das na~oes de hoje estao ainda dirigidas por leis 
feitas ha 26 seculos29"'; quando neste longo periodo as novas desco
bertas tern dado as ciencias uma face inteiramente nova, e as tern 
mesmo destroncado da sua primeira base. Se nao fizerdes pois 
observar tantas maximas de sabios legisladores, tantos principios da 
lei natural, de que v6s sois os primeiros protectores, e os supremos 
magistrados institufdos 29; para a sua fie! execu~ao, nao espereis 
senao viver em um mar imenso de contradi~oes, que afligirao conti
nuamente o vosso espfrito; se ao contrario fomentardes legitima
mente a instru~ao publica, e a consultardes, rereis uma estrela que vos 
guie, e o tmico faro!, que vos pode iluminar para dirigirdes a nau 
do Estado ao porto do seu alto destino: e a riqueza nacional, o 
melhoramento dos costumes, das finanps, e de todas as fontes da 
felicidade publica farao progressos inteiramente proprocionados as 
luzes 296 , com que forem iluminados todos os ramos do c6digo da 
h umanidade. 

§ 229. E v6s, principe Augusto, que ocupais um trono privile
giado, e digno apoio de uma na~ao escolhida para teatro de tantas 
maravilhas 29", permiti que eu alee ainda outra vez minha debil voz, 
e vos assegure que os portugueses, posto que enervados por uma 
serie de males, e de prejufzos, nao deixam nunca de ser descendentes 
daquela ra~a de her6is, que admirou, e admirara sempre o mundo; 
que nao havendo efeito sem causa suficiente, o grande impulso, que 
deu a todas as artes, e ciencias o senhor D. Joao I, devia dar a 
Portugal a gl6ria do terceiro seculo de literatura298 , e a de domi
narmos as quatro panes do mundo, bem como a falta de protec~ao 
das verdadeira ciencias, e os males, que foram suas consequencias, 
o con tituiram depois em maior, ou menor decadencia; que quando 
o sagrado c6digo da razao foi mais ou menos inobservado, scguiu-se 

294 § 158. 
295 § 11 e seg. 
296 § 7 e seg. 67, 70 , 86, 99, 173 e seg. 186 e seg., etc. 
29- Dedicat6ria, e § 89 e eg. A paz, e prosperidade, que goza a Priissia, sao 

devidas em grande pane ao maior estudo do c6digo da humanidade, que af se fazia 
ja dantes do grande Frederico. Este no ano de 1768 na sua universidade de Halle, a 
maior das ciuatro prussianas, rcstaurou a caclcira das ciencias econ6micas, e po lit icas, 
e a de tern• •I• •(.!ia sob re artes, e oficios : o que foi adoptado em as outras universicladcs 
de Alem:11 1 11 '\a mesma Sax6nia, ainda que se saiba mais grego, e latim, nao se 
estudam 1.11 1 •. como na Prussia, as classes das leis naturais. 

298 § t-N c seg. § 76, 77, etc. 
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sempre a pena correspondente a sua transgressao 299; e que esperar 
sempre milagres do omnipotente, que os obra quando muito lhe 
apraz, desprezando-se as suas sagradas leis gravadas nos nossos cora
<;:6es, e os meios, que a nossa razao directa para as conhecermos, seria 
injuriar ao ente supremo, que as nao quis estabelecer300 inutilmente, 
e seria pensar contra os sentimentos de todos os sabios monarcas, e 
contra o que v6s mesmo pensais, e praticais. Senhor, que outra cousa 
sao estas leis, senao as mesmas virtudes, e as mesmas maximas do 
Evangelho3°1, de que v6s vos honrais ser o defensor? Esses prodf
gios de santidade, que admirais nos fastos da Igreja, e que venerais 
nos altares, nao foram uns fieis executores do c6digo da natureza, 
cujas bases acabamos de classificar nesta Mem6ria? Esses modelos de 
obediencia as leis dos soberanos, de humildade, e paciencia nos 
trabalhos, de pobreza, e de abandonos de bens por um her6ico 
parriotismo, esses modelos de ardente caridade, de ciencia, e de sacri
ffcios pela paz, e sossego das monarquias; e esses martires respeitaveis 
devorados pelas feras, e por na<;:6es selvagens, extenuados por moles
tias, esgotados de sangue, e de for<;:as pelos tormentos, e pela 
continua Juta com a cegueira, e ignorancia nao foram outros tantos 
corifeus, que executaram as leis naturais, fomentando com o seu 
exemplo a sua pratica, e o triunfo da razao contra cegas, e desen
freadas paix6es302 ? Essas severas puni<;:6es, que lemos no Antigo, e 
Novo Testamento, e na hist6ria geraJ303, e as que vemos praticadas 
todos os dias contra particulares3°• , e contra na<;:6es 30; , decafdas 
depois que desprezaram a moraP06, nao sao outras tantas penas, com 
~ue a providencia puniu a trangressao das suas leis em Virtude da 
tnata san<;:ao estabelecida ao momenta da cria<;:ao do homem? Senhor, 
as regras gerais da arte de reinar307, que encerram principalmente as 
do direiro publico, da economia polftica, e do direito das genres, e 
que Sao muitO simples, quando 0 doio, OU a igoorancia as nfo 
confuode, devem continuar a exigir todo o vosso respe1to, e toda a 
vossa atern;ao; a vossa piedade, e as vossas distintas virtudes308 vos 
prescrevem o impreterfvel dever, que v6s bem conheceis de conti
nuar a fomentar de todos os modo o seu estudo, ou o que e quasi 
o mesmo, todos os brac;os de uma verdadeira instruc;ao309. Sem es ta 

299 § 21, 23, 25 , 27, 187, 188, 225, etc. 
300 § 225. 
301 § 26 c seg. § 37, 78 , IOI , 112, 128, 153, 155, 160. 
302 § 76, 27, 154 , 155, 48 c seg. 64, 145 , etc. 
303 § 75 e seg. 
30-1 § 25. 
305 § 71 e 74. 
306 § 189 e seg. 112, 113, 160, 102, 119, 178, 219, 220, 227, 196 e seg. 208. 
3o7 Cap. IV, V, VI , IX, XIV, X. 
308 Dedicat6ria, e desta Mem6ria § J 14, 213. 
309 § 7 e seg. 67, 70, 86, 99, 173 e eg. 186 e seg , etc. 
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nao ha maior progresso na moral, nas virtudes, e na religiao; nem 
artes, e ciencias, nem riqueza, subsistencia, e conversa<;:ao; nem 
defesa, e seguran<;:a, felicidade, e prosperidade, nem verdadeira 
opiniao publica310 , nem c6digo da natureza; por serem todos estes 
objectos simultaneos, correlativos, inseparaveis entre si, e consoli
dados num s6 corpo311 pela mao do omnipotente: e e~ses sofis
ticos argumentos forjados pela surda linguagem da intriga, que v6s 
tendes tantas vezes desprezado, e que tendem a atacar a instru<;:ao, 
atacam ao mesmo tempo a religiao, e a prosperidade do Estado3'2. 

Dignai-vos pois de continuar a prestar a vossa seria atenc,;ao a essas 
vozes, com que alguns dos vossos augustos predecessores do seio 
do imperio, onde descansam, vos esrao lembrando a mem6ria de 
suas fa<;:anhas para reanimar vossa constancia em seguirdes tao 
her6icos exemplos313. Os novas estatutos da universidade314 , que 
tao poucos espiritos sao capazes de apreciar, uma das mais imortais 
obras de vossos augustos av6s, e o momenta que deve passar a 
posteridade gravado em marmores, e bronzes indeleveis; porque s6 
ele soube descobrir os meios de arrancar da escravidao o sagrado 
c6digo da humanidade; sejam, senhor, o primeiro objecto dos 
vossos cuidados fazendo realizar suas sabias, e ulteriores vistas. E 
necessario que a ignorancia cesse inteiramente de esterilizar a natu
reza, e de abafar ate aos mais !eves gritos da miseria para comple
mento daquela grande obra, que nao e menos que a da regenera<;:ao 
da moral; e uma her6ica constancia fara nascer nova riqueza, conti
nuara a regenerar todos os portugueses, e tranquilizando do modo 
mais seguro a vossa consciencia vos abrira uma pra<;:a no templo da 
imortalidade. 

CAPITULO XVII 

Conclusao 

§ 230. Deduzimos as seguintes propos1<;:oes, que nos parecem 
outras tantas leis naturais determinadas, e demonstradas. Prefacio, § 7, 
Mem6ria I, § 5, Mem6ria II, § 37, etc. 

310 § 22-, 228, 212, 216, 224, 106, 168, etc. 
311 Cap. VII e IX. 
312 Prefacio, § 24 e desta Mem6ria § 76, 77, 186 e seg. 
313 § 89 e seg. § 77. 
314 § 15 , 160 e seg. 193, 194, 197, 229, 213 , 118, 119, 79, etc. 
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PROPOSI<,;.Ao I 

Como todos os nossos conhecimentos sejam primeiramente 
adquiridos pelo uso dos sentidos, e depois pelo estudo, e medita<;:6es; 
e nao tenhamos de inatas senao umas propens6es para os bens, e 
vantagens, que a natureza nos oferece; e indispensavel que todas as 
nossas ideias a respeito do c6digo da natureza, e de tudo que 
sabemos, ou podemos saber, sejam determinadas por uma analise, 
que tenha por guia a experiencia, e todas as outras partes essenciais, 
que a constituam exacta. Cap. II, § 120, 125 e seg. 135 e seg. 141, 177, 
178, 181 e seg. , etc. 

PROPOSI<;;:AO 2 

Esta analise determina a existencia de uma moral universal, e 
imutavel gravada no cora<;:ao de todos os homens, a que chamam 
tambem direito divine natural, sagrado c6digo da natureza, da razao, 
da humanidade, da moral, lei, ou leis naturais Cap. II. III . IX ., etc. 

PROPOSI<;;:AO 3 

Sendo absurdo admitir a cria<;:ao de uma moral im'.itil , e sendo esta 
ao memso tempo necessaria para conseguirmos a nossa ~aior felici
dade, a analise determina que as nossas ac<;:6es tern moralidade, impu
ta<;:ao, e san<;:ao, segundo se conformam, ou apartam das leis naturais 
§ 23 e seg. § 76 e seg. § 125, 136, 141, 196, 197, 21, 52, 187, 188, 225 , etc. 

PROPOSI<;;:AO 4 

Os bens, e vantagens, que todo o universe, ou seu criador nos 
~ferece sao, a nossa propriedade, ou os nossos direitos, os quais 
ligados a regra, como a tronco comum de nao ofender a propriedade, 
e os direitos dos outros, sao correlatives, e simulcineos dos nossos 
deveres. Esta propriedade, estes direitos, e deveres, sendo determi
nados pela analise, sao outras tantas regras da moral. Cap. III, etc. 

PROPOSI<;;:AO 5 

Toda a propriedade, direitos, e deveres, ou regras da moral se 
devem dividir para maior clareza em cinco classes. I. Economia poll
tica, que trata das leis, que tendem a enriquecer do modo mais 
sensfvel a na<;:ao § 45, 51, 62, 128, 138, 139, 142, 173 e seg. 215 e seg., 
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etc. II. Direito das gentes, que respeita aos direitos, e deveres entre as 
nac;oes § 43, 44 , 46, 51 , 143, etc. III. Direito publico, que versa sobre 
os direitos, e deveres mutuos entre o soberano, e vassalos § 43 e seg. 
51, 54 e seg. 124 , 144, 147, etc. IV. Filosofia moral, que trata principal
mente da religiao, dos costumes, virtudes, vfcios, e educac;ao § 47 e 
seg. 64 , 145 , 153, 155 , 213, 214, 26 e seg. 37, etc. V. Direito natural 
particular, a que comummente se chama direito natural, que respeita 
aos direitos, e deveres dos cidadaos entre si; ou obrigac;oes para com 
os outros homens § 51, 63, 124, 146, etc. Esta divisao e necessaria, 
e determinada peJa anaJise, OU pelas regras de 16gica de legislac;ao, 
que sao tambem leis naturais necessarias para a determinac;ao de 
outras por novas analises. Mem6ria I, § 11, Mem6ria 111, Prop. 7, e 
desta Mem6ria Cap. IV, V, IX e X, etc. 

PROPOSI\:AO 6 

Polftica, direito polftico, ciencia de legislac;ao, ou de governo, que 
e a mais pr6pria dos soberanos, como quasi sin6nimas, 
compreendem principalmente as tres primeiras referidas classes, as 
quais versam sobre o todo da nac;ao, ou das nac;oes, quando as outras 
duas respeitam a cada um dos homens entre si § 43, etc. Esta divisao 
e igualmente necessaria, e determinada pela 16gica da legislac;ao. 
Mem6ria I, § 11 e desta Mem6ria § 126, etc. 

PROPOSI<;;:AO 7 

A soberania, OU governo civil e indispensavelmente necessario 
para determinar as analises, promulgando todas as leis positivas, as 
quais devem reduzir-se as referidas cinco classes do c6digo da razao, 
por deverem ser suas autenticas declarac;oes § 11 e seg. 147 e seg., etc. 

PROPOSI<;;:AO 8 

Todas a leis do c6digo da natureza ainda as mais simples, necessi
tando de ser determinadas por analises mais, ou menos extensas, Cap. 
X tambem delas necessitou a mesma religiao natural , que e uma lei 
necessaria de um infinito valor, que nos liga mais estreitamente a 
todos os nossos deveres, que nos imortaliza, que reune a felicidade 
temporal a eterna, e que se conforma com as maximas do Evangelho. 
Cap. XI e § 26 e seg. 37, 41, 78, 101, 112, 132 , 136, 153, 155, 160, 225, 
229, 82 , 84 , 186, 190, 194, Prefacio, § 20 , etc. 
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PROPOSI<;;AO 9 

Todas as cinco classes do c6digo da natureza se ligam, e como se 
consolidam em uma s6 lei , e elas bem como todas as artes, ciencias, 
e brar;os de conhecimentos humanos, ao menos nos seus mais lumi
nosos resultados, devem ser contempladas nas analises, para estas se 
fazerem mais exactas, e menos falfveis. Cap. IX, VII, VIII , etc. 

PROPOSI<;;AO 10 

Versando sempre a maior dificuldade para conhecer as leis natu
rais na formar;ao de uma analise exacta, que as determine, e achando
-se ja determinadas as quatro bases fundamentais da legislar;ao, estas 
devem servir de uma necessaria, e importantfssima escala, e alicerce 
para o exame das outras bases, e para a exactidao da analise. Cap. XII 
desta Mem6ria, e Mem6ria I, e //, etc. 

PROPOSI<;;AO 11 

Como pela graduar;ao dos quatro sistemas fundamentais da legis
lar;ao a utilidade geral do todo da nar;ao, e das nar;6es e mais contem
plada, a analise demonstra falsa, e fatal opiniao, que separou a polftica 
do justo, honesto, e decoroso, por ser a ciencia de goverho a que 
mais concorre para a exacta determinar;ao de todas as leis. Cap. VI , 
etc. 

PROPOSI<;;AO 12 

A economia polftica a mais essencial parte da ciencia dos sobe
ranos, e a mais produtiva da existencia das nar;oes, de riqueza 
nacional, e de meios de fazer instruir, educar, religionar, segurar, 
defender, e prosperar a sociedade, e a que deve constituir a parte mais 
essencial da analise, que determine as leis naturais, e a que devem 
estar como subordinadas todas as outras classes do direito natural, e 
Positivo. Cap. XIV, etc. 

PROPOSI<;;AO 13 

_ . Nao havendo ciencia meramente te6rica, toda a especie de pratica 
e llldispensavelmente necessaria para uma exacta analise, e determi
nar;ao das leis naturais. Cap. XV, etc. 
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PROPOSI\:AO 14 

A confronta~ao de todas as especies de jurisprudencia positiva 
(nao sendo dirigida por um estudo seco, e descarnado) como conse
guencia necessaria da proprosi~ao precedente, e igualmente (Jtil ao 
mesmo fim, pelo conhecimento, que da das imperiosas circunstan
cias, e paix6es, que obrigaram OS legisladores a promulga~ao das leis 
dos diferentes seculos. Cap. XIII, § 193 e seg. 102, 118, 158, 178, 
218, etc. 

PROPOSl\:AO 15 

Uma ampla instru~ao de todas as artes, ciencias, e conhecimentos 
humanos Cap. VII e VIII, e principalmente do c6digo da natureza, e 
uma das primeiras leis divinas naturais, a gue o criador do universe 
nos sujeitou, e sem cuja exacta observancia nao podem dominar-se 
inteiramente nossas paix6es, nem obter-se a felicidade, e prosperidade 
nacional a maior possfvel a que somos destinados § 7 e seg. 67, 70, 
86, 99, 226 e seg. em suposta a mais, ou menos sensfvel influencia, 
que todos os cidadaos tern na declara~ao da legisla~ao natural, e posi
tiva, deve deixar de proteger-se toda a instru~ao polftica nas diversas 
ordens, e jerarguias do Estado § 173 e seg. 186 e seg. nem deixar de 
proscrever- e dos nossos estudos toda a metafisica sublime, e todos 
os prejufzos § 3, 23, 67, 70, 101, 102, 113, 119, 160, 178, 197, 198, 219, 
220 a fim de se adquirir o born gosto § 221 e seg. e iluminar-se a 
opiniao publica, e a analise § 106, ll1 e seg. 166, 168, 180, 184, 188, 
189, 212 , 216, 224, 228, etc. 

PROPOSI\:AO 16 

As mesmas causas, que retardam a verdadeira instru~ao, retardam 
os progresses das ciencias morais, e das sociedades civis § 207 e seg. 
e fomenra-la por via de obras impressas § 86, lll, 115 , 164 e seg. 168, 
213, 227, 228, seguindo, e ampliando as vistas da lei de 18 de Agosto 
de 1769, e dos estatutos de 1772 e o dever mais sagrado dos sobe
ranos § 79, 118, 119, 157, 160 e seg. 189, 193 e seg. 197, 213, 222, 
219, etc. 

PROPOSl\:AO 17 

Define- e o c6digo da natureza: aquela colec~ao de leis gravada no 
cora~ao de todos os homens, gue uma analise exacta determinar 
serem conformes ao maior valor polftico das sociedades civis. E 
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sendo esta analise as vezes muito dificl (por depender da combina<;;ao 
de todas as regras estabelecidas nas proposi<;;6es precedentes, a qual 
os brutos nao podem fazer pela diferente constrU<;ao de seus orgaos) 
vem a moral a ser necessariamente privativa do homem por ser este 
somente a poder conhecer como de facto a conhece, quando a 
procura por via da analise § 8, 18, 19, 125 e seg. 135 e seg. 141, 177, 
178, 181 e seg., Mem6ria I, § 5, Mem6ria JI, § 37, etc. 
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