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AO PUBLICO 

O credito de qualquer paiz carece de publicidade. A 
exposiçso franca e leal do estado financeiro do thesouro 
.é preferirel sempre a suppostas prosperidades que os fa- 
ctos logo desmentem. 

Vogaram no estrangeiro idéas falsas a respeito do 
nosso estado financeiro; julguei a proposito publicar um 
folheto em francez intitulado La Detlc Portugaise, no qual 
resumi o mais que me foi possivel grande copia de da- 
dos concernentes á nossa divida, e, dizendo a verdade, 
entendi que respondia logicamente ás accusações infun- 
dadas que affectavam o credito de Portugal. 

,4 natureza do trabalho, o ser escripto em lingus 



estrangeira e a modesta posição do auclor, não me per- 
mittiam esperar 3, aceitação benevola que teve o meu 
follieto. A ediçáo esgotou-se, e pareceu-me que ficava 
obrigado a escrever em portuguez icerca. da Divida Por- 
tuguem. E d'essa obrigação que me desempenho como 
posso, offerecendo ao PUBLICO um trabalho despreten- 
cioso e que supponho de alguma utilidade. 

Com razão seria taxado de ingrato, se deixasse de 
agradecer aos meus collegns da imprensa periodica as 
exprcssõcs de bencvolencia com que irataram a minha 
modesta, producção e o auctor; agradeço-lhes, pois, as- 
segurarido-lhes os meus sentimentos de cordial estima 
e gratidão. 

Lisboa, 2h de junho de 1867. 

MIGURL EDUARDO LOBO DE BULHÕES. 



E m  Porti~gal a divida funtlaila, na ac7ccpc30 gcnuina da ex- 
pressão, teve principio no fim do sccolo ~iassailo. N5o quero 
dizer que anteriormente a cssa cpoca tivcsse tlcisado o nos- 
s o  paiz de  contrair dividas qce nrii aninrti-;na, ora fazia 
representar em titulos de  rendinieiitn p ~ r p e t u o  para familias 
ou  corporaç5es. Estes titulos tiriliam a denominaçZo de  ]'a- 
dróes e alguns d'elles não representavam divida tle dinheiro 
recebido por emprestimo, mas sim divido nacional, como 
recompensa, rle serviços feitos i patria. K'este caso esta o 
patlr5o que foi mandado passar por el-ri.i D. Manucl cni 10 
d e  janeiro rle 4502, para rrsompcrisar Vasco da Gama d o  
eminenle e impngauel sertifo que prestira a l'ortugi~l e ao 
murido, descohi-indo as Indias. 

Diz assim o aliudido padrso, que transcrevo na intcgra, 
como documento muito curioso. 

«Dom Manuel, etc.: h qiiantos esta nnssa C x t a  virem Fa- 
zemos saber: que sendo pelo Infante Dom llenrique, Meu 
Tio, comeeado o descobrimenlo da terra de GuinB, na era 
d e  4433 ,  com tenqso e desejo que pela corda da dita temi  
de Guiné sc haver d e  descobrir e aeliar a Inc\ia, a qual ata 



os tempos d'agora nunca por ella foi sabida, não sómente 
com proposito de a estes Reinos se seguir grande fama e 
proveito das muitas riquezas que nella ha, as quaes sem- 
pre pelos Mouros foram possuidas, mas porque a Fe de 
Nosso Senhor por mais partes fosse espaltiada, e Seu Nome 
conhecido, e depois de El-Hei D. hfforiso, Meu Tio, e El- 
Rei B. João, seu Filho, querendo com os mesmos desejos 
proseguir a dita obra com assaz mortes, e despezas em seu 
tempo até o Rio do Infante foi descoberto, no anno de qiia- 
trocentos oitenta e dois que sáo 1885 legoas d'ontlo pri- 
meiro se comecou a descobrir, e Nirs com o mesmo tlescjo 
querendo conseguir a obra que o dito Infanle e Reis riossos 
antecessores tinham comecada, confiando que Vasco da Gamn, 
Fidalgo de Nossa Caza, que era tal que por o que cnmprc 
a nosso serviço. e em cumprimento de nosso mandado pos- 
poz a todo o perigo da sua pessoa, e arriscamento de sua 
vida, o erit iamos com nossa Armada por Capitão-mór d'ella, 
entiando com ella Paulo da Gama, seu irmão, e Nicolio 
Coplho, essc mesmo Fidalgo de Nossa Casa, a buscar a dita 
India, na qual viagem nos elle assim servio, que onde por 
tantos annos que havia que o dito descobrimento era come- 
cado, e a elle muitos Capitáes enviados, e se descobriram 
as ditas 1885 legoas, e elle n'esta só viagem descobri0 1350 
legoas onde isso mesmo descobrio uma grão mina de ourc~. 
e muitas Villas e Cidades mui ricas e de grandes tratos c 
em fim de seu descobrimento achou e descobrio a India, 
que por todos os Escriptorcs que o mundo escreveram, so- 
bre todas as Provincias d'elle, esta de rica puzeram, a qual 
todolos Emperadores, e grandes Reis, que no Mundo fo- 
ram, sobre todas estas desejaram, e sobre a qual tantas 
despezas d'este reino foram feitas, e n3o menos mortes de 
capitUes e outras gentes, e não sómente de todolos reis 
desejadas de possuir, mas de se ver, o qual descobrimento 
e obra de tantos tempos começada, elle acabou, não com 
menos, mas com mais mortes de Iiomens, despezas, e pe- 
rigos de sua pessoa, do que pelos outros foi começada e 
continuada, morrendo na dita viagem Paulo da Gama, seu 
primo, e assim a ametade da gente que em toda a dita Ar- 
mada enviamos, passando n'ella muitos perigos, assim 
peia viagem ser muito longa, que passou de dois aonos, 



como lambem por ws fazer mais verdadeira informação das 
Terras, e cousas d'ella: e vendo Nos o muito serviço que a 
N6s e a nossos Reinos na dita viagem e descobrimento fez, 
'em grande proveito, qiie não somente a elles ditos nossos 
reinos, mas a toda a Christandade se póde seguir, e damni- 
ficamento que aos Fieis se espera por ate ao tempo d'agora, 
nem o logramento da dita India, e mais principalmente pelo 
muih serviço, que a Nosso Senhor esperamos que se siga 
por todas as gentes da dita India parecer que legitimamente 
se poderáo trazer a verdadeiro conhecimento da nossa Santa 
Fe, pelo muito que já d'ella tem alguns d'elles, serem e esta- 
remln'ella in teiramenteconfirmados, querendo-lt~e em alguma 
parte agalardoar o muito que n'istc, tem servido, como todo 
Principe deve fazer Bquelles que assim grandemente, e bem 
o servem, e por lhe fazermos graça e mercê, de nosso motu 
proprio, livre ~ontade, certa sciencia, Poder Real e abso- 
luto, sem no-lo elle pedir, nem outrem, lhe fazemos pura, 
livre e irrevogavel doaçáo d'este dia para todo sempre en- 
tre vivos valedoura de 300J000 rkis de renda em cada um 
anno de juro e herdade para elle e todos seus descenden- 
tes, e em parte de pagos d'elles lhe damos a Dizima Iio\la 
do Pescado da Villa de Sines, e de Villa Nova de Mil Fon- 
tes, e assim pela maneira que ella a Nos e a Coroa do Heino 
pertenee, e ao diante pertencer póde, em preço e quantia 
d e  606000 rbis que achamos que vale cada znno, e posto 
que ao diante mais cresça, sera para elle e para seus her- 
deiros, e se menos valer Nos não seremos obrigados a lh'o 
compor, a qual Dizima de N8s tinha D. Rlartinho de Cas- 
tello branco, Vedor de nossa Fazenda, e nol-a deixou para 
a darmos ao dito Vasco da Gama, e a elle demos satisfação 
d'ella om outra parte, e assim lhe damos e queremos que 
haja pelas nossas Sizas da dita Villa de Sines ,130W000 &is 
em cada um anno, que e o preço que arresoadamente as 
ditas Sizas valem ora, das quaes sizas queremos e Manda- 
mos que se n30 faça nenhuma despeza que, seja assim 
para NOS, como para nosso assentamento, nem para outra 
nenhuma cousa, por especial que seja, ate elle ser acabado 
d e  pagar da copia dos ditos 13061000 reis e o que mais cres- 
cer, o nosso Almoxarife o arrecadari para NOS, e se menos 
render, o que faiiescer haued pelas nossas Sizas de S. Thiago 



8 - 
de Cassem, e elle poeri  de sua mão Recebedor na dita 
Villa de  Sines, que receba e arrecade os ditos 130d000 reis 
e acontecendo de  os Rendeiros que forem da Siza d'ellas 
perderem, ou não quererem pagar como sáo obrigados, en- 
tão nos praz que elle dito Vasco da Gama, ou seus herdei- 
ros, ou seu Recehedorpossa constranger e executar os ditos 
Rendeiros pelo que assim Ilie deverem até elles por encheio, 
sem quebra serem pagos da  dita copia, assim como o faria 
o nosso Almoxarife, arrecadando para N6s as ditas Sizas, o 
qual Ilie entregar4 para isso suas fianças e elles poderão 
appellar, ou aggrayar para o nosso Contador, oii para nossa 
Fazenda, se  n'isso sentirem serem annravndos, t. para esta 
paga ser mais certa e segura, iYósD~áo faremos iienhurna 
quita aos Rendeiros das ditas Sizas em caso que percam 
n'ellas; outrosimlhe damos c queremos, quc elle Iiaja, e as- 
sim seus desceridenles, pelas ditas Sizas da dita Villa d e  
São Tliiago 40#000 reis em cada um anno, os quaes kave- 
veráo e Ihc serão pagos pelo nosso Recebedor dellas, aos 
quartcis do anno por encheio, sem n '~l les  Iiawi. quebra pa- 
ganclo-lhe primeiro seu quartel qiie orilra ricriliiima despem 
que faca, C assim de quartel em cj[iarLcl, atc ao fim do anno 
e assim nlesmo lhe pagarli aos quartcis sem qiiebra, pela 
dita malieira, qrialquer dinheiro, que lhe falescesse em a 
dita Villn de Sines, para cumprimento dos dilos 1308000 
reis, levanrlo certid3o do nosso Contador de  Bcja da quan- 
tia quc quebrou nas ditas Sizas di? Sincs, ao qual Manda- 
mos que tanto que ellas forem arrendadas, e souber o que 
assim n'ellas lia dc  quebras, lhe (16 logo a dita cerlidão, e o 
dito Recel)cdor cobrari seus conhecimentos, e os dar& em 
conta ao nossn .4lmosarife ou Recebedor da dita Villa d e  
Beja, ao qiiril .Ilandamos por esta que lhos receba e quanto 
é aos 604000 rSis que fallescem, para cumprimento dos di- 
tos 300;Y000, lhe mandamos logo dar e assentar assim d e  
juro e herdade, em Casa do Paco da Madeira d'esta Cidade 
de Lishoa, e houve delo nossa Carta patente, e por esta 
Mandamos aos ditos nossos Almoxarifes, c Contadores de 
Be.ja, quc o metão logo em posse da dita Dizima do Pes- 
cado de Sincs, e Ih'a deixem ter, lograr, e possuir, arren- 
dar e arrecadar, como lhe parecer. e assim lhe deixem ha- 
ver, arrecadar para si em cada um anno a elle, e a todos- 



seus  lierdeiros descendentes d'este Janeiro, que ora passou 
da era de  1500 em diante, pelas ditas Sizas de  Sines os di- 
tos 130W000 na maneira que dito é, por esta só Carta, sem 
mais tirar outra da nossa Fazenda, e pelo traslado d'ella, 
que ficara registado no livro do dito Almoxarifado Ifie serão 
levados em despem os  ditos 1304000 reis de Sines e assini 
os 40J000 rCis que hão de  Iiaver em S. Thiago; e outro- 
sim o Fazemos Almirante da India, com todalas Iioriras e 
preemiiiencias, liberdades, poder, jurisdição, rendas, foros e 
direitos que com o dito Almirantado por direito deve haver, 
e as tem o nosso Almirante d'estes Reirios, segundo mais 
cumpridamente se contcm em seu regimento, as qiiacs Ren- 
das e Direitos se entenderão dos Lugares e Terras que a 
Nosso Senhor aprouver d'ella virem a estar a nossa obe- 
diencia; e outrosim nos praz, e lhe outorgamos, e Ilie faze- 
mos doacão e merce d e  juro e herdade d'este dia para to- 
do sempre que nunca eni tempo algum possa ser revogado, 
que o dito Vasco da Gama, e todos seus descendentes ~ I I ( ~  

herdarem e Iioiiverem os ditos 3004000 r8is dc rencl:~, e em 
cada vingcrri qiie enviarmos na\ios 3 (lita India, coritanclo-se 
caki aririo tima \ez, possa mandar n'elles 200 criizados, e 
trri7clos na.; mercadorias que lhe agrniiver, sem d'ellcs nos 
pagar outro direito, neni tributo algum, salvo pagari a vin- 
teria i Ordem de Christo, e llandamcis aos nossos CapitSes 
e Feitor que lá forem, que Ilie levem os ditos 300 cruza- 
dos, e 1110s tragam empregados nas ditas mercadorias; e bem 
assim o Fazemos a elle dito Tasco da Gama 6e Dom; e por 
seu r~spe i to  isso mesmo queremos, e nos praz que Agres 
da G:IIIXI ( I  Tareja da Gama, seus Irmãos sejam de  Dom, e 
se possam totlos d'aqui em diante chamar de Dcin, e nssirn 
seus filhos e netos, e todos aqiielles qiie d'ellcs desc-eiidem. 
e descenderem, a qual doação Ilie assim f;izenios cl'este (lia 
para todo sempre de juro e herdade, como dito 6, sem cm- 
bargo de quaesqugr Leis, OrclenaçQec, Dircitos Carionicos e 
C i~e i s ,  Glosas, Foros, Coslumes, OpiriiGes de Doutores e Ca- 
p i tu lo~  de  Cortes, e cousas que contra isso sejam, ou ao 
diante possam ser feitas, as qiiaes todas e cada uma d'ellas 
aqui havemos por expressas e tleclaradas, e por nenhum ef- 
feito e vigor; e Queremos e Mandamos que esta nossa Carta 
de  Doaqáo tenha e valha assim e tão cumpridamente como 



n'ella è conteudo, e promettemos por nOs e nossos succes- 
sores que após NOS hão de  vir, de  nunca irmos contra ella 
e m  parte nem em todo, antes a faremos sempre cumprir e 
manter como n'ella e conteudo, e assim rogamos e enco- 
mendamos aos nossos Siiccessores por nossa benção que 
nunca contra ella vão em parte nem em todo, antes a façam 
assim cumprir e manter como n'ella se  contem e 6 decla- 
rado, por quanto assim e nossa mercê : outro sim Q~ieremos 
e Mandamos que os Iierdeiros do dito V;isc-o da Gama que 
esta mercê hourerem de Iierdnr se  chamem da Gama, 
por memoria e lembrnnqa do dito Vasco da Gama: e em 
testemunho e por firmeza de tudo lhe Manddmos (lar clzta 
nossa Carta por NOS assignada, e assellada de nosso Sello 
pentlerile, dada eni a nossa Cidade de  Lisboa, a 10 dias do 
mez de  Janeiro-Gaspar Rodrigiies a fez -anno do r\'a>ci- 
mento d e  Nosso Senhor Jesus Christo de  1202.)) 

Estes eram os padrões de  recompensas. Havia-os cle siib- 
rogação de bens immoveis que passavam para o Estado, e 
tambem para pagamento de  dividas cuja amortisaçáo s e  não 
podia realisar por falta de  meios. Chamavam-se todos estes 
titulos Padróes de juros reaes e nGo se devem confuntlir com 
oiitros titulos a que se deu tambem o nome de Pnrl~.fir~s r qiie 
eram passados pela camara municipal de 1,isl)oa I I I I I '  crii- 
prestimos a ella feitos. 

Os Padróes de juros renPs venciam diversos juros cliie io- 
ram pagos regularmente ate certa kpoca. Destle 1XU7 ,ite 
1833, porem, o pagamento de juros de  Padrões foi apenas 
caso excepcional e sempre em favor de particulares. Como 
facto geral só houve o pagamento dos juros respectivos ao 
terceiro quartel de  1822 e ao anno de 1823. Em 18:l;i I A- 

garam-se cm titulos ndnlissiucis na comnpra de bens na(,, I -  

naes, os juros veiicidos nos 17  mezes que terminarcini I in 
dezembro de  1834. 

Por diversos alvaris, tinham sido encorporados n;i 201 1 

padróes que por esse facto ficaram logo amortisados. Os ] I a -  

drões que restaram em poder dos particulares foram cha- 
mados a uma conversão em fundo de  4')/0,  pela lei d e  9 de 
janeiro de  4837, sob as condições seguintes: 



a Q w  os Padrões de jrrrtq reaes seriam invertidos em Iw- 
cripcóes com juro de 4 p. O/O em nietal, pago pela Commis- 
são interina da Junta do Credito Publico, ein tudo iguaes 
As da inversão das Apolices de 6 p. O/O. 

aQue os capitaes dos Pndrões com juro de 5 e 'I 
ficariam reduzidos na proporção de-734000 reis de cada 
100#000 reis do valor que representavam. 

eQue os capitaes dos Padriles com juro de 4 e 3 ' 12  O/o 

ficariam reduzidos na proporção de-Gld500 reis de cada 
1004000 reis do valor que reprensentavain.)) 

Segundo o calculo feito em 1836, a existencia dos Pa- 
&fies de juros TL'CICS era a seguinte n'aquella época: 

Em virtude da lei citada, os Padrões deviam ser conver- 
tidos em inscripções de 4 O/O e ficariam representando ose- 
guinte estado: 

Juro 

168:7326432 
l42a638 

40:848&938 
8:698&758 

%36:8328766 

il:330%J481 

2:280&000 

-8- 

2&0:433&347 

.... 

I ....... 5' p. O,', 

4 11, ......... Padrões 'Orn juro de 4 
3 1 . .  . 

Padrões sem capital declarado, que 
venciam o juro de ............. 

Ditos, de vencimentos em especie, co- 
............... mo Ordinarias.. 

Considerados estes juros na rasáo .... de 5 p. %, era o capital. 

Capital 

3.374:6488637 
3:iA96755 

1.%31:233iá460 
248:533&949 

4.%7:577&320 

-4- 

-& 
4172:209$620 

2.129: 787~2440 



rtencentes a particula- 
...... res e es elecimentos nios lnscnpíwtr 

Ditas, pertencentes a coiporaçóes de 
religiosas. .................... -- I 

3.652:OOOaSOOO 1 
-I-- 

............. Yagarneiito a metal.. 1 \6:080$000 

Calculou-se que o beneficio resultante da conversão dos 
Padrões seria d e  50 a 7 5  contos por anno para a Fazenda 
Nacional. 

Fallarei agora dos Padrões da Carnara Mzlnicipal. Tive- 
ram origem estes Padróes, em diversos appellos feitos aos 
povos pola miinicipalidade clc Lisboa, para alcançar meios 
com que podesse acudir i s  urgencias do thesouro e As ne- 
cessidades muriicipaes propriamente ditas. Em 4641 vendeu 
a camara municipal juros para levantar dinheiro com que pa- 
gasse as despczas feitas com n reccpçáo de  Filippe IV; a 2 
de setembro de Iti30, fazia nova operação para auxiliar o 
governo com 100  conto, (le ribis, com o fim de se enviar i i f i i n  

armada a Pernambiii.~, I),ii'n cl'ali expiilsar os liollaridezcs ; a 2G 
de novembro tlc 1637, eiiiprcgava rt.ciirso analogo para sus- 
tentar 500 soldritlos qiic cletiam partir para o Brazil; a 5 de 
setembro dc 4661, vendia juros para prefazer 50:000 cru- 
sados, que empregou no dote da rainha de Inglaterra, D. 
Catharina, etç. Estas despezaç, por assim dizer geraes, eram 
acomparifilidas de  outras inteiramente municipaes, como a 
conzprn de toldos para a procissão de Corpo de Deus (49 de 
maio de 1719), abertura de  ruas, compra de  aguas etc. 

Transcreverei um alvari de  Filippe IV, auctorisando a ca- 
mara da cidade de Lisboa para vender juros, com o fim d e  
auxiliar o thesouro nas despezas feitas com a vinda de sua 
magestade a Portugal; diz assim o dito alvari: 



a E u  El-Rey faço saber aos que este Alvari virem, que 
por quanto os  cem mil crusados, que tocam a parte da Ci- 
dade d e  Lisbôa no serviço, que m e  faz o lteino de I'ortugal, 
para ajuda dos gastos de minha ida a elle, se  devem cobrar 
de  todo o povo da dicta Cidade: liey por bem,  que os  
dous Contos e quinhentos mil reis de Juro quc dei licenca 
h Camara clclla, que podesse \eriiler cle suas rendas para 
effeito de satisfazer com os dictos cem niil cruzados ao tempo 
necessario, como em outro meu alvarri e declarado, se  rimam 
do dinheiro procedido dos reaes do vinho e da carne, e que  
delle se paguem os redilos do dicto juro, em quanlo ser130 
remir, e se 1120 possa despender em ohras, nem em outra 
a lgu~na cousa, em quanto alli nFo forem remidos os dictos 
dous contos e quinhentos mil reis de juro; e niariilo a todos 
os  ofliciaes e pessbas, a que pertencer, que assim o cum- 
pram, e façam inteiramente cumprir, e este alvari se  regis- 
tarri rio livro da Camara em que os sirnilliariles se costum;im 
registar e o proprio ficará riella em toda boa guartla, ],;ira 
s e  saber que se fez assim com minlia licenqa, e ella ter o 
cuidado clc remir o tlicto juro c de pagar os reditos delle, 
tiido pela dicta maneira e mellior forma que possa sBr, e quero 
que este valha e tenha força e vigor posto que o cfieito delle 
haja ile durar mais de  um anno, sem embargo da ordena- 
ção do Livro Segurido, Titulo quarto, em contrario.=Fran- 
cisco Rodrigues da Fonseca o fez em Aranjuez a quatro d e  
Maio de mil seiscentos e onze, e Eu Feriilo de JIattos o fiz 
escreçer= Rey, com Guarda.= i, 

Com esta auctorisa~áo e outras analogas, a camara vendia 
juros sobre diversos rendiiiienlns, e representava esses coii- 
tratos em Padrões. Mais modernamente, j d  no tempo de D. 
Jose I, foi a camara auctorisada a crear l'adrões para rea- 
lisar dinheiro com que podesse alargar a rua No1.a da Palma. 

Eis o alvari d'essa auctorisação: 

« Sendo-me presente a grande necessidatle que lia de  alar- 
gar a Rua Nova da Palma para o bem commum, que resulta 
de  se  desembaraçar a commuriicaç20 da parte Septentrional, 
para a oulra parte Meridional da Cidade de  Lisbôa, ate agora 
impedida pela estreiteza da sobiredita Rua, que não dando 



logar mais do que, ao transito d e  uma sb carruagem, cau- 
sava encontros de  perniciosas consequencias e frequentes 
impedimentos ao Serviço Publico: Sou Servido que o Senado 
da Camara faça logo comprar ao lado do Norte da mesma 
Rua as propriedades descriptas na Relação, que com esta 
baixa assignada pelo Sargento-M6r de  Infanteria, com exer- 
cicio d e  Engenheiro, Jose Monteiro de Carvalho, pelo Capitão 
Reinaldo Manoel dos Santos, Architecto Geral das Obras Pu- 
blicas, por José Antonio hlonteiro, Mestre do Omcio de Car- 
pinteiro e por IIanoel da Silva Gaião, Mestre do Oficio d e  
Pedreiro, ambos com excrcicio rias mesmas Obras Publicas: 
Fazendo-se as compras pelos preços declarados na sobredita 
Relaç5o: Pagando-se com dinheiro 6 vista as importnncias 
dos cortes qiie rião excetlererri a quatro centos mil reis: E 
lavrando-se Padróes de recto aberto, com o juro annual d e  
cinco por cento a favor dos Donos das outras propriedades 
que excederem a sobredita quantia. 

O niesmo senado da Camara o tenha assim entendido, e 
faça executar com as ordens necessarias para a notificação 
dos referidos Donos e para a prompta celebração dos seus 
respectivos confractos. Salvaterra de  Magos em nove da Maio 
d e  mil setecentos setenta e seis.-Com a Rubrica de  Sua 
Magestade. D 

Poderia citar muitos outros documentos igiialmente rurio- 
sos, porque devo A benevolencia de um amigo, o sr .  Dio- 
cleciano Antonio Pedro Freire, digno chefe de repartiçao da  

' camara miinicipal de  Lishoa, todo o favor possivel em me 
ministrar os recursos para :ratar d'esta cspecie de Padrõcs; 
prefiro porém dar a palavra ao digno camarista o Sr. Jo5o d e  
Mattos Pinto, transcrevendo parte d e  um rclatorio aprcscn- 
tado por este cavallieiro i camara em 10 de maio de INi ' i .  
em que historia com clareza e resumidamente a existtirici,~ 
dos Padróes da camara, e as vicissitades por que teem pas- 
sado os credores. Diz assim o relatorio: 

c Senliores. -Por decreto de 10 cle maio de li80 foram 
mandados retirar do cofre do antigo senado. e para entra- 
rem, como de facto entraram, no cofre ila intendencia geral 
da policia, todos os rendimentos que ate Aquella data esta- 



vam applicados ao pagamento dos juros dos padrões, cujos 
capitaes haviam sido mutuados ao governo para despezas do 
Estado.-Não obstante a diversa applicaqão dada 2quelles 
rendimentos, o senado foi constrangido a continuar o paga- 
mento do juro d'esses padrões pelo cofre do municipio desde 
junho de 1780, até que pelas leis de 26 de agosto de I P í 8 ,  
e 12 de agosto de 1853, se determinou que essa obriga<;áo 
cessasse para a camara municipal, do 1." de janeiro de 1849 
em diante. Mas os diminutos rendimentos da cidade não ti- 
nham permittido ao senado pagar regularmente a cada ju- 
rista o juro integral de seus padróes no anno em que se 
venciam, e d'esta quasi fallencia resultoii que a maior parte 
dos portadores de padrões accionaram a camara. 

« Todos esses credores obtiveram sentença! e em conse- 
quencia todos elles se deram pressa em verificar penhora 
nos bens do municipio. Foi isto um cataclysmo que pri\ou 
a camara de todos os meios de gerir, e com difficuld,iile 
occorrer $s suas mais instantes precisões. A necessitladv tle 
proIJer ao estado de confusIo e apuro em que se achava a 
fazenda (Ia cidade, determino11 o ex."" conselheiro Alberto 
Antonio de iiloraes Carvalho, então presidente, a propor em 
sessão de 7 de setembro de 1852 a creaçáo de tima com- 
missão qiie tomasse a seu cargo liquidar todas as contas da 
camara, e por meio dos seus saldados conhecer qual era a 
grandeza do seu debito e credito. 

a Esta commissão foi approvada em sessão de 98 do mesmo 
mez de setembro, e fui composta do então vereador fiscal 
João de Mattos Pinto, e dos empregados para o coadjiiva- 
rem. Installou-se, e abstraindo dos trabalhos preparatorios, 
a commiss80 principiou por explorar mais de sesserita e cinco 
processos judiciaes, e n'elies examinar cerra de cento e 
cincoenta contas que os diversos errequentes tinham exibido 
em juizo para mostrar as qiianlias que haviam recebido em 
pagamento de seus creditas, e qual cra ainda o saldo por 
que tinha de correr a sua execnqáo. Depois de ter organi- 
sado tantas contas correntes quantos eram os juristas que 
liaviam recebido e ainda tinham direito a receber da camara 
os juros dos seus padrGes, a commissão fez levantar para 
mais de cenio e cincoenta penhoras que pesavam sobre os 
bens do municipio, e conseguiu que no fim de 1855 j i  a 



camara estivesse na posse d e  todas as suas propriedades, e no 
pleno goso de  todos os seus rendimentos. Como o governo 
do Estado fosse o unico devedor ao municipio por juros de 
padrões que por elle havia pago, a commissáo no inluito de  
conhecer qual era a importancia do debito do governo, pas- 
sou a examinar todos os padrões que tinham sido classifi- 
cados encargo do Estado, e por fim organisou uma conta 
corrente, na qual lanfou em debito 1 G i  partidas cscrupulo- 
samcnte liquidadas, que significam outras t:intas addicões 
d e  juros que o antigo senado pagara desde jnriho de  1780 
ate fim de  1833;  e depois de  ter abonado ao governo ~'rii 
credito d'esta conta todas as ~ e r l ~ a s  de decima detluzitlas 
dos mesmos juros qoc o Ehtado tirilia dircilo a receher, re- 
sultou kerificar-se scr o goyerno do Estado devedor ao mil- 
nicipio de  Lisboa em conta vellia da quantia liquida de rkis 
957:6128785 aéis. Conhecido como estava o debito i10 -o- 
verno atk fim de 1833, cumpria á commissáo liquid:ir, Ii.ii'a 
tamhem conhecer, qual era a grandeza da sornma c impor- 
tanciu das addições que a camara municipal tiavi;r pago 1)cblos 
juros dos mesmos padrões do governo desde o 1.0 de j:iricii*o 
d e  1834 até 31  d e  dezembro de  18'18, por ser n'este dia 
que  cm virtude das leis de 26 de agosto tlc 1868, e 1 2  d e  
agosto de 1853, cessara de  pesar sobre o cofre do niunici- 
pio o encargo de pagar taes juros; e empregando para esse 
fim o mesmo processo de  que se servira na liquidacáo tla 
conta velha, achou que a somma do debito (10 govcrrio ,io 

municipio pelo juro de padrões pagos desde 1834 rit6 Ii i i i  

d e  1848, era de  327:1448046 reis. Deduziiitlo desla sonima 
a quantia de 48:OOO;YOOO rkis importancia de \inte prcsta- 
çóes de  2:400#000 rQis cada uma, que o geverrio em vir- 
tude da lei de 1 0  de  abril de  1842 tinha pago ri camara, 
resulta que o debito liquido do governo tlescle 1834 at8 fim 
d e  11348, era e ainda i: hoje de  27â:1/118046 r6is.u 

Os Pndróes da camara municipal de  Lisboa que venciam 
5 O/O e eram provenientes de dinheiro emprestado ao par, 
foram convertidos em inscripçóes de 4 O ~ O ,  em virludc da  
lei d e  26 de agosto d e  1848. E quando se operou a coo- 
versão decretada em 1 8  de  dezembro d e  1852 havia dis 
5231 contos em inscripçóes de 4 O/o, que tinham tido essa 



proveniencia. A lei de . i 2  de agosto de i853 mandou crear 
titulos de distracte, na rasão de 3 % ao anno, para paga- 
mento dos juros dos padrões da camara municipal vencidos 
ate 31 de dezembro de 1848. 

Visto que já  expuz o que julguei mais digno de rnenqao 
a respeito dos Padrões, antecipando-me até a fallar de ope- 
rações a que muito posteriormente deram origem aquelles 
titulos, passarei agora a occupar-me da divida fundada, pro- 
priamente dita. 



adrninistraclo i a  divida publica k em todos os paizes 
objecto de seria attenção da parte dos governos. Em alguns 
paizes e confiarln aos bancos privilegiados, por conveiiiencias 
financeiras; em outros e gerida pelo governo directamente, 
como qualqiicr ou!ro ramo de sei.vic;o publico ; e em algiins, 
mas por eucelic;io, k incumbida a corpos especiaes com lima 
o r g a n i ~ a ~ á o  na ;il)parrlncia independente do governo. 

Na maior parte dos paizcs bem ndminis~rados, as dcbpe- 
zas da divida publica s3o pagas como as outiaas deyezas  do 
Estado. A Tiirqiiia \inciiloa modernamente ao pagamento dos 
jiiros da sua divida piiblica os melhores rendimentos do Es- 
tado ; o Mtxico fez oiitro tanto, ficando inhat~ilitado para dis- 
por tlo rendimento tlns alfandegas 1 ra outras applicaçóes. 

Em Portugal a despeza da divida il~lica tem dotaçáo es- 
pecial, voi ida todos os annos p ~ l o  1 Iametito e constituida 
nos melhores rendimentos do t t~esc ,  ;o, isto e,  nas rendi- 
r n e n l ~ ~ s  das alfand~gas e nos impostc> directos. Estes rendi- 
meritos entram diariamente nos cofrtas da junta do credito 
publico, e fazem receita especial em duas caixas distinctas, 
da divida interna e da divida externa. 



A d o t e o  especial da divida publica em Estados cujm or- 
qamentos teem excedentes de receita ou se equilibram, 4 uma 
iwtilidade, pelo menos; nos paizes0n.de ha depi t ,  não passa 
de unta garanlia illusoria e e mesmo alguma coisa mais, é 
um desperdicio. 

Os encargos da divida publica são tão sagrados como cx; 
oiitros qiie oneram o orçamento, e o paiz que satisfaz a totlos 
elles, con trahindo emprestimos para cobrir o deficit, perde an- 
nualmente uma snmma avultada de juros, que se vê abri- 
gado a pagar pelos supprimentos que são feitos ao thesm- 
ro na importancia eqoi~alentc ao dinheiro qge ~ s t á  repre- 
sado cm cofre particular, por effeito da dotação especial de 
qualquer seriiça publico. Emquanto n'uma parte conserva 
represada uma porçgo de numerario sem applicatão imme- 
diata, o thesouro por outra pwte carece de levnntar dinheiro 
com juro As vezes bem alto. 

NZo me demorarci a demonstrar uma thew quc julgo 
ao alcance de todas as compreliensõeç, alem de que cste 
;issuriipto tem ja sido largamente discutido. 

Se a tlotaçáo espccial para iim ser r i~o  qualquer não é 
siist~nta\c~l, iio meu entender, aos olhos da razão, menos o 
podem sei. dzms dota~zes ~speeiues. E n'este caso accresce 
uma cjrcumstancia mais a conclemnal-as, veiii a ser que, re- 
novando-se todos os annos a [~rohlbiçáo de sc t~ai~sferirern 
as verbas do orçamento do Es:ado de ans capitiilos para os 
outros, a situaçjo artificial resultante das d~!~;cões cspccines 
para n divida iriterna e piira a divida externa, obriga a pos- 
tergac.30 (l'csse principio,' para se poder occorrer as despe- 
zas irili~rrvites a cada unia das ciividns. 

Dc I)as.iigc)ni aperiau toco estes e oii!, i:ontos, por sep 
outru o firn principal do trali,?llio qric eiiijrrel.iendi. Não B 
nova i1 dotaçáo especial, ate ll;iisa cada (;l!l[~restimo que se 
contrahe ; é o que terei occasiáo de mostrar lia rapida re; 
vista que passo a fazer dos ~~riiiieiros cinprestimos con- 
tra hidos em Portugal sob o caracler de divida publica luli- 
dada. 

Havia-se complicado a sitriacão fina~iceii-a do Erario por- 
L I I ~ U ~ L ,  rios fins do seriilo xviir. Xão aprpciarei aqui as cau- 
s,is qiie tleterminavam os embnra~os do thesoliro de Portu- 
gal. Tinliam já sido aggravaclos alguns impostos; os bcns 



chamados da corda e ordens concorriam com maior contri- 
buçáo para o thesouro, mas as dificuldades continuavam e 
a 29 de outubro de 4796 decretou-se um emprestimo de 
4.000 contos de rkis. Este emprestimo foi denominado o 
primeiro emprpstiiizc, qiiarido outros posteriores vieram oc- 
cupar logar na escala. 

Como e pouco conhecido o decreto pelo qual o principe 
D. Joao (D. João VI), regente do reino em nome da rainha 
D. Maria I, auctorisou o prinzeiro emprestimo, julgo de in- 
teresse para o leitor transcrever lia integra o alludido di- 
ploma. É o seguinte : 

a Havendo-me sido presente pelo meio o mais demonstra- 
tivo, e evidente, por liuma parte que as indispensaveis des- 
pczas do Estado tem nestes ultimos precedentes tempos ex- 
cedido ás imporlancias das suas Consignações, e dado o 
justo motivo da demora nos pagamentos do Meu Real Era- 
rio, i qual se faz necessario occorrer com prompta, e oppor- 
tuna providencia ; e pela outra parte, que as Contribuições 
Ecclesiasticas, que louvavelmente Me foram offerecidas; a 
Decima dos rendimentos das Commendas das Ordens Mili- 
tares em geral; e o Quinto dos Bens da Coroa, que possuem 
os Donatarios delta, não pddcm produzir um efreito 130 
prompto, que vença o detrimento daquella demora, e haja 
de supprir ao mesmo tempo as muito maiores Despezn., 
que as circumstancias actuaes do Estado fazem ser muito 
mais indispensaveis. E querendo aos ditos respeitos dar a 
mais cf'ficaz, e effectiva providencia: Sou Servida authorizar, 
como authorizo, com todos os poderes plenos, e necessarios, 
o Narquez Meu hlordomo-M6r, e Presidente do mel1 ReaI 
Erario, para que nelle mande aceitar todo o dinheiri), que 
se offerecer por via de emprestimo até á quantia Ce dez 
millióes de cruzados a Juro de cinco por cento em cala um 
anno, conlado desde o dia, em que no mesmo Real Erario 
entrarem os respectivos cabedaes: Dando-se aos Pro2rieta- 
rios delles Apolices de cem mil r6is cada uma, e desta quan- 
tia para cima, as quaes sendo estrahidas do Livro da Receita 
do Thesoureiro Mdr, e aotl~orisadas com Ruhrica do mesmo 
Marquez Presidente, constituam divida da Minha Real Fa- 
zenda, com Iiypotheca especial nas sobredilas Consignações, 



e Direitos, debaixo das Condiç'oes seguintes; a saber: Pri- 
meira, Que as referidas Apolices poderá0 correr como Le 
tras de  Cambio com os seus competentes endossos, para o s  
seus Capitaes serem pagos pelos rendimentos hypothecados, 
quando lioiiver logar; assim, e do mesmo modo, que por 
elles háo de ser satisfeitos os respccti~os Juros infallivel- 
mente a Semeslrcs rios mezes de  Marco, e cle Setembro 
succcssi\los ao \enciniento delles, a Pessba o11 Pessôas, As 
quaes p e l s  mesmas .\polic;es, e criiloisos tlrllas Iiaja de  com- 
petir: Dispensantlo para todos os solirc litos fins, e por esta 
vez sbmerite, c111 todas 3s formalidatles dos Regimentos, e 
Ordcna~ões  da F a ~ e n d a  em tudo o que respeita ao modo dc 
se tituiarem semelhantes di\idas e se  processarem os paga- 
mentos d'ellas : Segunda, Qoe querendo os Crctlores do Meu 
Real Erario por dividas contrahidas n'cxtcs iiltimos ternpos 
ou  semelhantemente os  Proprietarios de Folh:rs de Generos 
fornccitlos para os I'ro~imentos dos Seaes Ar*~cnars da Ma- 
rirlia, e Excrcito, receber o pagnmento clas s i i ~ s  ,lc@es em 
.4p1diccs, se Ilies pagara por ellas com veiiciiiic~iito de  Juros 
C O I L I  I i t:iTcctivainciite houvessem recebido 1)or uma parte 
as . l i >  i-espcctivas quantias, e por outra parle houvessem 
feitu real  entrega dellas: Terceira, @:ic aicni do Juro q u e  
fica declarado, s e  dara ao primeiro I'roprietario de cada 
Apolice, que entregar dinheiro effectivo, lium por cento mais, 
e isto por tempo de quinze annos; o qual lium por cento 
poder& guardar, oii vender separadamente da sua Apolice, 
como bem guizer; bem entendido que o dito lium por cento 
serd iridefectivelmentc pago no mesmo tempo, em que os 
Juros se li50 satisfazer : Quarta, Que as Pessôas que coiicor- 
rcrcm com quarenta contos de rèis em dinheiro, e dahi para 
cima, e náo qoizcrcm aceitar aqriclia _innuidade, serão por 
Mim atteni1id:is com gratific.n(õrb ilo honra, quaes Eu cos- 
tumo fazer, 3 rloein procetl(8 c . c i : i i  zclo e amor ao blen Re:.! 
Se rv i~o .  E  par,^ ~ L I O  \'entra ;i ~iolicia dc toclos esta Rlintl,r 
Real Reso!uç;io, se  publicari logo por Etlitacs impressos e m  
todas as Cidades, e Villas do lleino. O niesmo Marqaez Mor- 
domo-blbr, e Presidente clo lfcii Real Erario o tenha assim 
cmtendiilo e faça executar. 1';ilncio de Queluz em iiiilc c r ~ o ~ ~ ~  
( l i :  Outubro d e  mil setecentos noventa e seis- Com a Kii- 
hrica do I'rincipe Nosso Serihor.=Registado na Secretariar 



&Estado a folhas quarenta e duas-Cumpra-se-registe-se 
e imprima-se-Lisboa dous de Novembro de mil setecentos 
noventa e seis-Com a Rubrica do Marquez Mordomo-Mór 
Wsiderite. 

fgaacio Antonio Ribeiro. » 

Alguns mezes depois foram modificadas as disposições 
8'cste decreto, e a 13 de março de 1797 pediam-se mais, 
clois milhões de cruzados para as urgencias do Estado, alem 
de se ter crcado tres dias antes (alvará de 10 de março de 
4797) a contribiiição do sello. 

O alvari de 13 de mal-ço dizia: 

u Eu A Rainha Faço saber aos que este Alvar4 com força 
de Lei virerri: Que tendo preferido a oiitros meios, que po- 
diam occorrer nas presrntes circunistanc.ias para prover as 
preicisoens do Estado de maneira que combinassem com o 
Bem e com o Interesse dos meus Vassallos, kccordei dar as 
Providencias mais proprias e suaves substanciadas no De- 
creto de "L De Outuliro do anno proximo passado de 4796 
que fplizrnente principiaram desde logo a ler execução com 
notorio Credito e Beriefcio, assim do Erario Regio como dos 
Meus Ficis Vassallos, que com tanta honra e louvavel zêlo 
promoveram em mutno e publico Beneficio a mesma execu- 
ç3o: E querenclo ora promover e animar a Providencia do 
mesmo Decreto, Deliberei amplialla, solidalla e inclividualla 
com algumas Explicacoens eDeliberriçoens que determinassem 
e interpretassem mais especialmente as Providencias Decre- 
tadas, firmassem e roborassein o Credito Publico e auxi- 
liassem e animassem a fortuna e a felicidade da Causa Pu- 
blica e da Particular dos Meus Vassallos: Pelo que tendo em 
vista e muito presente o sobredito Decreto-Sou servida 
Ampliar, Animar e Adiantar o Emprestimo dos Dez Milhões 
de Cruziidos estabelecido para que se estenda a Doze Mi- 
lhões, comprehendendo-se n'esta somma a que effectiva- 
inente csliver já verificada de maneira que os Dez Milhões 
e a Ampliação consistam na somma de Doze Milhões.~ 

N'este alvari dispunha-se que a annuidade fosse suppri- 
mida e o juro do emprestimo passasse a ser de 6?/0 sem li- 



aiiiwv de tempo e com isenção d e  decima; que as @O@ 
& W M  reduzidas ao v a b r  que os mutuantcs qu izessw 
&o sendo infermr a 50M00; que as apolices ficassem isen- 
ta de embargos, seqiiestros e penhoras; que os estrapgei- 
m podessem entrar no emprestimo; que os corpos de mão- 
morta podessem comprar apolices atb subrogando para esse 
fim os bens immoveis que possuissem; que as apolices po- 
dessem ser vinculadas em morgados; que podessem ser com- 
pradas A fazenda com titulos de divida contraida n'aquelles 
ultimos tempos e que tambum fossem recebidas corno di- 
nheiro effectivo em pagamento de  direitos na mesa do consu- 
lado da casa da India, na casa das fIerdades e nas Chancel- 
lerias, e em outros pagamentos, passando logo com os com- 
petentes eridossos e como dinheiro eITectivo para o thesou- 
reiro-m6r do Erario. 

Nos artigos XI a XIII, dizia o principe regente: 

XI. Quanto ao Emprestimo, sendo todo o Meu fim (o- 
robnrar, e segurar por huma parte a mais firme estabilidade 
dos Pun,los destinados para o seu pagamento, e declarados 
DO ik~fwiilo Meu Real Decreto de 20 de Outubro, e prover 
por outi.,i parto a mais breve expediçso (10s Negocios da ad- 
minislrncio dos mesmos Fimdos e satisfaf50 dos Juros, que 
nenhumas outras occupações possam retardal!au. Sou servido 
ordenar, qrie em quanto não estabeleço Iium Banco I'ublico, 
ou  Caixa de Desconto, a quem hei de encarrpgar a Admi- 
nistração das Rendas e Pagamento d'este Emprestimo, na 
Thesouraria Geral dos Jiiros se estabeleqa uma administra- 
@o com Cofre de quatro Chaves, distribuidas pelo Tliesou- 
reiro Geral dos Juros e seu Escrivão e por dois homens de  
Negocio tle conhecida probidailc e abonaqáo, para com a 
concorrencia de todos se  fazer a Arrecadaç3o dos referidos 
Fundos e Pagamento dos ditos Juros; scm a menor demo- 
ra, debaixo da Inspecção do Rlarquez Presidente do Meu 
Real Erario e por meio de huma Contadoria a mais simples, 
que consentir o objecto, cujos Officiaes terão as graduaqões 
dos do mesmo Erario. 

S11. O Pagamento dos Juros será alli feito na f6rma acima 
ordenada, por Folhas Processadas no Neu Real Erario, au- 
tliorisadas com Despacho do Presidente delle, ficando os  Ad- 



ministradores responsaveis por qualquer-zonsideravel demora: 
E demais da somma necessaria para este fim, Mando que o s  
referidos Administradores separem dos ditos Fundos em cada 
hum anno quarenta e oito contos de reis, pela qual se  dis- 
tractaráo Lambem em cada lium anno Apolices de concor- 
rente qiianlia, preferindo infallivelmente n'este Distraçte a s  
que  tiverem sido recebidas em pagamento pelo Meu Real 
Erario. 

XIII. No Cofre sempre existira a somma dos Juros de um 
Semestre; e liavendo sobras, se  entregarão annualmente a o  
>leu Iical Erario: E (juaritlo haja íalta, Hei por muito recom- 
mendntlo ao illarqiiez Prcsiderite do rncsino Erario a faça 
logo effectivamenle remediar por todo, e qualquer Dinheiro, 
antt?pondo a este supprimento todo, e qualquer outro paga- 
mento, excepto o de  Letras e da Tropa.» 

N'esta ultima disposifão se  vê j6 a confianfa que mereciam 
n'aquella epoca os cofres e s p e c w s  e as dotncc?es especiaes. 

Na disposiçáo consignada no artigo LI, leve oripem a junta 
do credito publrco a qual, liai-endo ~ ~ a s ~ ~ ~ t l o  yor tlifI~rentes 
modificações como teremos occasi;io cle ver, clicgou, de 12 
niilliões cle cruzados que adixiinistroii I I J  70 annos, a adminis- 
trar liojc, por si e por meio das sii:~s cielegn~óes em Lon- 
dres e eni Paris, mais de tliizeritos mil coritos. 

O 1." emprestimo n30 foi remcdio ratliral para os males 
do Erario. A 43 cle jullio de 1797 rnaritlava o principt! re- 
gente qiic para beor f i c~o  c10 giro do co~uniorcio se l a ~ ~ r a s s e  
uma l ~ u r ~ á o  de  apolices tle qiiantias iriferiores a 50b000 reis, 
ate i quantia de trcs millifies d e  cruslidos 1.1:200 contos) que 
se  clekiarn incluir no empredimo decretaclo em 29 de outu- 
bro de  4796 e ampliado ern 13 de 111;ii.(:o clc 1797, para que 
por meio das apolices de  peqiienni ~ a l o r c s  se  fizessem os  
pagameritos miudos. Estas t1polic.i~~ VI ,irn ao portador, ven- 
ciam juro de  CfU/o e podiam ser trocnilns pelas outras; foram 
consitlcradas como m e d o ,  de lei e por. essa razáo incorriam 
penalidades os que as rejeitassem como moeda, ou as falsi- 
cassem. 

Entrara-se no regimcn do papel-moeda do qual pouco 
tempo depois se  comepram a sentir os necessarios effeitos. 

Ainda no mesmo anno, a 27 de setembro, foi decretado 



u m  emprestimo especial d e  60 contos para se edificar o hos- 
pital da marinha. Foi confiada a administração d'este em- 
prestimo a uma commissão composta de  seis negociantes. 

O anno de  4709, trouxe i lembrança de quem geria a fa- 
zenda, uma curiosa loteria. 

O nlvnri de  18 de junho de  1799, mandava que para fa- 
zer entrar dinheiro nos cofres publicos se procurassem meios 
que núo fossem onerosos antes mais intel-~ssalitcs para os fieis 
uassallos. O meio intrressante escolhido foi uma loteria d e  
dois milhões de  cruzados dividida em 20:000 bilhetes tle réis  
(106000 cada um. Os premios eram oito em predios rusti- 
cos e urbanos (Ires dos quaes, a herdade de  Valtlez, a de  Co- 
queiro e uma courella de terra nos Vai.cllios, foram doados 
ou  vendidos antes da clitrarçáo da loteria), G670 em yen- 
sóes ~ilalicias de differentes sommas, sendo a maior d e  reis 
700W000 por anno e a menor de 2b800 r6is c 13:330 bi- 
lhetes brcr~zcos que cin iodo o caso proporcionavam ao com- 
:~ra(lnr ulna  crisã são vitnlicia de lh200 réis. 

I '  : cni:>a (!'esta loteria foram siispensas todas as outras 
1 1 1 : ~  , 1 ' Ltrlrnc fawr-se no reino. Portugal começava alan- 
çar ni~io (1,: meios jd condemnados n'oritros paizes para rea- 
lisar dinheiro. A Franca j i  estava farta das tontinas que 
desde o meado do seculo XVII estavam em uso. 

As tontinas eram loterias degenero differente; os bons pre- 
m i o ~  iam cair em quem vivia mais tempo. Diversas pessoas 
associavam-se para çotnprarem ao Estado um determinado 
rendimento que duraria ate 3 morte do ultimo associado. 
Por este modo vieram algumas pessoas protegidas tla for- 
iiinn, a dcsfructar durante largos annos avulladissimos rcn- 
climi1iilos. .4itneriq20 fi~i clevida a um italiano Lorenzo Tonti 
do qual tomou o nome. 

Não tardou muito tempo para se  sentir o beneficio do giro 
do commercio preconisado no alrriri de  13 de julhode 1707 
que creou a moeda papel. A poucos passos o papel que de- 
via ser recebido como moeda de lei, sof'fria um desconto 
não inferior a 6 por cento. E digo isto porqlie pelo alvari 
tle 24 d e  janeiro de  1800 foi creada uma caixa de desconto 
1)Yra receber e descontar as  apolices ptqzlenas com o des-' 
c-onto que actualmente devem ter de 6 por cefito, que se po: 



der& diminuir segandu fdr merecendo 6 das me- 
apogees ao pardo dinheiro mesallim. 

Esta caixa foi dotada com metade das mezadas do em- 
kacto do tabaco e metade do rendimento diario em metal 
das alfandegas, com o rendimento da casa da moeda e da 
administração dos diamantes. Estabelecia-s6 no mesmo al- 
vara que fossem recebidos dos particulares todos os capi- 
taes que elles quizessem entregar, pelo tempo em que con- 
cordassem e com o desconto correspondente ao do papel. 
Nas instruc~ões que acompanhavam o alvará determinava-se 
que o desconto fosse feito de prefei-encia á classe indigente 
do povo e por isso deveria ser attendido primeiro o porta- 
dor de um sò bilhete, e assim do menos para o mais. 

Estas providencias foram insuficientes. No primeiro de 
maio de 1800 o beneficio do giro commerclal achava-se t,rans- 
formado em embaraco para a circula~ão, carestia dos ge- 
leeros e m i t o s  outros inconvenientes, que o principo regente 
queria ver terminados e por isso mandava proceder á amor- 
tisação do papel moeda impondo um subsidio nos o h l ~ o s .  

A junta da adrninistraçáo das consigna~fics para o juro 
do novo cmprestinzo (creada pelo alvará de 13 de março de 
1797, e actualmente a junta do credito publico) foi encar- 
regada da amortisação do papel moeda, sendo augmeritada 
a sua dotação, que consistia na decima ecclesiastica, decima 
das commendas e o quinto dos bens da coroa, com o sub- 
sidio nos vinhos, as dividas á fazenda e com o producto de 
todas as loterias que se Ezessem no espaço de dez annos, 
plaso julgado sufficiente para fazer desapparecer o papel 
moeda que havia sido creado para bem da causa publica 
e felicidade dos fie& vassalios. Estas receitas novas liaviam 
de dar entrada n'uma segunda caixa. 

Foi tão  grande o abalo produzido pela circulayão da moeda 
papel, de que o governo, e os particulares tambem liaviam 
abusado, que se succederam sem interrupçzo os alvarás provi- 
denciando Acerca do assumpto. A 13 de julho de ,1800, o prin- 
cipe regente alludindo á divida tão prejudicial ds reaes P- 
nancas e tão incommoda para o giro do cornmercio, prohibia 
a continuaçãode similhaate recurso e, para prevenir e evi- 
tar quando possivel qualquer outro do mesmo genero, m a -  
dava a junta provisiori;it do Erario que avaliasse definitiva- 



sede a Qefiicit e quo indicasse quaes as providenoias a ado- 
pter para equilibrar a receita com a despeza. No entanto, 
p t a  occorrer ti despeza doanno de 1801, n,andava o regente 
a 7 de maiw, que sem perda de tempo se abrisse um novo 
mprestimo de doze milhões de cruzados na fdrnza, isto 6 ,  
metade em metal e metade nas apolices pequenas do pri- 
meiro emprestimo. 

Havia certa hesitação em dar As apolices pequenas o seu 
verdadeiro nome de papel ntoeda. 

Com o novo emprestimo fazia-se nova loteria de 40:000 
bilhetes de 20B000 reis. h subscripção para este empres- 
timo era por 2404000 réis, podendo o srihscriptor receber 
uma apolice de lbOb000 réis com juro permanente de 6 por 
cento, uma apolice vitaliria com juro de 8 '1s por cento e 
dois bilhetes da loteria. O subscriptor podia optar por duas 
apolices de juro permanente ou por duas de juro vitalicio f 
vontade. 

Para o novo emprestimo crearam-se novos impostos sobre 
I assucar, o algodão o muitos outros artigos. A receita d'es- 

impostos foi formara terceira caixa da junta encarregada 
C I O  administrar os en~pr~stirnos reaes, 

As obras do hospital da marinha reclamavam mais dinheiro 
do q-ue o que se havia realisado pelo emprestimo decretado 
em 27 de setembro de 1707. Pcr alvrirh de 2 de setembro 
de 1801, foi pois ampliado o mesmo empreslimo passando 
a ser de 415 mil cruzados e ficando igualmente adminis- 
trado por uma commissão especial composta de cinco nego- 
ciantes. Este emprestimo conservoii-se fora da adminislra- 
$30 da j m t a  dos jziros tlos reaes emprestimos e e um d'a- 
quelles que por vczcs tem figurado nas queixas contra 
o nosso tliesouro- 

As tricas financeiras não eram desconiiecidas jA no prin- 
cipio do seculo. O alvari de 26 de marco de 1803 sancciona 
o principio muito esplorado depois em todo* os nossos or- 
çamentos, de fazer representar a receita publica, ou, por 
outra, de antecipar as receitas. Diz-se n'esse alvarA que aha- 
vendo grande utilidade em adoptar um novo meio de circu- 
Iac8o com que no decurso de cada anno possam melhor re- 
giilar-se as receitas e pagamentos effectivos do real Erario, 
antecipando e igualando as epocas das entradas A das saidas, 



qual e o estabelecimento ?e bilhetes de credito resgataveis 
em certo e determinado periodo, de que usam e de que teem 
recebido tão saudaveis effeitos as nações mais illuminadas 
em administração de fazenda ... D ficava suspensa a emis- 
são dos escriptos das alfandegas, creando-se ao mesmo 
tempo Bilheles de credito e circulaçáo do valor de I20dOOO 
reis, que sO durariam 18 mezes e cuja quanlidade havia de 
ser fixada todos os annos por decreto rcal. 

Os novos bilhetes eram considerados como letras de cam- 
bio Lencerido juro de Fi O/o, o que se regalava a 500 reis 
por niez para facilidade do calculo e a 16 reis por dia, não 
chegando o pr;iso a mez. N'este alvard auctorisa\~a-se a junta 
dos juros a descontar estes bilhetes com o dinheiro que 
estivesse esiagnado. JA o bom senso comcçava a protestar 
contra a dotação especial da divida piiblica e contra a re- 
presa das especies. 

Em conscqiieiicia da crea~áo dos Bilhetes de credito do 
real Erario foi mandada sustar a emissão das apolices gran- 
des do primeiro emprestimo. A junta dos juros era encar- 
regada de reaiisar estas operacóes que se effectuavam me- 
tade em melal e metade em papel. 

O papel moeda ia-se inutilisando a força de passar de 
mão em mão; faltavam bilhetes pequenos para ospagamen- 
tos miudos e o prelo das apolices grandes da primtiiro em- 
prostimo resentia-se da concorrencia que lhe faziam os bilhe- 
tes ilc, papel nioeda que tinham garantias igiiaes emquanto 
ao juro. A 2 de abril de 1803, tratou-se de dar rcmedio a 
oste\ inconvenientes. Mandoli-se descontar decima do juro 
do papel moeda, mantendo a isenção d'este imposto nas 
apolices grandes, c igualmente se mandaram reformar os bi- 
Itietes qiie se apresentassem miltilados e em estado de náo 
poderem girar, e como a falsificaçáo d'estes titulos e dos 
outros que j i  abundavam no mercado fosse tomando algu- 
mas proporyões, foram applicando aos falsificadores d'aquel- 
les papeis as penas comminadas na ordenação do reino e nas 
leis extravagantes, a quem fazia moeda falsa. 

Apesar de tados estes esforços do governo, o credito pu- 
blico andava abalado, o equilibrio da receita com a despeza 
não se estabelecia, o mal-estar publico era sensivel. Acres- 
cia que no paiz reflectia já o effeito da guerra que assolava 



a Europa, até que tambem chegou ella a Portugal, levando 
o principe regente a abandonar o continente para se trans- 
portar ao Brazil; resolução esta que não entra no meu pro- 
gramma apreciar e que o principe communicou a nação no 
seguinte documento, que, melhor do que eu o posso fazer, 
define o estado do paiz n'aquella epoça: 

 tendo procurado por todos os meios possiveis conser- 
var a Neutralidade, de que ati! agora tem gosado os Meus 
Fieis e Amados Vassallos e apesar de ter exhaurido o Meu 
Real Erario, e de todos os mais Sacrificios, a que Me Tenho su- 
jeitado, chegando ao excesso de- fechar os Portos dos Meus 
Reinos aos Vascsllos do Meu antigo e Leal Alliado o Rei da 
Grá Bretanha, expondo o Commercio dos bleus Vassallos 
á total ruina, e a soffrer por este motivo grave prejuizo nos 
rendimentos da Minha Coroa : Vejo que pelo interior do Meu 
Reino marchão Tropas do Imperador dos Francezes e Rei 
de  Italia, a quem Eu Me havia unido no Continente, na per- 
suaçáo de náo ser mais inquietado; e que as mesmas se di- 
rigem a csta Capital : E Querendo Eu evitar as funestas con- 
sequencias, que se podem seguir de huma defeza, que seria 
mais nociva, que proveitosa, servindo sí, de derramar san- 
gue em prejuizo da humanidade, e capaz de accender mais 
-a dissenção de humas Tropas, que tem transitado por este 
Reino, com o anniincio, e promessa de não cometterem a 
menor hostilidade; conhecendo igualmente que ellas se di- 
rigem muito particularmente contra a Minha Real Pessoa, e 
que os Mciis LeaesVassallos seráo menos inquietados, ausen- 
tando-Me Eu deste Reino: Tenho resolvido, em beneficio dos 
mesnios Meus Vassallos, passar com a Rainha Minha Senhora 
e Mãe e com toda a Heal Familia para os Estados da Ame- 
rica e estabelecer-Me ria Cidade do Rio de Janeiro ati: á Paz 
Geral. E Considerando mais quanto convem deixar o Governo 
destes Reinos naquella ordem, que cumpre ao bem delles e 
de Meus Povos, como cousa a que táo essencialmente estou 
obrigado, Tendo nisto todas as Consideraçóes que em tal 
caso Me são presentes: Sou servido Kom~ar  para na Minha 
.4usencia governarem e regerem estes Meus Reinos, o Mar- 
quez de Abrantes, Meu muito Amado e Prezado Primo; Fran- 
cisco da Cunha Menezes, Tenente General dos Meus Exerci- 



los ; oPrincipa1 Castro, do $len C o d h o  e A@or dm lua- 
tiças; Pedro de Mello Breyner, do Meu Conselho, que $@- 
viri de Presidente do Meu Real Erario, na falta e i m m -  
mento de Luiz de Vasconcellos e Sousa que se acha impw- 
sibilitado com as suas molestias ; Dom Francisco de Noro- 
nha, Tenente General dos Meus Exercitos e Presidente da 
Meza da Consciencia e Ordens ; ena falta de qualquer delles 
o Conde Monteiro Mor que Tenho nomeado Presidente do 
Senado da Camara com a assistenoia dos dois Secretarios o 
Conde de Sampaio e em seu lugar Dom Miguel Pereira For- 
jaz, e do Dezembargador do Paço e Rileu Procurador da Co- 
roa João Antonio Salter de Mendonça, pela grande confianm 
que de todos elles Tenho e larga cxperiencia que elles tem 
tido das coisas do mesmo Governo ; Tendo por certo que 
os Meus Reiuos e Povo serão governados e regidos por ma- 
neira que a Minha Consciericia seja desencarregada e elles 
Governadores cumpráo inteiramente a sua obrigação emquanto 
Deus permittir que Eu esteja ausenie desta Capital, admi- 
nistrando a justiça com imparcialidade, distribuindo os Pre- 
mios e Castigos conforme os merecimentos de cada um. Os 
mesmos governadores ojteninam assim entendido, e cumpráo 
na fórma sobredita c na conformidade das lnstruc@es que 
serão com este Decreto por hlim assignadas : e farão as par- 
ticipações necessarias as  Repartiçúes compctr:ntcs. Palacio de 
Nossa Senhora da Ajuda em viritc e seis de Novembro de 
mil oilocentos e sete=Com a Hobrica do I'rincipe Regen- 
te. N. S.u 





A 6 de Agosto de 1814 congratulavam-se os governado- 
res do reino (marquez de Olháo, marqaez de Borba, Prin- 
cipal Sousa e Ricardo Raymundo Nogueira) com o povo por- 
tuguez pelo feliz termo da guerra, e os negocios publicos 
tomaram um caracter menos assustador. 

O Erario portuguez resentia-se das consequencias da guerra 
que já tinha acabado, e das dissensóes que mais ou menos 
se  manifestavam no paiz. As dividas da guerra eram gran- 
des ; os governadores tinham mandado admittir como di- 
nheiro nas estações publicas as lettras passadas pelo com- 
missariado aos diversos fornecedores; apesar de tudo o de- 
@cit reinava no paiz e a 8 de julho de 1817 foi decretado 
um emprestimo de quatro milliões de cruzados em 3.200 
acções de 500b000 reis, metade em metal e metade em 
papel moeda, fixando-se rendimentos especiaes para acudir 
aos jurose amortisação do novo emprestimo, e constituindo-se 
com estes rendimentos a receita da quarta caixa. 

Proclamada a constituição no Porto (24 d'agosto de 1880) 
e tendo entrado em Lisboa os membros do governo provi- 
sorio (1.O de outubro de 1820), trataram estes de crear uma 
commissão (27 de outubro de 1820), para a liquidação da 
divida publica, e bem assim para conhecer da verdadeira 
existencia do papel moeda em circiilação. 

A regencia do reino em nome de el-rei D. Joáo VI de- 
cretou em 25 de abril de 1821 a creação de uma nova 
caixa, a quinta caixa, na junta dos juros dos reaesempres- 
timos, destinadaá amortisação da divida nacional. 

Esta caixa foi dotada com o producto dos bens nacionaes. 
Os lanços nas arremataçfies deviam ser feitos em papel moeda 
e o pagamento em quaesquer titulos de divida nacional, com- 
putados pelo preço que tivessem em papel moeda no dia 
da arrematação dos bens. 

A 4 de julho de 1821, tendo el-rei voltado a Portugal e 
assumido o exercicio do poder executivo, depois de haver 
prestado juramento I s  bases da coristituiçáo politica da mo- 
narchia e a constituiçáo que as cortes iam fazer, foi dissol- 
vida a regencia do reino tributando-se-lhe louvores pelo zelo, 
intelligencia e dignidade com que havia desempenhado as 
alias e diaiceis funqóes de que fôra encarregada. 

O rei sanccionou em 3 1 de dezembro d9 1831 a creação do 



Banco de Lisboa decretada emeórtes. O banco era de  empres- 
timo, de  deposito e de desconto. As notas que o banco emittisse 
(art." 18.") seriam recebidas e consideradas e m  todas as re- 
partições da fazenda publica como dinheiro d e  metal ; mas 
os  credores do Estado não seriam obrigados a receber as 
notas em pagamento dos seus creditos. Em compensação das 
garanlias coriceùidas ao Banco de Lisboa deveria este con- 
correr para a amortisaçfio do papel moeda, emprestando á 
n a ç h ,  no primeiro anno das suas operações, 2.000 contos 
d e  rbis em notas, a juro d e  4 O/O, em 2 0  ~restaçOes de  100 
contos. Logo que o thesouro recebesse qiialqrr prestaçáo 
deveria queimar papel moeda em valor nominal igual A pres- 
taçio i,ecebida, passando-se ao banco um titulo cle juro d e  
(1 "/O pago em metal semestralmente pela junla clos juros e 
pelos rendimentos cla segiintla caixa, os quaes passaram a 
ser augmentados com 33 O/, dos rendimentos da  quinta caixa. 

Na carta de  lei que creou o Banco tlc Lisboa foi determi- 
nado que os pagameritos feitos pelo tliesoiiro sò  tivessem a 
111iwtn partc cin papel nioctla e n;io metade, como era de  lei 
, i i i > n l ! i ;  m;is esta resoluc3o era sO por um anno, c deviam-se 
(io\l.l iri!,ir :I O/O nos pagamentos a metal, para irem fazer re- 
ceita ria junta dos juros e ausiliarem a amortisação ria di- 
vida ao banco. 

Maniíestava-se o pensamento das a m a r a s  em diversas pro- 
videncias concernentes i amortisação da divida publica. A 5 
de junho de  1842 (art." 21  .O) mandava-se dar entrada na junta 
dos juros, do producto da remissáo d e  foros e pensUes para 
ser applicado ao resgate de  apolices de  6 O / o ,  e a 1 3  d e  
julho de 1822 recommendava-se i junta dos juros qiie eser- 
ccsse setera inspecção sobre os rendeiros das commendas 
das tres ordens militares e da ordem de S. João de  Jerusa- 
lem para que não defraudassem a fazenda na collecta com que 
deviam entrar na mesma junta para a amortisação da divida 
publica. Lo~va \~e i s ,  mas baldados esforços. 

A amortisaçáo da divida nacional i: uma illiisão pura em- 
quanto náo lla verdadeiras sobras. F6ra d'isso n3o passa de  
ser a substiluiçiío de  credores acompanhada da queima d e  . 
p:ipeis rnais antigos que sZo trocados por outros mais mo- 
di>i.nos. E a prova do que digo esta na carta de  lei d e  i6  
de selembro. d e  1822, isto e, dois mezes depois de pensa- 
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rem tanto na amsrtisa~do da divida publica, as'cameras man- 
davam abrir um emprestimo de 10 milhóes de cruaados i 
proporção das nec~ssidades que fossem occofrendo, e igual- 
mente mandavam capitalisar em titulos com juro de 5 O / O ,  as 
dividas do tliesouro desde 24 de agosto de 1890 ate 30 de 
setembro de 1842, disposição esta que a carta de lei de 
"L (le marco de 1823 estendeu atk 31 de dezembro de 1842. 
Eis em que pararam os vhos amortisadores! 

A (q~irlta caixa creaila na junta dos juros dos reaes empre- 
gados para a amortisaçáloda divida publica ficou onerada com 
osencargos da capitalisaçáo c do novo emprestin,~. NUo se 
parou aqui. 

A 10 de fevereiro tle 1823 decretaram as cortes geraes 
que se consolidasse em tilulos de juro de 4 O / o  ate a som- 
ma de 3.600 contos da divida nacional que não vencia juro, 
entrando n'esta quaiitia a adrliçáo de 1 .%I0 contos em moeda 
papel Os encargos d'esta opera~30 Iiaviam de ser pagos pela 
quinta caisa da junta dos juros, a qunl passam a ser tlntada 
com mais (i00 contos de reis annriaes provenientes da venda 
em liasta publica, dos hens nacionaes ccijn administracáo ou 
çonservn~üo fosse rnenos proveitosa (art." 5."). A nova re- 
ceita serviria para n amorlisação de todas as apolices quer 
d'esta lei quer das anteriores. No 1.0 leiláo de bens era ac- 
ceite o preço em apolicc-s tle 4 O / o ,  no 8 . O  devia ser em apo- 
lices (li! 2 "/o, e assim alternadamcnte. Os arrematantes fi- 
caram isentos de pagar qualquer tributo ou emolumento 
pelo acto da arremataça0 e deviam obter os seus titulo0 de 
propriedade no pra.0 de I5  dias depois do prigament ef- 
fectiiado. 

Reformadas as corporações ecclesiasticas, tanto regulares 
como seculares, e mesmo extinctas muitas d'ellas, passaram 
os bens para o thesouro, e os impc7qtos que anteriormerite 
pagavam para as dolaçóes das cai: ..; da junta iriam fazer 
falta se não se tomasse alguma prol lencia. Essa providen- 
cia appareceu na carta de lei de :! ile abril de 1823, que 
mandara aos executores que entregii-5r.m na junta dos juros 
os impostos que as mrporaçóes e\tinctas ou reformadas 
eram obrigadas a pagar. N'essa mesma lei foi prorogado ate 
30 de junho de 1823 o praso para a consolidação em fundo 



deJ 8aej'o das' letras do commissariado de 1815 a 1816, a ~ 1 ,  
batia sido decrethda em 48 de dezembro de 1891. 

Restaurado o antigo regimen em 1883, as attençaes go- 
vernativas voltaram-se mais para a destruiçao do que havia 
feito o governo constiCiicional cle que para a divida publica, 
que sb inspirava o desejo de a verem aiigmentada. 

A 25 de setembro de 1823 auctorisou D. João VI o mi- 
nistro da fazenda, o conde da Povoa, para abrir um ein- 
prestimo de 20 milhões de cruzados. Em virtude tl'~sta au- 
ctorisação contractou o conde da Povoa iim eriil)r*tlstimo tle 
1.500:000 libras sterlinas com a casa B. A .  Goldschmidt 
& C., de Londres. 

Kotarei de passagem que o contracto foi concluido a 27 
de setembro de 1823, e que foram estas as condiçães do 
emprestimo : 

.Que o Thesoiiro receberia 87 por cento do valor nomi- 
nal de cada acção; 

Qiip  O juro seria de 8 por cento ao anno sobre a totali- 
1 1 1 1 : i ( ! t .  tlo capital nominal do ernprestimo, com vencimento 
tlib>tle o l."e De~embro de 1883, pago em Londres a se- 
mestres, para o que deveriam depositar-se no Ranco de In- 
glaterra, com antecedcncia #um rnez, os fundos neoessarios; 

Que se amortisariam vinte e cinco mil Libras sterlinas 
por semestre na @oca mais proxima possivel ao vencimento 
dos juros, depositandu-se igualmente um mez antes no Banco 
de Inglaterra os fundos convenientes; 

Que os contractadnres pagariam a importancia real do 
emprestimo em doze prestacões igiiaes mensalmente, tendo 
principio o pagamento um mez depois de assignada a obri- 
gação geral; 

Que as duas primeiras prestaçks seriam logo pagas, me- 
diante o juro de 5 por cento, pelo tempo que decorresse 
do seu desembolso. 

Que se pagaria de commissão : 
Dois por cento aos contractadores sobre o valor nomi- 

nal do emprestimo, abonando-se-lhes esta commiss'Io no 
pagamento das tres primeiras prest3ções; 

Um e meio por cento aos agentes, tanto do gorerf i  
portuguez, como dos contracladores, para ser reparti86 



igualmente entre ambos, pela remessa e entrega do prodn- 
cto do emprestimo em Londres, ou ?ara outra qualquer 
parte, segundo as ordens do governo portuguez; 

Meio por cento aos mesmos agentes, para ser igualmente 
reparlido por ambos, sobre a totalidade dos juros que se 
pagassem, e sobre o preto porque se comprassem apoiices 
por conta do governo portriguez. 

E que ao pagamento d'este emprestimo e seus juros fi- 
cariam liypothecados como hypotheca especial: 

Os rendimentos do Contracto do Tahaco e Saboarias, de- 
vendo as sornmas necessarias para o pagamento dos juros e 
amortisações, ficarem retidas na mSo dos contraciadores, para 
serem enviadas nos tempos proprios ao Banco de Londres, 
sem nunca poderem entrar no Erario; 

O rendimento da decima dos predios riisticos e urbanos; 
E em geral todos os rendimentos do Estado. D 

De um documento oficial publicado em 10 de maio de 
1830, riias pouco \*ulgar, transcrevo o que segue, e que his- 
toria as phases curiosas d'este emprestimo: 

a Pagou Portugal 09 juros e amortisações d'este empres- 
timo relativos aos annos de 1824 e 1845, e sobrevindo a 
independencia do Brasil, ajustou-se na primeira parte do ar- 
tigo '2." da convenção addicional ao tractado com o Impe- 
rio do Brasil, de 39 de agosto de 1825, que Sua Magestade 
Imperial tomava sobre si o emprestimo contrahido em 18%; 
yorkm os rnutiiantes não quizeram relevar Portugal da siia 
responsabilidade para com elles, e traspassal-a para o Bra- 
sil, de maneira que o Brasil obrigou-se a pagar a Portugal 
o que n'aquella &oca restava do emprestimo, que era um 
mil1150 e quatrocentas mil libras esterlinas; porém Portu- 
gal náo ficou desonorado da parte dos muluantes; antes 
pelo contrario continuou a sua responsabilidade, solidaria 
pelo que toca a elles, e subsidiaria A do Imperio c10 Brasil 
ate este Imperio acabar de satisfazer o capital e juros do 
mesmo emprestimo. 

Por isso. incumbindo d commissão tomar conhecimento 
do estado da divida externa consolidada, principiou pelo 
exame do que respeita ao emprestimo de 1843. 



37 - 
O Imperio do Brasil solveu os jnros e amortisações per- 

tencentes aos annos de 1826 e 1827 ; porém corri a chegada 
do Infante D. bfigiiel a l'ortugal suspendeu os seus paga- 
mentos, e sO entregou em Londres ao Marquez de Palmcl- 
Ia, em 1G de Setembro cle 1828, vinte e ciricso mil libras 
sterlinas crn;ipoliccs, para amortisar, o que não tclve ef- 
feito porque o RIarqucz de Palmella as cmitfiri oiitra vez 
em circulação, como se vê da liquidaçso de contas com o 
Brasil. 

Cessaram por conseqiiencia os pagamentos (10s juros e 
amortisações ate que intentando o governo portuguez, con- 
trahir em 1831 uni emprestimo de dois miltiões de libras 
sterlinas, não pôde conseguil-o sem atlmittir como condi- 
ção preliminar-que do seu producto se liavirim satisfazer 
os juros atrazados (10 emprestimo tlc 1823, o que assim 
se  verificou, estipularido-se nas condicões do omprestimo 
de 23 de Setembro de 1831 -Que Mr. Ardoin poderia con- 
tratar com os possuidores das apolices do emprestimo de 
1823. oii pagar-lties com apolices do emlirestiino de 4831, 
tleb,ii~o tl:is condicões que julgasse rori\ler;ienles, os juros 
;itrazndos que se lhes devessern ria occasiáo de entrarem em 
tal contracto, ou sol~er-lhes esses juros cm trcs pagamentos 
jguaes ; - e reservaram-se ate fundos para pagamento de 
juros que haviam de vencer-se posteriormente. 

Os juros que se deviam ate esta Bpoca eram Lb. 227:300, 
porem como a entrega do producto do emprestimo de 4831, 
A excepçgo de Lb. 12Y:OOO sb havia ser feita pelos rontra- 
ctadores depois de estabelecido o Governo tlc Vossa Mages- 
tade cm I'ortugal, demorando-se a verificação d'esta circum- 
stancia, foram augmentando os juros, de modo que no fim 
do 1.' Semestre de 1833 deviam-se j& mais Lb. 130:000, o 
que fazia montar a somma dos juros atrazatlns do emprcs- 
timo de 1823, ate hquella epoca, a Lb. 357:500. Instava a 
necessidade de pagar estes juros, e por isso no decreto dn 
i 6  de Agosto de 1833 e instrucções a elle annexas, foi 
encarregado J. A. y Mendiznòal de os satisfazer, auctori- 
sando-o para os capitalisar, emittindo para isso titulos, de- 
baixo das clausulas prescriptas nas mesmas instrucções. 

Mendizahal, chegando a Londres em 28 de agosto de 
6833, em logar d@ capitalisar os juros do emprestimo do 



1833, f@z com que se pagassem succesfivamente pela pro- 
ducto do emprestimo de 4834, que então se ia recebendo 
as 2Y7:500 lib. st. que se deviam de juros d'aquelle em- 
prestimo ate a época em que se contrahiu o de 1831 ; e 
convencionou que pelas restantes 130:000 Lb. vencidas 
posteriormente, se passassem titulos pagaveis ao par, no 
1." de Dezembro de 183/r, com vencimento de juros de 5 
por cento; porem no contracto de 14 de Setembro de i833  
pelo qual Mendizubal negociou com Mr. Ardoin um novo 
Emprestimo de dois milhões de Libras Esterlinas, so se 
estipulou que- 0 Gnkcrno de Sua Magestade Fidellissi- 
ama, de accordo com o contractador e com Mrs. J. & S. Ri- 
ccardo seus agentes, se reservava a faculdade de capilalisar 
uos ultimas 10 por cento dos juros atrasados do empres- 
ctirno de 1823, e til: os pagar por um preço que havia de 
u ser ulteriormente deteirninado. » 

Para executar esta condição crearam-se pelo decreto de 
6 de novembro de 1833 titulos com vencimento de juro 
de 5 por cenlo, a praso de um anno, que se emittiram no 
1.' de dezembro de 1833, e foram pagos. 

Nio terminaram com o estabelecimento do Governo d e  
Vossa Magestade em Lisboa as difriculdades que o Imperio 
do Brasil tinlia suscitado no pagamento do capital e juros 
do emprestimo de 4823 a que eslava obrigado; antes sub- 
sistiram ainda ate ao fim do 1." semestre de 1835, vendo- 
s e  por isso o Governo Portuguez forçado, para sustentar o 
seu credito, a pagar os juros qiie durante esta epoca se fo- 
ram j7encendo, e a fazer amortisações pelo modo que lhe 
foi possivel, comprando no mercado Lb. i5:800 em apo- 
lices, admittindo Lb. 22:600 em pagamento do preço de 
bens nacionaes, e convertendo em apolices do emprestimo 
tle 29 de Abril de 1835, Lb. 100:060, segundo o artigo 
3." do contracto addicional ao do mesmo emprestimo feito 
em 16 de julho do dito anno. 

O Imperio do Brasil tornou a pagar regularmente os ju- 
ras e amortisaçiies competentes desde o 2." semestre de 
1835 inclusive ate ao presente. D 

Só a 26 de fevereiro de 1845, foi que appa rew o pri- 
meiro acto official do governo restaurado, com relação a di- 



vida publica interna. R'o alvarh pois de 26 de fevereiro con- 
firma o rei os actos legislativos anteriores com retaião ii di- 
vida publica, os quaes partindo de lima origem illegitima e 
neclla (o governo constitucional) ficavari1 tendo a saricc9o le- 
gitima; e n'esse alvara sáo dadas algumas instriicl;oes a ccm- 
missGo liquidataria da divida pul~lica. cnlre ellas a proroga- 
cão c10 praso ati: 31 de dezembro de 1 "L, viira a apreserita- 
çào de todos os litulos de credito sol~re o thrsouro, ate ju- 
nlio de 1823, ficando prescriptas todas as dividas que não 
fossem reclamadas no dito praso. 

Em alvará datado de 34 de maio de 1845 dizia D. Joáo 
vi : 

((Sendo o principal objecto de meus paternaes ciiiclados a 
conservação e consolidaçáo do credito publico, s~guraiitln por 
meio d'elle o valor das apolices e de outros titiilos que re- 
presentam os capilaes a que o Estado c ohrigailo, afianian- 
do ao mesmo tempo o regular pagamento ile scus jiiros em 
6pocas certas e determinadas, como de razáo e justica e 
requer a boa fe dos contractos; liei por bcm, para facilitar 
as sobreditas operaçóes, dar nova fbrma ;i jurita dos juros 
dos reacs cmpreslimos. . . 

Por este alvara ficava sendo a junta 110s juros dos reaes 
ernprestimos composta de um presidente (o ministro da fa- 
zenda, que tambem era presidente do Erario) e de seis de- 
putados; a saber: dois magistrados, dois empregados de 
fazenda e dois negociantes, todos propostos pelo miiiistro 
da fazenda. As funcçóes (Ia janta corisisliriam {art. 46.7 na 
cobrança, fiscalisação e arrecadação de todos os impostos que 
constituiam a sua dotaçao, no pagamenlo dos juros e amor- 
tisaçáo da divida. As suas operações seriam independentes 
do Erario e de quaesquer outros tribunaes. Dispunha o art. 
4 4 . O  do mesmo alvari, que os rendimentos applicadns aos 
encargos especiaes a que era ol~rigadn cada uma das cinco 
caixas, não podessem ser clistraliiilos ])ara diversas applica- 
çóes emquanto não estivessem salisfeitos os juros dos capi- 
taes a qiie cada uma d'ellas era obrigada. filantlava mais o 
mesmo alvari que logo que se amoriisasse um empreslimo 
se passasse a amorlisaç2o de outro, e ao distracte de capi- 
taes, confosme fosse mais .vantajoso para a fazenda, e que 



houvesse uma loteria todos os annos para se  applicar o seu 
producto liquido dos 12O/0 em auxilio da terceira caixa. E 
em alvará de  17  de  setembro de  1825  foi alterada a duta- 
ção da 5." caisa com o fim d e  Ilie melhorar a receita, facili- 
tando o lançamento e arrecadação dos rendimentos, e evitan- 
do desigualilade nas collectas lançadas aos contribuintes. 

Em occasião opportuna, darei a tlescripyáo do reridimcnto 
das cinco caixas e da respectiva applicaçao em um atino. 

Tendo fallecido a 10 dc marco de  1826 cl-rei D. JoSoV1, 
a rcgerirbia do reino em nome de D. Pedro, iniperatlor do  
Brasil, foi assumida pela sr." infante D. Isabel Maria, que, 
em \ir t i i~le da carta coristitucional dada aos portiiguezes em '-29 
de abril de 18% por D. Pedro IV, tratou logo de convocar 
as cbrtes. Antes porkm que estas providenciassem Acerca da 
fazenda publica, S. Alteza mandou ao banco de 1,isboa que 
imprimisse um sello inteiramente novo cm todo o papel-inoe- 
da com o fini de  evitar as fraiides, e de  se pocler maliai. a 
importancia d'aquella especie d e  moeda que andava crn cir- 
culay3o. Reiinidas as cbrtcs a 30 tlc outubro de 1826, de- 
cretaram logo a 3 de  fevereiro cle 1827, que se consiclerasse 
divida publica a que se moslriisse liquidada ati: ao fim d e  
1S26 c a que não o estivesse por impossiblidade ii~\~oiunta- 
ria dos credores, deventlo o ministro da fazenda apresentar 
As cortes crn janeiro de 1828  a importancia das IiquidaçUes 
para se  providenciar acerca dos meios do pagamento. 

As faltas de  dinlieiio repetiam-se e as cbrtes, como os 60- 
vernos anteriores, pensando sempre ria amortisaç30 da di- 
vida, trataram de  coiitrabir novos emprestimos. A 31 demarço 
dc  1827, auctorisaram ellas o poder eseciitivo para contrahir 
um emprestimo ati: $:O00 contos de  ],eis, com a amortisa- 
ção de 1 O/O annual, dotando a junta dos juros com a re- 
ceila especial necessaria, creando-se para esse fim novos im- 
postos, e dispondo-se que (art. ;.O) ficava garantida a dotação 
inteira por todos os rendimentos do tliesouro, no caso q u e  
faltassem ou se  demorassem as receitas especiaes. 

As cbrtes de  183G, tambem viram que a dota~áoespecial 
d e  qualquer despeza publica, formada de  rendimentos espe- 
ciaes arrecadados em cofre separado, é mais illusoria do que  
real. 

Pela dita carta de lei fei fixada a dotação anaual da  junte 



em 4 :O60 contos para juros de todos os emprestimos c com- 
petente amorlisaçáo. O juro do novo emprestimo foi fixado 
(i9 de maio de 1827) em 6O/o, e a subscripçáo da 4."serie 
foi de =/I, em dinheiro na forma e em litulos de credito 
sobre o thesouro. 

A 11 de fevereiro de 4838, um dos homens mais hon- 
rados e inlelligentes que estiveram h frente dos negocios 
publicos em Portiigal, Wanoel Antonio de Carvalho, depois 
barão dc Chancelleiros, apresentou as cortes portuguezas um 
interessante relatorio sobre a fazenda publica. Dos documen- 
tos que acompanhavam o relatorio, v&-se que a receita or- 
dinaria do thesouro em i827 foi : 

Em dinheiro .................... 5 856: 1348996 
Em ordens a cobrar. ............. 1.3&'L:57681574 6.400:7108570 

A receita extraordinaria foi : 
hovenieiite de emprestimos e adian- 

tamentos ...................... 3.499:1726581 
Dito de drpositos.. .............. 106:7986600 
Dito de cofres de f6ra.. ........... 199:949&&55 3.806:22()8436 

...... Total da receita.. 10.206:931&006 ....................... Era o saldo antecedente.. 79: 1878470 
10.286:118$476 

A despeza foi de..  ............................. 9.939:609&685 - 
Passou de saldo para 1828.. ..................... 326:508&791 

Na totalidade da despeza, comprehendem-se estas duas verbas impor- 
tantes: 

...................................... Exercito 5.010:604.5213 ..................................... Marinha. 4.0S2:6336078 -- 
6.093:3276!291 - 

S6 estas duas verbas absorviam a receita ordinaria, e re- 
presentavam 6O0/o da despeza! E ainda se bllava em amor- 
tisar a divida ... 

Prometti descrever os rendimentos e encargos das de- 
cantadas cinco caixas em um anno; por facilidade escolho o 
mesmo anno de 4847. 



Das cinco caixas a cargo da JUNTA DOS JUROS. no anao Je 1827 

RECEITA 

I : caixa 

Decima ecclesiastica ................ 106:5761323 
Decima de corniriendas ............. 69:5n5&54I 
Quinto dos bens tla corda ........... 104.0M1330 
Thesouro publico ................. 30:500&000 
Apolices para distractar ............ 1:6403771 302: 3$7P985 

.................. Vinhos de Lisboa 04:260LP32 
.................. Ditos do Porto 136:597&259 ............... Ditos das alfandegas 2:655&421 230:USd912 

3: caixa 

Algoda0 ......................... 6:5684473 
Assucar ......................... 31:837&850 ................ Predios. criados. dc 102:6'15&335 ..................... Manufacturas 4: 7156774 ....................... Restitui* 76"20 145:5753%2 

4: caixa 

Bolacha ........................... 26376 ................... Carne salgada 3:3885045 
Maiiteiga ........................ 40:287&917 
Qpei~os .......................... IQ:8631035 .................. Cereaes do reino 33:25Ml58 ................. Ditos estrangeiros 61:4!301535 ...................... Papel .sellado 4liW ........................ Selb de papeis 3:76= m m ;  

. ' " ' . .  wi'&p&mi 



Imposiç5o ecclesia&ca ............. 
Dita de wmmendae ................ 
Comrnendns vagas ................. 

.................... Caprllas vagas 
Beneficias vagos .................. 
Bens da Corda .................... 
Venda dos ditos ................... 
Qiiarta pa te  de tomadias ........... 
Thesouro publico .................. 
Ctulos para amortisar .............. 

Saldo antecedente ................. 
Total . 

1 .. caixa 

Jiiros ilo i: ernprcstimo ........... .1S,8:456@00 
Ditos da loteria de 4806 ............ 7744678 
Ordenados aos deputados e officiaes d.a 

casa ........................... !.8.7404.1@3 : 
Gratificaçáo aos officiaes da meza .da 

Consciencia .................... 7894988 
Despezas do expediente ............. 99&&gQfi ....................... Restituiçao 84985 
Amortisqáo e distrate de apolices do 

1.0 emprestimo .................. 5 ..g3 4.546 mttOIOiO 

Juros do errtprestimo feito elo ban- 
....... co ( d : ~  contos em Papo{ 2I:SIOMM) 

Distractes ....................... 93:000Q000 
Amortisaçáo de pa el moeda ........ i6:8646800 
Gratificaçao aos o&ciaes da meza dos 

vinhos ........................ 7309427 
Perda na reducçao a metal de 24 con- 

tos em papel ao cambio de i41l2 3:4804000 ibi:B;e3CB7 - 
346:743&937 



. . .  Juros do 2: emprestimo ............ 99:5326419 
Ditos permanentes ................. 8:57k6000 
Ditos vitalicios .................... 4:!2958060 
Ditos dos novos titulos ............. 61:6881158 
Distracte de a~olices do 2.0 ernares- 

timo ...... : .............. .'. ... 2: 7006000 
Dito de cautellas dc juros atrasados ... 4 :391P000 18%: 180~637  

4.' caixa 

Juros do 3: emprestmo ............ ii:7456039 
Distractes do dito ................. 193:208$626 
Despezas do expediente ............. 4478500 
Orlenados aos empregados no estabe- 

lecimento do selo ................ 8iiC837 
Despezas do expediente do dito ...... 1268280 
Ditas extraordinarias ............... 968000 
Corn ras de papel moeda para ser sel- 1JO .......................... 6:5m6000 342:62562ô2 

Juros de 5% ..................... 95:1706664 
Ditos de 4% ..................... 64:7886620 
Restos minimos .................. :H6474 
Restituiç6es ...................... 30544 71 
Amortisacão de aaolices de divida ou- 

blica ........ : ............. .- .. 41:3686304 
Amortisação de titulos de divida pu- 

blica .......................... 3%6:4948749 538:4 ~ 6 ~ 5 9  

4.269: 7071735 
Saldo que passou para 4828 ...................... 608:56356333 

Total ............. 4.878.3706968 
d 



RBSUIO GERAL DO RENDIBIENTO E DISPEZA 

..................... 1.a Caixa.. 302:3376985 !205:ZfO&010 
2.. Caixa.. ..................... '230:51?&9i2 i4i:523&247 
3.. Caixa.. ..................... i45:575&353 182:1808637 
i.. Caixa.. ..................... i43:0214018 212:625&282 
5.. Caixa.. ..................... 398:32%071 528:1&8/579 

1.219:7594338 1.369:7078735 
Saldo antecedente ............... 638:õi 14630 -C- 
Saldo que passou para 1828.. ..... -&- 608:563&$33 - - - 

............. Totaes 1.878:5704968 1.878L270d96R 

No importantissimo documento a que alludi, apresentado 
4s cdrtes, encontra-se a seguinte descripçáo da d i~ ida  pu- 
blica de Portugal, no 1 . O  de janeiro de 1838. E uma conta 
aproximada, mas tao exacta, quanto era possivel fazer-se 
n'aquclla kpoca. Despresaram-se as quantias inferiores a cen- 
i ~ ~ n a a  de milhares, e náo se mencionou o emprestimo con- 
11-ahido em Inglaterra em 1823, por ter ficado a cargo do 
Brazil, segundo ja notei. 



DIVIDA CONSOLIDADA 

- 

Na Junta dos Juros: 

Capitaes do 1: empreslimo contra\iido pelos decretos de 29 de ou- .................... tubro de 1796 e i3 de março de 1797.. 3.174:000.$000 
................................... Ditos da loteria de i806 45:000,4000 

Ditos do 4: einprestimo contrahido pelo Alvari de 7 de março 
............................................. de 1801.. 1.790:000400(1 

Ditos dos fundos vitalicios contrahidos elo sobredito Alvari.. ... 74.000&000 
Ditos dr  novos titulos consolidados pe& Portaria do 48 de abril 

............................................... de 1812 1.120:0004000 
Ditos do 3: eiiiprestimo contrahido pelaportaria de 8 de julho de 
1817 ................................................. 74:0004000 

Ditos de a olices que vencem 5 por 100, consolidadas pela Carta 
de Lei fe 18 dc ai.teuihro de ,822..  ....................... 1.754:000&00Q 

Ditos de apoliees que \ericem 4 por 100, consolidadas pela Carta 
de Lei de 91. de fevereiro de 1843.. ....................... 1.564:000&000 

Ditos da 1:000 contos em {apl-nioeda, r forrili queimados em 
................ virtude do Alvara de 5 e janeiro de 1 9 6 . .  &7:000&000 

Ditos do emprestimo contrabido pelo Decreto de 19 de maio do ................................................. 1827. 59O:OOOJOOO 
Ditos do emprestimo contrahido pelo Alvará de 20 de julho da ................................................. 1827 2.400:000&000 13.402:0001000 



No Thesouro Publico : 

Ca itaeo do emprestimo contrahido pelo Alvará de 15 de outubro ............................................. !e 1823.. 1.600:000&000 
Ditos de Juros Reaes: os inros que se uaaam annualmente estão - -- 

orçados eni 270:000#0OÓ rdis, C suppÓndó que todos os capitaes ......................... vencem 5 por 100, seri a divida.. 8.100:W$000 
7-000~0005000 90.4o2:000~000 

Divida fluctuante contrahida at8 30 de setbmbro de 1822 : 

Papel-moeda em circulaç30, segundo os calculos mais aproximados. 
.. Divida liquidada pela commissáo até 31 de dezembro de 1826. .12.7b0:356#028 

........... Tem-se resgatado ate ao primeiro semestre de 1827.. 6.251:0901616 

Resto.. ................ 
Li uidaçbes passadas em virtude da Carta de Lei de 3 de fevereiro 

............................................. 8e  4887.. 
Irnportaiicia aproximada dos documeiitos recebidos e que e .  devem 

............................................... liquidar 
Emprestimo voluntario feito  elos negociantes da Praça do Porto 

para auxiliar a restauraç30'do reinõ em 1808 ................. 
........... leks passadas pelo CommMariado. . I  Com Portaria 88:498&660 .......... Sem Portaria.. 235:%7&163 

Emprestimo feito pela casa de Bandeira, ete.. ................. 
....................................... Ao conde da Povoa 



Divida corrente, contrahida desde o 4 . O  de outubro de 1822: 

P e l ~  tliesouraria geral das tropas, att! 30 de setembro de i837 .... tj52:800#000 
Pelo Commissariado, dito.. ................................. 818:424#442 
Pelo Arsenal do Exercito, dito .............................. 201 : 1526366 
Pela iiiteiidencia das Obras Militares, dito.. ................... 95:539$568 1.661.:000&000 

Tenças, at8 31 de dezembro de 182i, 5 annos a 240:OOOfiOOO r8is 
por anno .............................................. 1.200:000%000 

Juros reaes ate 31 de dezenibro de 1827, 4 annos a 270:000&000 
reis por anno .......................................... 1.080:000#000 

Ordeirados e pensúes : poderd dever-se no anno de 1827. ........ NO:000&000 
Depositas e outras acções coritia o Thesoiiro, por um calculo apro- 

ximado. ................................................ 4w:mor000 2.880:000#0@) 1.118:0@)4000 - - 
39.100:000&000 



@ 
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Por mais de  uma razão julgo instructivo o orçamento feito 
para o a m o  de 1828, e por isso indicarei as suas verbas 
principaes : 

Receita cobrada pelo thesouro : 
........ Impostos directos.. 1.989:709&343 ........... Ditos indirectos. 5.059:875&459 

Renda de bens proprios ..... !235:860&939 
Cobrariyas de dividas atrasadas 14:6768073 7.300:121&814 
Receitas cobradas por cofres 

independentes do thesouro, 
coiriprehendendo as receitas 
das provincjas ultramarinas ..................... 3.i30:837&524 

11.030:959%338 
Despeza total comprehenrlen- 

do as provincias ultrama- 
rinas ....................................... 14.899: 6195075 

Deficit ......................................... 3.868:659 37.17 

Abstraindo da receita do ultramar, que importava em mil 
contos e da despezu que se aproximava d'esta somma, ha- 
~ e n d o  todavia um saldo positivo de 90 contos a favor do 
thesoiiro, fica a receila, como hoje figura no nosso orça- 
mento, reduzida n 10.000 contos, somma redonda, c o defi- 
cit representa 4.0 O10 da receita. 

Pergiinto, 6 admissivel que, em 40 annos e depois das 
grandes revoluçóes politicas e economicas que temos atra- 
vessado, a receita publica tenha crescido sU 6.000 contos? 

E quando digo 6.000 contos n5o faço caso por um lado 
d:. cnormidadc de vexames de que a terra foi libertada e 
qiie n2o davam um real para a somma dos 10:000 contos 
de receita, e por outro desprezo tambem a grande diffe- 
rença no valor das especies de dinlieiru no iritervallo de 40 
annns: n'aquella Epoca quatro oitavas de cburo representa- 
vam 64400 r&, e hoje representam 88000 rs. 

Julga-se enorme a despezn actual; gastam-se mais 7.000 
contos do que em 1828, mas n'cste augrnento entram 5 a 
6.000 cnntns clc jiiros de divida publica contrahida a maior 
parte t1'0ll;i para mellioramentos inco~itesta~eis cm todo o 
paiz. i C  náo noto tambem, o que seria attendi~cl, a diffe- 
renra cio valor da moeda. 

O 



E m  fe\.ereiro de 1828, o infante D. Miguel, assumiu a 
regencia do reino em nome do imperador; a 13 de  marco 
dissolveii as cortes, e convocoli a 3 de maio os trcs estados 
do reino. 

A 6 de maio, D. Niguel, qi~erenclo preencher o em- 
prestimo aiictorisa~lo pela carta tle lei cle 31 tle marco de 
1827. inaiidoti abrir sul),sci.ipção puldica 1,cla somma de 
1.010:.500B00d a juro de (j '),/o, scntlo atlmissivel metade 
da subsci*il)ç9o erii recibos de servidores do Eslado. 

Este eniprestimo coritraliido com todas as condições cons- 
titucionaes, foi um dos emprestimos annullados pelo d e  
creto do imperador regente em nome da rainha D. Maria Ir, 
datado d e  43 d e  agosto de 1830. 

Custa a conceber como iim c*liprestimo contrahido per- 
feitamente em conditões constilii ionaes podesse ser annul- 
lado por quem siistentava a con.iitl1iç30 de  espada em pu- 
nho. Demais e difficil ao subscrii~tor de  um emprestimo sa- 
ber se empresta a um governo legitimo ou illegitimo. A il- 
legitimidade de  hoje e a legitimidade de  $manhã, e vice- 
versa. 



Os Estados bem organisados respeitam os direitos doa 
credores, quaesqrier que sejam as motlificações politicab 
por  que passem. E se se  pratica assim com os que empres- 
tam ao Estado sem conccão, muilo n~erios e adniissivel que  
s e  annulle um credito que se impõe a força, corrio al.onlilceu 
a o  etnprestimo forçado, contra o qual ningueni ousaisia rc:tgir- 

J A  por vezes se tem querido reparar a injiistiça feita aos 
subscriptores dos 1 .O1 0:500;Y000 rs. ; atlrni ttirain-lhcs as 
apolices em diversas transacçües, mas impunham-lties en- 
cargos, que nem todos os credores podiam aceitar. O sr. 
conde d'h\.ila j(i por duas vezes propoz ao parlainento lima 
reparacão aos credores do emprestimo dos 1.010:500$000 
rs.; mas as propostas não tiveiaain seguimento, e os credo- 
res, que no acto do emprestimo deserril~olsnrani bom di- 
nheiro, acham-se privados do jliro ha 40 arinos, e possuem 
uns papeis quasi sem valor. Os subscriptores d i r ~ c t o s  ou 
os  que compraram as apolices nos primeiros aiinos tla crea- 
@o d'ellas, est3o muiti simo lesados e contra a lettra e es- 
pirito da constituiçao do Estado. 

Não foi s6 este recurso do.; 1.010:500~51000 de  que se 
lançori m5o durante a regenciti de D. Miguel. h 1 2  de ju- 
nho de 18% era auctnrisado o contle tla Louz3 D. Diogo 
para promover a recep~ão de  um adiantamroto de filriilos 
ate '100 contos de reis a juro de 6qi, sobre letras das alfan- 
degas, e a 13 de junlio mandava-se abrir um cofre especial 
no  E:rario para darem entrada n'rlle todo.; os doriali\os vo- 
luntarios que os cidatlaos qui~essem f;izer por patriotismo 
e lealdade. 

No (lia 7 de julho de  1828 recebia D. Miguel no paço 
da  Ajuda a invcsticlura real, achando-se reunidos os tres 
estados do reino. 

Começa aqui uma época difficil para a historia chrono- 
iogica da nossa divida piiblica. E sabido que, em seguida ao 
acto d e  jullio d e  1828 pelo qual o infante D. Miguel as- 
sumiu o titulo de  rei, começou tambem a funccionar a re- 
gencia em nome da rainha D. Maria i ~ .  e ambos os go- 
vernos tiveram de recorrer ao credito para fazerem mutua 
guerra. 

Diversas providencias foram tomadas pelo governo de 
D. Miguel em 30 d e  janeiro de 1830  com relação A divida 





ção, e bem assim para apresentar uma conta detalhada do 
estado da divida publica contrahida no paiz. Essa com- 
missão desempenhou-se honrosamente dorseu cargo, dan- 
do expediente a diversas operações e apresentando a 10 de 
setembro de 1836 a conta que lhe era pedida. 

O decreto de 13 de março de 18Rl em iim acto bem 
simples revela, ainda aos menos eiitentlidos iia materia, o 
espirito logico de quem o referendou; alludo 4 suppressão 
das famosas cinco coixas. O decreto mandou concentra-las 
em uma sb. 

O estado da divida publica a cargo da janta dos juros no 
dia 24 de julho de 1833 era: 



Divida com juro 

1.. Emprestiino.. ................................................ 
9.0 U ................................................. 
Eiiiprestimo por 1.00~:U008000 reis de 1827. ........................ 

.................................................. NOVOS titulos.. 
Eiiiprestirriu do 1.010:500~000 reis dc 1828. ......................... 

rn plr  '%.0~0:0'308u00 reis de 1830. ........................ 
................................................ 3.0 Emprestirno.. 

Emprestiiiio do banio, de 1827.. ................................... 
Consolidnçiio de letras da* commissariado de 1814 a 1816.. ............. 

m de divida publica d'aposto de i8511 a setriiibro de 1833. .... 
de divida da1 commissariado de 1828 a 1830.. ........... 

Emprrstinio tio Colide da Povoa.. ................................. 
Consolidapo de p;ip~~l-iiioeda e titulos de di\-ida publica.. .............. 

n de divida da mnriiiha.. ............................... 
,, dc ditida dtls eiiipi-cittliros da ohra da Ajuda.. ............ 

Einpi'csliiiio do barico eiii papel-~iiocda. ............................. 

.................................. Capitaes vitalicios de p. O / o . .  
w 8 6  ............................................ 
n m rn4 ............................................ 

Divida sem juro 
................................................... Papel-moeda. 

Titulos de divida publica.. ....................................... 
I.i,pidaçdes de divida requerida no anno de 1837.. ................... 
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15.638:368&666 

2ons000 
~15:4üO$O~~O 

lB8:440fiOW 

4 ;:3 : :i40&4 100 

8.299:11&1i:3iOO 

5.472:092$809 
75:671&318 

5 547::6"&127 



Estas sommas, poreim, soffreram alterações notaveis em 
virtude do decreto datado de 23 de agosto de 1830, ao qual 
jii alludi. Nesse decreto dizia-se: 

c .  . .  Nnunca serão reconhecidos como obrigatorios para 
a coroa portugueza, antes a todo o tenipo e eu] totlo o ('as0 
serão havidos por nullos, irritos e de n~iilium effeito quaes- 
quer cmprestimos, pagamentos antecipados, ou nutros i:on- 
tralos onerosos i fazenda piiblica dc I'ortiigal c Algarve e 
sc3iis tlominios, ou feitos sobre bens moveis, ou tlc raiz, pcr- 
tciiceiitcs i mesma fazenda, que o goierno rloirifante D. Mi- 
guel tenha celebrado depois do (lia 25 de abril de 1828, ou 
celebre &aqui em diante com alguma pessoa, sociedade, com- 
panhia ou corporaçáo portugueza ou estrangeira.. . D 

Por effeito d'este decreto, as sommas que indiquei soffre- 
ram as seguintes reducfles: 

Einprestimo de 1.0i0:500$iXX) reis de 1828. ........ 918: 1006000 
H de 2.000:W&000 de 1850.. ....... 1.879:4000000 
M do Conde da Povoa, de 18'32.. ....... 100:000%000 

Consolidaçao de Divida do Coinmissariado de 1828 a 
1830 ............................... %40:912IOOO 

P de Letras do Commissariado de 1814 a 
1816.. ............................. 57:3155886 

3.195: 726a3884 

Picaram portanb senda as dividas legitima e Uegilimu 
a cargo da junta dos juros: 





A esta divida (a Ilegal) deve reunir-se a que  estava a ear- 
g o  do thesouro: 

Emprestimo do Porto feito em 1808 (alvark de 29 de 
julho d* 1808 ao juro de 5o/o.. ............... 36:4998300 

Dito do banco d e i833 (decreto de i 5  de outubro dc 
8 2 3  ao o de 5 ...................... 1.050:001)L000 

.. Padróes de juros reaes de 5 p O/,,. 8.736:8364565 
J J 41/2p.e/o.. 3:1698754, 
J 4 p.O/oi,. . i.R80:678W632 

)J M 3 1f2p. ,o.. 288:535b949 f0.867:220&880 -- 
Com jiiro. .................................... 11.9113:720$080 

... Parte do emprestimo do Porto (1808) srm juro.. 198:4'i68540 -- 
i2.142: 166P62G 

Reunindo as dividas a cargo da junta e do thesouro te- 
remos : 

Coin juro.. ................................... 26.539:903$862 
Serri juro. .................................... 5.746:209plS67 
Papel-rnoeda .................................. 8.299:025 8400 - 

38.585: 1588929 

. \ i 1 1  In n'ssta ultima somma se  não comprelientlem os em- 
prestiinns contractados ern Paris, riem a di\ ida tlos Açores 
e oulras, o que aproximatlarnerite se  pode aliirmar que ele- 
varia aqurlla sonima total a 50:000 contos de  réis. 

As necessidades das luçtas politicas obrigaram o governo da 
rainlia D. Maria 11, a contrahir niesmo dentro do paizainda 
ouli-os emprestimos, nota\~elmerite o que se denominou em- 
prestimo nacional do Porto (O de agozto de  1833), o nddi- 
cional ao patriotico clo Porto (26 de julho de 1833) e di- 
versos outros que seria fa?;litlioso descrever singularmente. + 

Restabelecida a paz, o governo pensoa em converter a di- 
vida cle juro maior em juro menor. Primeiramente operou 
a conversáo como se  fazem 3s c~nversões no sentido ver- 
dadeiro da palavra, isto e ,  offerecendo o distracte em di- 
rtheiro ou a troca em titulos de juro inferior. Depois, fal- 
tariilo os meios para o distracte, continuou todavia a con- 
versão, mas forcada, e os encargos do Estado diminuiram 
&r este modo. 



O decreto d e  23 d e  abril d e  4835 providenciou a res- 
peito da conv~rsão dos cápitaes de  6% em fundos de  4%. 
D'esta conversão foi que resultaram umas inscripçaes de  h0/@ 
d e  papel grosso que com o andar dos Icmpos (e por se 
terem emittido outras inscripçóes depopr l  fino com o nicsmo 
juro, mas ern resultado de  t1ifferentt.s operaçfius), ohti\ibram 
maior favor no mercado, fator qiic ctiepou a representar 
umas fracções de  dilrerença no prnço d'ellas sn l r e  as sue 
s e  emittiram posteriormente. A explicaçl-ro qiie sc du\a il'esta 
differença era curiosa e justifii.ati\ a. Uiziarn o, coiiil~~~ailo- 
res que as inscripqões de pnpel grosso rc2presrnia\ain tli~iila 
que Iiavia sido considerada legi t i i~ ln  cm tli\.ersas lili;i+s 1'0- 
litieas, em quanto que as de papel piro podiam vir a ser cle- 
pois corisitleratlas illegilinans. 

Meni-iono este facto para cnrrohorar a ininlia npinilo n 
respeito clo acto qiie espoliou miiil,t getile qiie tle L)ci,i fc 
emprestou dinheiro ao Estado, e n2o a e3te ou a ouiro 
governo. 

O eni c1rno constitucional, tainbem enccloii o carrririlio das 
amortisayóes, e para isso vendei1 uma grande iiori:5o (!i' I)rris 
n;ic.ioriac\. Logo nos primeiros tempos, islo e, ; i l i b  ::O tle ju- 
nho de 1830, foram \eridic.los Iiens nacionaes a\,ili,ic!os rm 
3.51 1:759$810 rbis, que f>rnilii~iram 5.266:300.S'i?5!) rSis, 
sendo em dinheiro 2.157:97Z$G'i'l e em diver8os tit~ilos 
3.108:3274785. O papel-moeda s u f i u u  com estas opordçiies 
uma grande reducçk.  

A emiss50 de papel-moerln. tiiiha sitln d e  I 1.103:47115$0 ) 
reis, com fundamerito no :il\ar;i de 1 3  d o  jrillio de 1707. 
No (lia 2k de jiilllo de 1833 estava reilii~itla ;i siia irii[)or- 
1~rici;t a 8 .200 :015~400  e, rio principio tle 1830 i t i  r i20 
existia scnrio a somina de  3.733:178#300 reis cri) 'l00:265 
billietes. 

Como uma grande parte dos bens nacionaes qiir, h r a m  
vendiilos provieram da soppressào das corporaci)es rrligio- 
sas, julgo curioso dar aqui alguns esi:larc.cimt~riit~~ a re.pcilo 
dos valores que possuiam os convciitos em 1833. 

Em 1833 havia 510 conventos, sendo 380 tle religiosos 
e 130 de religiosas. O reridiniento total d'estas casa.; era tle 
I .  162: i I 11Y3">;0 rkis, serido 763:545.W.36 1 réis per1cncaentes 

'iosas. aos conventos de  religiosos e 398:5668959 aos d e  relib' 



A totalidade do rendimento decompunha-se do seguinte 
modo : 

Dizimos, quartos, oitavos, direitos senhoriaes, etc.. .. 345:8626537 
Predios rusticos e urbanos, fóros, censos, etc ....... 514:1910,fi209 
Capellas, e outros náo classificados. ............... 30:2678619 

.............................. I il'apolices 28:394.810% 
Juros tl'ac$úes dc corripanhias; de pessoas pdrticula- 

res, e t c . .  ........................ 80:354&0i7 
da cunara riiuiiicipal (antigo senado da cainara) 8: l8SBOJt 

n reaes, ordinarias, esmolas, etc., pelos alooxarifa- 
dos, e pelas folhas dc diffcrclntes repai tiçóes. 1JC:32%$883 

....... Total. 1.162: 111 8320 

Os bens dos conventos de religiosos foram ~rndidos  na 
sua quasi totalidade, e os das religiosas, estão convertidos 
em fundos publicos na sua masima parte, como foi decretado 
em h d'abril de 1861. Sem perigo de  erro, p6de-se calcular 
que se tem ~entlido bens nacionaes, erri \;ilor não inferior a 
13 ou 14:000 contos. Não 6 arbitraria esta somma; fundo- 
me em que destle 1835 a 1838, a \.eritla tle bens nacionaes 
e a remissão de fciros, produziram cm diversas especies 
7:584 contos; d1erit3o para ca, a ni~tlia do producto annual 
das mesmas operações tem sido de rri;~is tle 200 contos, e 
tomando em lirilia de conta a precipiiac;So da venda no prin- 
cipio, as hesita~ões na compra por rlesconliança da illegiti- 
midade da venda ou por escrupulos religiusos, julgo con- 
cluir bem, ter sido posto em movirnento um valor real de 
46:000 contos que esrava amortisada 



\-oltando aos emprestimos, o governo constitucional, se 
por um lado pensou em amortisal-os, por outro, tendo de 
acudir a despezas imperiosas, foi recorrendo a elles. O resul- 
tado da expediçáo a Portugal facilitou as operaqões em 
Paris e Londres e por !sso a i4 de setembro de 1833, foi 
contratado um emprestimo de dois milhões de libras stor- 
linas com mr. Augustin Ardoin, banqueiro francez, j i  nosso 
conhecido; a 7 de jullio de I8:3'i, contratou-se oiilro em- 
prcstimo de 1.000:000 lib. stci.1. com os srs. J. Q S., 
l i 1 1  1 1  1 1 0  L\ C.", de Londrrs c: o rnesnio Aidoiri tle Paris; a 
1, 3 3 C 3 29 cle abril de 183; contrairam-se emlireslimos no 
valor de 6.000:000 lib. sterl. com os banqueiros de Lon- 
dres, os srs. Natlian Mayer Rotliscliild 4r Filhos; e aiii~la a 
23 de junlio de 1836 e a 9 ile agoslo de 1837 se fizeram 
duas operações no \ do r  de 1:Ci13:300 libras com a casa 
Isac Lyon Goldsmitl tle Londres. 

Foram rlifferentes os juros tl'csles emprestimos e tambem 
as vantagens concedidas aos contratadores. 

Eni l'ortugal proseguia-sc tambem no alargamento da di- 
lida. Em 3 de setcrnbro e 3 de outubro de 1838, creaiames- 



2:500 contos em inscripções de  4 O/o para garantia de adian- 
tameritos feitos pelo banco ; a 31 de outubro de 1836, fazia-se 
uma ciperaçao mixla dando-se mais de  2 0 0 0  contos em ins- 
cripçijrs' d e  4 O i o ;  a 17  de maio d e  1837, pagavam-se com 
insçripçfies de 4 "1, i companliia dos virilios clo Alto Douro 
uns atliaiitamenlos por ella feitos no valor de 797:;008000. 
Altarriente fastirliosa, para o leitor, seria a descripçáo minu- 
ciosa tle cada um (10s emprestimos realisatios desde 1835 atii 
4852, poupar-lhe-hei sirnilhante enfado reservando-me para 
aprrsclritar urn rcsumo que, indicando todas as operaçóes, 
facilii:ii-3 o conlieciniento de cada uma tl'ellas detalhaclamente. 

Tcritlo a commissGo interina dado conta ao governo dos 
seus tsaballios, foi crearla por lei de  15 de julho de  1837, a 
Jtc~zln do Credito Public*o. 

A junta devia compor-se de  cinco mcmbros, um eleito 
pela carnara tlos depiitatlos, dous nomeados pelo governo 
e os doiis restantes oI~i!ns pc?los juristas que tivessem de 
renda pelo menos 5006000 seis. 

A jurila crii iriciim1,ida de rcceber as dotações que o go- 
verno lhe corisigriava, cle piigar os juros da divida fundada e 
emil1,ir os tilulos de divitla em \rirtride das leis. Todos os 
mclrril~ro; dn jiinta ficavain sendo responsa\~eis individual e 
cci!ic~~~Ii\~;;iri~riic pela violar20 tla lei. 

Como era tias alti~ibtii~óes da junta entiltir, foi ella cum- 
priritlo esse preceito, eni virtude das leis-tle i 1 de jullio de  
í8:10. que rnandava ernittir inscripçóes de ;li "1, com assen- 
tariitlrito p;ira uma operaçao niisla; -de 17 de  outubro d e  
18.1.0, para pagamerito tle umas reclamaçúes inglezas;-de 3? 
de dczcrnl,so de  1851. para Lima 01)eração em que o the- 
souro rccehia dinhiliro ria rasão de  50 O/o e capitalisava a 
di\.ersos preços dividas antigas; e da mesma data para se- 
rem eritregues i companhia dc  credito riacionu1.-Foram 
estas as primeiras inscripçóes com cozcpo,zs, 

Foi a 9 de novembro de 18k.1, que a junta do credito 
publico recebeu o encargo de  administrar a divida externa. 
J i  toquei de  passagem nos emprestimos que constituiram a 
divida externa. A sua administração nos primeiros tempos 
não correu muito regularmante. 

Acho conveniente recapitular aqui os emprestimos con- 
irahidos fbra de Portugal e bem assim indicar o estado em 



que .se encontravam anteriormente 6 lei que incumbiu 6- 
junta do credito publico a administração da divida ex- 
terna. 

No dia 30 de dezembro de 1838, o estado dos capitaes 
e juros da divida externa era o seguinte: 
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O estado financeiro de Portugal não tinha permiltido le- 
var longe a amortisaçio da divida externa riern rnesrno pa-: 
gar pontualmente os juros. O governo porluguez prol~oli. 
aos credores estrangeiros um corilracto para a cori.@rRo 
de toda a divida externa em bonds de juro de 5 "/O dilTe- 
rido ate 1833, partirido do juro miniriio de "2b o/,  na se- 
guinte ordem : 

De 1861 a 18k5 juro de 9 01,  
De 1845 a 18k8 de 3 01, 
De 1849 a 1852 B de 4 
De 1853 a 1860 de 5 O,', 

Depois de 1860, o juro deveria ser de 6 O,'O at6 indemni- 
sar os credores da tlifferença resullniitc cntre o juro de 3 O 1 0  

e o da escala ascendente qiie partia (Ir: 2 ' 12  " / O .  

A op'eraçáo era vantajosa para :iquclla epoca, por isso que 
o thesouro não podia pagar juros de  (i e 5 O'O e ficava alli- 
~ i a d o  por alglins annos ile um ~n(:argo ~nuitn oneroso. Tem 
a ílata di: 2 cle novenibro tle 18'10 o tlecrcto que sanccio- 
nou a o[)~rn1;10 alludida, a qual foi rcnlisnda sobre os se- 
guintes capitaes : 

Libras.. ....... 88,200. 0.0 do juro de 6 O l 0  

......... n 5.168.trO. 0.0 do u de 5 O i O  
. )) ......... 5.619.900.0.0 do n de 3 %  

......... IJ 1~).906.~~~0. 0.0 
1) ......... 1.36'L. 139. 3.6 Cot~pons veiicidos, e náo pagos ......... 87.G7.5.10.0 Debenturer 
11 Total. .. 12.357.914.13.6 

Esta operac5o foi feita do modo seguinte: 
100 libras c10 antigo furirlo ficaram representadas por 120 

libras em titiilos do juro da escala asceridente 

100 libras do antigo fundo 5 O/,,. .................. 100 
100 u do n n 3 O / 0 . .  ................. 60 

Addicionaram-se os juros ein divida aos capitaes respec- 
tivos para serem consolidados na mesma rasão dos capitaes, 
eosdebentures foram capi talisaciosna rasão de 100 para i08 '/S. 

A combinação financeira que deixo indicada não foi de  
6 



longa duração. Os credores da  divida externa não coritiece- 
ram senão os dois primeiros graus da  escala ascendente. 
A poucos passos estavam a propor-lhes nova operaçao. 

A administração da divida externa esteve desde o prin- 
cipio a cargo do thesouro e s6 a 8 d e  novembro de  4844, 
foi que l~assou para a junta de  creililo publico. Uata d'alii 
ri invençáo das duns caizcis da divida interna, e da divida 
ea.tc17wa, e ti 1~onlribuiçZo tle 10 lançada nos juros da di- 
vida iriterlia para ausiliar a dolaç3o da divida esterria. 

Tirihani-se ;icabtido as ci~rco caixas em 183i fundindo-sc 
todos os cncargos ri'uma sii caixa, embora com a sua dota- 
çáo cçpeçi;il arrecadada cm cofre lambem especial ; era justo 
que  rcapparecesse a inulilidadc da separação das caixas que 
jti não existia Iiavia iiiis sete annos! 

Incumbiam 6 jiinta do credito publico outros encargos 
alkiii 110s qiic diziairi repeito i divida publica. Tinlia j i  d e  
longa tlaltt a seu cargo a adininistraç30 do papel sellado e a 
veiida dos bens iiacionaes. O goveriio de  4843 entendeu de- 
ver tirar liqi~ella inslituifáo todos esses encargos e dcixar- 
Ilie sij ;I at111.iiriistra~;io da divida publica, a qual se compli- 
cava cadti tliii iiinis com as (luasi innumeras operaçaes mix- 
tas que o tlit~souro f c ~  em bem curto espaqo de  tempo. 

A 311tig;l junta reformada pela lei de  8 de junho de 48'13, 
ficou teriilo as atti,ibiiiyõcs seguintes: 

a i . "Kn~i t l i r  os tilulos de  divida fundada, lia conformidade 
das leis. 

2 . O  Fazer o assentamento e averbainento de todos os  ti- 
t u l o ~  q11en5o dc\.ar11 sei' ~);iss:iilos ao portarlor. 

:I." Receber os reridiiiieiilos al~l~licados ao pagamento dos 
~ L I I ' O S  tla tlivicla fundada e ti sua amoi-tisafáo. 

4 . O  1'3g:ir OS juros e fazer as amortisa~Ões.s 

h jr1nt.a passou a coinpor-se de cinco meiiibros : um eleito 
pela caniara tios pares, 11111 eleito pela camara dos deputa- 
dos, rim rioriicado pelo goverrio, e dois clcitos ~iclos juris- 
tas ,  
1: t1i;t;i :I organisação que vigora liojc. se  bem que o cen- 

' o  tle ;i00$00 rSis ficasse i-ediizido a 300;$000 reis, desde 
i82k.  



Paraeleger, ser eleito ou  nomeado membro da  junta era 
necessario possuir 40 contos d e  réis em titulos de  assenta- 
mento com juro d e  li O10 arerbaùos com um anno de antece- 
ilencia. A mesma lei mandava que os juros da divida interna 
pagos no Porto. 

N;io ser i  fbra de  proposito dar aqui unia siiigela noin do 
estado da divida publica ern 30 de junho tle 18i.4, uni an- 
no depois do terem entrado em ceiVla ordem a j  operaç0es 
a ella concernentes : 

Dividaiiiterna funddda com differentes taxas de juro. ... 29.9J9.lW.541 
a extcrria a Iib. 9.333.994 10.6 ou réis. ... '11.82 I .OS7.007 - 

Total da divida furtdaùa. ................ 7 1 . 7 8 0 . a  
Capitaesds 6 O/opor conver . 

ter. ................ 939.405.357 
Dadrbes de juros reacs.. 1.9% u58T.8:iJ 2.178.993.212 

......... Papel inocda. 2.0116.lr(;k.'rOO 
Titulosde divid:ipublicn. 3 . 3 3  067.C99 5.Ii69.iiD4.09!) 7.74Q.34.'i.3ii 

Total. ........ 79.5~8.702.959 - 
! c  iiáo n~enciorio agora a ili\itla fliictriante do lliesouro, 

iicin os cinprcçliiiios ci~nsiiler:itlos i l l~gil imos.  
N o  era riada lisoiigcii.;i a silriay3o tlos cretlorcs (ta divida 

cxlerria c as 'uas qiieihas li~aili~zia~n se  ri'rim f;iiSto alta- 
mente nocivo para o rioiso credito. O Stock Exhnnge, esse 

OS. reciisa\a-se a co- tribiiiial siipremo do credito das naçõ, 
tar regularmente os nossos hiiidos. Nova operac2o foi aven- 
tada, c rsla tlizia-se que tlevia ser a ultiina e delini:i\a. Tra- 
tou-se cle acabar com a csi;;i!~ a~crntlento que, s e  dava um 
mau pre-ciite aos ci.etlorei, ~~roinet l ia  urn [~~ss11110 fuliiro 
aos ~ Ie \cd~ i . c s .  h chias Iiois:is j;i tiiili;iiiios rim p~ir  tle armos 
dc  juro piigo na rny$o ilc: G O O .  Vez-sc iio\a io~i\(.rs:t) ila 
divida c.tleri13 tlando-se nm juro typo a Iotln :i tli\ttl.i c pro- 
melteritlo-se rima arnortisa~3o arinu:il tle -5:lrOO Iil,., que  
lia\inm de  scr crnprc~g:itlns ciii resgiiln rlo iiovo fiiii~lo. A lei 
de  19 de abril ile 184:j saricciorioii a opora!.2o li.iando o 
juro ein 6 Oio. 0 s  ci.edi~i.es ai.cittii,am o riovo ctiiitraclo. 

Em esecuçáo d'esta Ici ctieg:ii.arn se a c.urnpi.nr na prata de 
Londres CiZ'l:9J5 lib. stl. cni bnnils, qlir: forani ~ancellados 
c depositados no banco de Inglalerra. 



Estes honds ainda se conservam depositados e dão oc- 
casião to~los os annos a figurar na receita do Estado a verba 
do juro que vencem no valor de  68.7444199 reis. 

A amortisaçáo ou antes o resgate do funtlo de 1865, n5o 
se fcz regularrricntc, e a operaçiu, apesar d e  siisperisa pro- 
oisoriamctrte cm cadA anno cconotiliço, tem estado tia mui- 
tos aniios siispensa de/initie~amente, o qoc faz figurar rio or- 
çamento do Estado a verba de  109.090(5909 reis como des- 
peza paisa amortisacáo do fundo de 1843 qzre fica szispensa 
a~'nguc~lle onrio. 
NJ miiili:i opini5o Iiiirnilissima tlciiamos acahar tfc vez 

com ehtes simulacrc~s. NOS 1130 poclcrrins, nem povo nenhiim 
p h l e  amortisar tlivitias sem que a ibcc.rita propriamente dita 
exceda a t1cspni:i ; fazem-se substiiuicõt~s de cretlores e ate 
cerio ponto podcni-se reiluzir os enciirgos da divitla, pas- 
sando de juro riiaioi' para juro menor, rrias a amortisaçáo 
da sua cs[~ressáo genuiria k illusão em (luarito rláo lia saldo. 

Apesais da lei t l t :  18i5, os credores da tli\illa externa es- 
ta\am d';thi a poiicn tempo a snpportar notos atrasos, como 
tarnhem os sul)[~ortaram os cretlores (ia divida interna. A 
revoliicio popiilar tle 4856, Iirovoii ser  facticia unia certa 
prn~pei-idailt) fiiianceii a yuc a muilos Iiavia illudido ri'aquella 
I , ' " " I .  

O go\clriio f,i:ia frequentes antecipacóes e o Banco de Lis- 
boa, como ern tod;is as epocaa e eni todos os  paizes f i ~ e -  
ram os haiicos privilegiados, quereritlo auxiliaros gobernos, 
preparou o al):ilo rlo proprio (:reili to. 

Por decr.cto cle 23 de maio de 1846 foi coric~ctlitlo ao Banco 
de  Lisboa o praso cle tres mezcls 1)ni.a 11;tgnr as siias nollis, 
que fc-aram t11:ade logo tendo curso for~arlo. .A 5%) (te maio 
coriceilia-se i compariliia denominada cle Cor~l ian~a Nacio- 
nal uma rnoraloria ile Ires mezes para t i  11;igainenln tlas suas 
iiotas promissorias. Eslas moratorias I iram reformadas e o 
curso forçado das notas do Banco de ! , d o a  durou ate quasi 
a extincyao das mesmas notas. 

Havia sido fundada uma companhi;, Ie Crcdilo Nacional 
(34 d e  dezembro d e  1841) para capir tiiçar diversos titulos 
de  credito sobre o thesouro e dar ao governo 500 contos 
de reisem dinheiro em tres presta~ões;  a companhia receberia 
do governo 7.520 contos de reis em inscripções d e  5 O / o  e 



entregaria ao governo outros 500 contos de reis em dinheire 
Oambem em 3 prestações, recebendo 1.000 contos em inst 
cripções. Esta companhia havia ficatlo ligatla intimamente 
com o Banco de Lisboa e ate era presidida pelo presidente 
do mesrno banco ; tlepois alargou a area (Ias siias transacçTles 
e passarido a chamar-se Confianga Nactonnl f c ~  tliversos 
adiantamentos ao governo, os qilaas n30 lendo sitlo hati>fei- 
tas nas epocas precisailas nos contra~tos, conjiiiitamenle com 
as circiimstancias eacepcionaes do paiz, Icvararn a mesma 
companliia a pedir ao governo anctorisaçáo para suspeiider 
os seus pagamentos. 

Derlaraclas as notas dn banco de Lishna como moeda legal 
e com curso fiircatlo. iniilil é es[ieciliear totlos os e.sfor~os 
empregados pelo go\reriio para atteriiinr os sri1~1.iiiieritos da 
aaç2o nem mesrno vale a peiia irisistir ii'iiin [ionlo qiie (leve 
estar na lenibranca tla grdride inaioriii tllls leitiires. As no- 
tas chegaram a ter o tleseoiito tle seis piiitos ~ I I I -  iiioe(l.i, e 
.a corriila i l t :  uiii corri3iri na tlirec.çáo t lar Nrt.eb>iilatler; era 
causa eficiente tlo a11gnierito (10 agi0 d;is rroia~! 

Eritrt: as provit1erii;i;is ailo(it:itl:is, seiii querer ritllar no im- 
posto aililiciorial 1):ira ii ainortisaç3o tliis riot;is. riieric~ic~iiai~ei 
uma o1,eraçSo cm qiie forarn arlrni1titla.s 8s al)tiliçes ilt: reis 
4.010.500$000 comi 23 v/o tio çapilal em riotas tlo Ronco 
de Lisboa, para serern trocatlas por irrscrips5es t l t ?  5 (cle- 
creto de "2 iile ahril tle 18$7), e lima loteria i.iijos prrinios 
foram insc:ri[)ções de 5 o/t, (9 de abril e 9 tle dei,emt)ro de 
4867). Esla loteria fiibou reduzida a coiiilições iii;ris niotles- 
tas do que primitivamente liaviam sitlo ei;tal)elec.iclas. 

Desta loteriacbuja extraiaçáo se verifico11 cai I848 .iiriila não 
foram reclamados alguns premios rio valor do 2.60- 
reis. 

O estado do Baneo de Lisboa e da corn1)anliia Confiariça 
Nacionol e as estreitas relaçóes que ha\ia entre os tlois es- 
tabelecimentos, levaram o governo a I'i~ntlir as tiiias ccrm- 
panhias no Banco de Portugal (der*reto tle I 9  de nti\wml~ro 
de 1866) e por essa oc.casiáo foi creatln no banco um fundo 
especial de arno~*tisaçcú~ de divitlas do Estatlo Este fiirido 
foi dotado com diversos rendimentos, e por elle deuiam ser 
creadas acções com juro e outras sem jtiro, conforme a na* 
tureza das dividas liquidadas. Entretanto os jwos. da divida 



interna e externa soffriam atrasos, a cobrança dos rendimen- 
tos era irregular e o thesouro não podia pagar nem juros 
nem os venc-imentos dos servitlores tlo Eslado. 

Os juros tla divida interna tinliam uma decima desde 
486.2; os joros qire se \enceram no anno de 1847, albm 
da decima qiie se Ilies descorrtava, soffrtsram um c h i e  de 
23 "/o que foram capit:tlisiitlos em furitlo tle 3 " / o  (Lei de 
26 tl';igosIti ile 1858). O 1." srmestre de 18kH foi pago com 
o tlcst~oiiio tIc 10 "/o e capilalii.ai~aiii-se 13 erii Iogiir dos 
23 "/I,, (liir tiriliam sido c.al)italisatlos com relayfio ao anno 
de 18i7. Foi rrirllinr nii pcior iiilerprelaqio da mesma lei 
que ~iroduziii rsla tlifTcverica! 

Na divitla esteriia n5o Iioiive a mesma rlislincqãn; em 
totios os tres srmi:stres forain c;ipilalisados 23 "/o tla totali- 
datle dos juros. NOS srmestresseguirites, isto i?, de jirllio de 
48'18 atk jiirilin tle 1850 clrixnrarn se tle cal)ilalisa(i-,i~s; de- 
duliram logo 25 O/,) tla int;ilitln~le tios juros. e pouc-o mais para 
diarite i13o sc [Jagciii riatl;~. liuantln os credores tanto iracio- 
maes comn estr~aril;.cir.ns á cyera  que Ihes fossem pagos uris 
poucos tle semestrrs. 

Irnagirir-stb o I)rPqu por que em taes condifóes eram ven- 
dido. os fiiricios ~iiilrlicos. Os empreg;itlos do Estadn. os mi- 
Iiiaros, os forrieceilores, einfirn toda a gcrite que dtl\7ia re- 
cebcr tlirilirirn do lhesniirn, eslava em grande atraso, e a 
agiotagem reinava triomphiinte sobre a miseria qiie jB se 
1140 pudia occrillar. Eram as consrqiiencias dasluctas intes- 
tinas e tlns goverrios que 1150 haviam comprehcndido a alta 
missa0 de que tirilnm sitlo inuestitlus. 

Felizmerite a roda das ret701uqões foi travada. Um dos 
maiores vultos da nossa epoca, o nobre e invicto inarechai 
do exercito o sr. duque de Saldanha, fez um pronuncia- 
mento militar ao norte de Portugal e conseguiu qi1ai.i sem 
effusáo de sangue abrir uma noya era para este paiz. Do 
pronunciamento resiiltou a situaçáo que foi denominada re- 
generagão. Ao principio da divisão sliccedeu o da concilia- 
çiio e todos os portugiiezes cooperaram com lealdade para 
resgatarem a patria do abatimento aque estava reduzida. O es- 
pirito esclarecido e conciliador de um homem notavel, o sr. 
Rodrigo da Fonseca Magalhães, conseguiu mais a bem das 
liberdades patrias e da tranquillidade geral do qiie as san- 



guinolèntas batalhas em qiie andámos empenliatlos. Pague-se 
um tributo d e  saiidade a Rodrigo da Fonseca hlagalhães cuja 
acção politica fez desvanecer os odios encarniçados que se- 
paravam profundamente os filhos da mesma patria. 

Nas sessões parlamentares anteriores a regerieraçiio linha 
sido ouvida com toda attenção a v o ~  cloqiiente de  urn joven 
orador, o sr. Antonio Maria dcFontcs Pereira tlc Mcllo. que 
mostrara talento superior nas questões Linnnrciras nlli (ieba- 
tidas. Esse orador notavel foi cham;ido aos coriselhns da co- 
roa, a 7 tle julho dc  18;jl e encarregado pos!criormente da 
pasta da fazenda. 

Dillicil sitiiaç3o mas nobre empenho, era a nrganisaç'io da 
fazenda publica depois tle tfio calamitosos succcssos. 

Era avultada adivida fluliianle, sem frillar 110s crr,iiitosaritigos 
por  solver; tliflicil a cot~ranca dos rentlime~itos do Estailo e 
bem limitatla a receiln, náo direi effectiva mas ale a qiic vi- 
nlia consignada nos orqamentos. 

Para cobrir. tlcsde logo o deficit qiie ja opprimia o ilic- 
souro, n:i iinpossil~ilitl~ile tle fazer f;icc! ao.; eiicnrgos de  nii* 
tro anno econoinico, o sr. Fontes l->crvira tlo hlello. em acto 
ilictntorial que depois foi sanccionailo pclo ~)arlainrnli~,  fez ('a; 
pitalisar todos os jiiros em diritl;i, d ~ s ~ l e  jiillio tle 1850 atQ 
junho de  1852, em fiindo de  4 % s11jeito.i li tletliifão (le3b o/& 
como se praticava jíi desde o 2." sempstre de  1848, r, hciii 
assim diversas outras dividas de  vencimentos, soltlatlns c3tcr 

Entrava-se no anno tle 485% e por totlos os Indos iirgia 
a necessidade de reformas. Foram piiblicadas diversas pro- 
videncias em sentido liberal a respeito dos direitos da pauta 
(ias alfandegas (5 e 2 8 ti'agosto) : creoii-se o ministerio das 
obras publicas (30 d'agosto); aiiclorisou-se a construc~3o do 
caminho d e  ferro do Norte; siipprimiii-se o fiinílo de  amor- 
tisação que existia no Banco de Po?.tzcyol (30 d'agoslo), con- 
vertendo-se as accões com juro em obrigacões do thesoiiro 
com juro de  2 O10 atc junho de  1855 e de  3 Olu d'atii em dianl . 

as acções sem juro sendo convertidas na rasão d e  40 '\", 
ficando as obrigaiões do tliesouro garantidas pelo caminho 
d e  ferro do Norte que  Ihes serviria de  hypotheca; fundiram- 
se as  alfandegas do terreiro e das sete casas em uma só  al- 
fandega denominada &Ztcraicipal, fixando-se os direitos (LI? 
çonsumo em Lisboa ( l i  de setembro); operou-se uma piso- 



fnnda reforma no co~reio (27 de outubra), sendo adoptada 
a estampilha e fixado o pnrte das correspondendias com re- 
M ã o  ao peso e nfio i distancia a percorrer no reino; esta- 
belece~~-se a contribuição predial de repartição (31 de de- 
zembro); emfim foram decretadas muitas outras disposições 
de alcance economico e moral. Com relação ao assumpto de 
$ue principalmente me oçcupo n'este trabalho, appareceu o 
decreto de 18 de dezeniltro de 1852 qqiie, por assim dizer, 
era complementardo anterior decreto de 3 clc dezembro de 
(851. 

O decrctn de 18 tlr dezemlrrn tle 1852 reduziu o juro da 
divida piil~lica cnrisolid;irln a 3 O ó ;  creou duas ordens de ti- 
tiilos dpertas em sul,stitiiir,5o d,is diversas classes que exis- 
Liam e iridemi~isoii com iitiilos tle divida differida de juro 
de 3 O/O a comcfar em 1863. os credores qiie Iiaviam soffri- 
do deíliic-ções de 23 9'0 ein todos ( s jiiros desde o 2 . O  semes- 
tre de 18i8 at6 o 2.' semestre de 185"Lriclusivos. 

Os tiliilos da divida inlerna foram trocados por inscri- 
pçóes do novo fiindo com rrlaciín ao juro nominal que ven- 
ciam ; isict e : a corivers3n f i i i  olirrada na razáo de 5 para 
3 O O em quanto ao juro ; por isso os canpilaes que veneiam 
6 O/0 fnrarri troi.a(los ao par, os qiie ventbiarn 4 O/O foram con- 
verlidos iin ras;lo tle 100 para 80. os que venciam 6 O/o fo- 
rain c~n\~erlirlos na razão rle 100 para 120 etç. Pelo que 
respeita ti rli\ida entorna a oporaqáo foi realisada ao par por 
&so que O furldo de 4 840 era de 5 0 /~ ,  embora em escala as- 
eiideritc. 

Resenliarei agora n estado dos capitaes da divida publica 
corisolidada no dia 30 tle jurtlio do 1852, e pelo que res- 
peiia i miiliiplicitl; de de tilulos da divida interna, farei in- 
dicafies summarias que recordem a proveniencia de taes 
dividas. 



DSWDAt INTERNA 

Apolice* da consolidaç~o 
de papel moeda e titulos 
lei de 26 de fevereiro de 1 833- eni papel moeda 

e 213 em titulos de divida 
publica). ............... 

Dit s daconso!idaçdo da divida 
da Marintia (dividas de for- 

I 

4 i 1.334;459fi3L 
I 

necim~i tos de 1814 a 1819, 
man iadasconsolidar pelare- 
soluç%o de c~~iisultas de 7 de 
janeiro de 1847,11 de a osto 
e 48 de sete~iibm de 1f27). 

Ditas de consolidaçáo da dil-i- 
da aos eiiipreibiros da obra 
da Ajuda (resolução de con- 
sulta do 1: d~ abl il d(: 1826) 

InacripqOea : 
Pela coiiversAo de Padrões 
de juros ribai.s (decictti de 
9 de janeiro de 1837, proro- 
ado or lei de 23 de abril i e18ka) l'v ............... 

Pela coiivers30 de capitaes de 
6 O/o (decreto dr: 23 de abril 

r de 1835 abrangendo as apo- 
lices creadas por drcreto de 
29 de outubro de 1796 e al- 

1, 

varA de 13 de niarço de 4797, / 
as quaes constituiram o 1.0 
emprestimo; as apolices crea- 
das por alvara dc 7 de março 
de 1801, que constituiram o 
2." emprestimo; os novos ti- 
t u l o ~ ,  mandaílos passar por 

ortaria de 23 de março de 
h 1 2 .  par a capitalisar juros 
vencidos e ndo pagos du- 
rante a guerra peninsular; e 
ae apolices do emprestimo 
aberto por decreto de 19 de 
rnarco de 1827, e carta de 
lei de 31 de março do mesmo 
anno) .................. 

, 

a 

. 



DIVIDA INTERNA 

.. Capitaes de. n I 

Transporte. .. 
Por  prgarn~nto a eornpaiihial O/o 

dou ririhos do Alto Douro 
(lei de 1 7  de iriaio de 1837, 
adiaiitaiiiriitos teitos ao go- 
vprrio pela c.o~~iparilii:i) . . 

Para iiiarr ~ipeiaçao iijixta (de- 
crrtn de 31 de outubro de 
iSj6) .  ................. 

Quv ioraiii eritrrgues ao Banco 
de I,ibboa para distiaçte de 
algiiiii~s apolices d~ 6 o'o e 
para c:iiiç;i~~ deeiiipresliiiins 
leitos ao goveriio ein 18J6 
(derre o de 3 de seteinbro 
de i8:)Ii). . . . . . . . . . . . . .  

Pela iiiverao da Padróes da 
Caiiiara Muiiiçipalde Listioa 
(lei de 26 d'agosto dc 1848) 

IL 

3 

Apoiiceo dn consolidacfio 
di? 1rtti.a~ do comriiiasariado 
(1t.i tle 28 iie seteiribro de 
1821) .................. 

Ditas de divida publira conso- 
lidada (lei de 18 de eeteiii- 
bro r, delareta de 20 d-t no- 
veriit~ro dei822)  ......... 

Ditas do ciiiprestiiiio dt: 2:000 
coiitns feito prio Banco (al- 
vard de i 5  de outubro de 
1823) .................. 

Ditas do emprestimo dr  2:4W 
coritos frito pelo Banco (al- 
vard de 20 de julho de 1827) 

Ditas do emprestimo nacional 
patriotico (decreto de 9 de ....... agosto de 1833).. .i 

5 

1 

* 

taacrl~p6em : 
Para uma opera* mixta (lei .. de ii de julho de 1839). n 



DIVIDA INTERNA 

Transporfe.. . 
Dito e para pagamento de r ~ -  

claniaçdes iriglezas (lei de 17 
de otiluhro de 18413.. .... 

Dito com a companhia Crcdito 
Nacional (decr~to de 31 de 
dezenibro de 1811). ...... 

Para pagariiento derrclaniacóes 
brasilt iras (Iri de i 0  d~ julho 
de 1813 e 2.5 de agosto dc 
1818) .................. 

Pelo contrato feito com aconi- 
ai~hia dos eanaes d'Azniii- 

!uja (lei dt~ 30 de noieiiibro 
de 1844, e dei-reto di: 11 dc 
dezeiribro de 1830). ...... 

Por tioca de divida cxteriia 
(resol iiçao dtb 21 de fct creiro 
(11. iXG).. ............. 

P.~da niii rtissr iiotns do Cnrico 
de Li>boa r t i i i  uiiia operar20 
rrii ~ U P  foi ,111i recebidasapo- 
liri's do riiilirc3stiriio d~ reis 
i.~l10:300f000 (decrelo de 
23 de abril de i81i.7) .... 

Para preniios da loteria nacio- 
nal realisada em 1848 (de- 
c r ~ t o  de 9 de dezrmbro de 
1847) para aiiiortisar notas 
do Banco de Lisboa ..... 

Por trocas decreto de 4 de se- i tcrnl)ro e i86ti). ........ 
Para capitalisac20 de differ~n- 

tes dnidas do thesouro (de- 
creto de 48 de fevereiro de 
1851). ................. 

Capitaes de. .. 

Cautelas de distraete.. ...... 
Titulos dito.. ............. 

Capitaes de. .. 
Titulos de divida contraída nos 

Q.O50:600&000 

1.183:000&JOO 

8.016:40(ij000 

376:100~000 

%i8:000~000 

6:0c)O1000 

6%3:3004000 

596:300&000 

1.452:0004000 

359:300~000 

3 : 6 0 0 ~  
376:100&000 

I 
Olo 

5 

u 

V 

D 

u 

D 

V 

a 

n 

5 

6 
s 

a 

5.156:68841 10 

16.88i:íJOO@C@ 

22.037:688JáilO 

397: 700JOOO 

&ores.. ............... 5 1 l , * : f ~ 0 ~ 1  



DIVIDA INTERNA - 

i75:360giO(N 

460: 400&0(W) 

34.901:86&$843 

42.963:215&387 

77.867:48117m 
3.49i1ot%#)?% 

Transporte ... 
Ditos.. ................... 
Ditos .................... 
Capitaes da divida dos Açores 

Inscri p e s  pela capitalisagZo 
de !I O/o dns juros vencidos 
iio aiiiio tle 18P7 e 15 O/o dos 
que se \eill er.iiri iio 1.0 se- 
niestre de 18Í8 (lei de $6 de 
agosto de 18i8). ........ 

Resumo 

Capitaes de.. .............. 
u ............... 
u ................ 
u ................ 
» (divida contraída 

nos Açoi es) ............. 
Capital da divida fundada in- 

tt rlin e111 30 de junho de 
1852 ................... 

DIVIDA EXTERNA 

Fundo de 1811 ........... 
Dito 1845.. ............... 
Dito de 1848 (capitalisação de 

25 0 dos juros do anno de 
1847 e l .~s~~riiestie de 1868) 

Pito (dito dr 20 O/o dos 'uros 
do 20 semestre .de L&). . 

Total da divida fundada em 30 
de junho de 185%. ....... 

Encargo annual do jum.. ... , 

o/, 
3 
2 

3 

3 
4 
5 
G 

1,3,5 

5 
4 

3 

178:23~&000 
2:8.504tM 

8ôObOOO 

460:400~000 
11.831:1174733 
24.037:688&3110 

379:71101000 

173:360$000 

Lb. st. S. D. 

3.573:171,0(1, O 
â110:000,00, O 

131:694,13, 5 

31:871,13,10 
P 
9.8&5:737, 6, 3 

4 





................ Divida interna 
Dito (vitalicios). ............... 
Divida externa 
Lbs. 10.750:87?~i2vii ......... 

C:iip.*l e juro antes dasduas operaçóes 77.867:481&730 3.691 :083&0- 

7.872:410$388 947:333fi:N /--I- 
E este o caso de  fallar da  eloquencia dos algarisnzos.. h , 

verdade, o sr. Fontes Pereira de  Mello realisou em 1852 
u m  milagre financeiro. S. entrou para o ministerio d d  
fazenda e viu-se em frente de um encargo d e  juro perma- 
nente de  perto de  3.500 contos de  rkis por anno; achou uma 
divida fluctuante dt: mais de  10.000 contos, e quando digo 
divida fluctiiante n30 quero exprimir essa divida que se  con- 
tenta com um juro certo e com a rcforma clas lettras ou 
obrigaçúcs do thesouro, refiro-me a divida impaciente que 
era representada por milhares de  credores qiie se viam es- 
poliados dos juros de scus capi taes, ou que reclamavam os seus  
ordenados ou soldadas. e que queriain o l~againento do que 
haviam fornecido ao Estado; e no meio d'esccs eml)araços 
tiiilia um orçamento de pouco mais dc  10.000 contos de  re- 
ceita tangivel. O sr. Fontes pagou como Ilie era possivel 
pagar os 10.000 contos que recltiinavam imperinsamente um 
pagainento, e tendo libertado o tliesouro das importuriatòes 
dos credores ainda conseguiu reduzir de  017 contos a des- 
peza permanente do Estado! Foi arrojo, foi um rasgo d e  
coragem intelligcnto que miiitns c11150 condeninaram, mas 
:i que depois náo poderrim deixar ilc render o tlcvido preito. 
O sr. Fontes salvou o tliesouro ri'aquella epoca, se  porven- 
tura não salvoii tambem a nossa independericia. 

Desde18fjSateliojeainda n5o houve qztinaenasnempagamen- 
tos retardados ; os juros da divida fundada tem sido pagos pon- 



tualmente, e os melhoramentos materiaes tem-se succedido 
sem interrupç30. 

Como já  disse, o decreto de 18 de dezembro de 1853: 
dispunha que aos credores fossem restituidas as deducções 
que desde julho de 1848 ati: deiembro de 1852, Iiaviam 
soffrido nos juros recebidos do Estado. Essas tleducções To- 
ram restituidas em titulos de 3 % de divida diferida com 
vencimento do 1 .O de janeiro de 1863 e reyresenlaram o se- 
guinte capital e juro : 

Dl"da interna.. . . . . . . . . . . ..I P.757:870$817 1 8?.73)66121 
Divida externa . . . . . . . . . . . . . 2.368:7178944 7i.Onl&S:I8 

Náo foi sem opposiç20 forte e tenaz qiie o energico mi- 
nistro da fazenda pòdc realisar estas primeiras opt:inay6es 
financeiras que foram segdidas de outras, as,qiiaes por seu 
turno vieram tambem exciiar animositlatles. 12 prei-iso fazer 
justita a todos. O sr. Fontes deseii\rolveu rini:i ai.tivitlntle e 
forca de vontade a que ninguem estava hat)itiiado. :\lern tlisso 
o publico tinha assistido a lantos t)ot)to.s e a tantas c:ipiiali- 
saç5es annunciallas como sendo tis ultimns, 1J;ri.a a fazenda 
entrar no estado normal, que os crecloi.cs i150 \iam com 
bons 01110s nem o ministro tiem as su:is oprrayóes firiancei- 
r;is ; julgavam-se victimas de m,nis 21mn ~spoliacão, como 
clarameiitc se expressavam Aos que dt:fentliarn os actos do 
governo recnrdrrvamos creiloresa famosa iris!iiuisfiii do Credi- 
t o  Nacionrrl que liavia sici11 cre:ada ein 1Hil psra se pd- 
rem os paga~nentos em dia ; lenl~rav:im ;is d bcim 1s lança- 
das nos juros; as rnctndes a que liaviairi sido reiliiziclas as  
classes iiia~tivas em 1856 e que a poucos passos erurii des- 
contadas ainda por menos dc 50 O/O. E se os creiloreu na- 
cionaes oppunham embaraços i marcha dn Sr. Forites, e 
quem sabe se estimulados por quem os devera aconselliar 
de modo differente, os credores estrangeiros escarmentados 
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i 

pela conversRo de i8k0, pela de 4855, pelas deducçóes de 
4847 e doa aiinos seguintes, maiorresistencia faziam d con- 
versão de 1 8  de drzeinbro de 1852. Entretanto e apesar das 
resistencias, as duas operações (capitalisaçáo e conversáo) 
foram eorisummatlas. 

Mal estava ailorinecida a inflisposição dos credores con- 
tra o go\ei,rio qriarido este foi forçado pelas circumstancias 
a tomar riova provitlencia ricerca das acçóes do fundo de 
amortisay50 c (Ias obrigacóes do thesouro que j i  estivessem 
representando alguris d'aqualles titiilos. 

A carta tle I P ~  tle 28 de junho de 1854 mandou capitali- 
sar em furitlo de 3 O/o as acçóes do frlndo especial de amor- 
tisação, corri juro e sem juro, os bilhetes do thesouro que 
em virlutle tlo decreto de 30 d'agosto de 1853 jA houves- 
sem sido emitiitlos em troca das ditas acçUes (com reduc- 
cio no cnl~ital prln que respeitava ás acçhs sem juro), e os 
juros dos ditos I~iIlieti*s veiicidos de julho de i833 a 31 de 
riezembro tle 1833. Novos queixumes e novas deciamafles 
que não clesviarani o miriistro da realisaçfio do seu pensa- 
mento-ilesaffrnrilar o thesouro, aproximar o equilibrio do 
orçamento e abrir as fonlcs da riqueza piihlica. 

Os crc(lnres ~)ortuguczes foram palpando os effeitos bene- 
ficos das [)ro\itlrncias arrojadas e a pouco e pouco adqui- 
riram a convii.ç5o cle qiie se nGo podia ter obrado melhor. 
0 s  credores estriingt>iros foram menos cordatos e cliegaram 
a impetiir a colaflo dos nossos fundos no Stnck-Exçhange. 
Tinham elles comrnetiiilo os seus poderes a mr. Rii>hardThorn- 
ton que i~ict~ssaritemenle procurava o nosso ministro em 
Londres, o Sr. canride de Lavratlio, um dos hcmens mais il- 
lustres e mais honratlos de Portugal e que melhores servi- 
ços lhe tern prestailo em tlifferenles, e por vezes, bem dif- 
ficeis sitiiaçóes. O nobre representante de Portugal esforça- 
va-se por atteniiar as exageraçóes de sir Richard Thornton 
e, mantendo sempre a dignidade portugiieza, i a  apianmdo o 
caminho para debellar a animosidade dos credores a qual 
nos cerrava o livro onde esti escripto o DEVE e O HAVER das 
naç0es. 

Os fundos portuguezes com a falta da cotação em Londres 
desceram ainda abaixo das cotações que modernamenb ti- 
veram os fundos hespanhoes, turcos e até mexicanos. Dis- 



postas as cousas para um accordo honroso, graças ;i habi- 
lidade diplomatica do nosso representante, o sr. Fontes saiu 
de Lisboa em fins de 1855 e a 13  de dezembro firmav;~ em 
Londres um convenio com sir Richard Thornton fazendo 
certas concessões aos portadores de bonds da divida externa. 
Esse convenio foi ratificado por carta de lei de 26 de julho 
de 1856. As condiçóes do convenio reduziram-se as seguiri- 
tes : 

0 s  possuidores de bonds de 18'10 receberiam um tituio 
(nominal) de 6 lib. sterl. por 100 lib. ; 

Os possuidores de bonds do fundo de 1845 receberiam 1 
titulo de 3 lib. sterl. ; 

Uns e outros titulos eram de juro de 3 O/, differido atP: 
i 863; 

Os possuidores de debentures receberiam 1 titulo de 
100 por 100 com juro de 3 O10 a começar no 1." de janeiro 
de 1856; 

E a todos os possuidores de fundos tla divitla externa j i  
convertidos (decreto de 18  de dezembro de 1853) foi con- 
cedido o direito eventual ao augmento de juro (exceptuada 
a divida differida) de 1 O10 sobre o nominal dos titulos quando 
o estado do thesouro portuguez o permiltisse. 

As primeiras condifies eram extensivas aos credores que 
houvessem j i  convertido no fundo novo de 3 O10 os titulos 
dos fundos antigos. 

Com este accordo abriram-se de novo aos fundos portu- 
guezes as portas do Stock Exchange e o preço &Ales come 
çou a subir. 





Notarei agora dlfferentes emissfies que foram reaiisadas 
n'estes treze annos, e que explicam o augmento progressivo 
da divida publica fundada. Pelo que rcspeita h divida interna 
temos : 

Réis 
Emiss%o com fundamento na lei de 38 de junho de 

i854 (capitalisaç50 do fundo de amortisagio). ..... 7.133:3"47$631 
Dita coiii fiiiidairiento rias leis de 28 de junho de 1854, 

8 de rnaio tle 1855, 23 de junho de 1827,s de inarço 
de 1858, 23 de rriaio e 7 de juiilio de 1859, 27 de 
março, '3 e 10 cle agosto de 1860,10 dc setembro de 
1861 (para coiistrucçáo de estradas, oii p r a  cauçao 
de t1iiihcii.o li~\nrii;iclo para a dita construc$áo). ... 15.750:0C0$000 

Dita coiii lundaiiiciito ria lei de 30 de abril de i855 
(para a coiistrucçao do cariiiiilio de ferro do Uarreiro 
is Vendas Novas). ............................ 1.280:fHH)&000 

Dita coiii furidaiiierito na lei de C de junho de i857 
(resgate das acções do caminho de ferro dt: leste). . 2.397:3fiOJ000 

Dita corii furidamento na lei de 30 de junho de 1857 
(compra de iiavios de guerra).. ................. 2.000:000&0S0 

Dita com fundarilento na lei de 5 de junho de 1859 
(coinpra de ariiias de fogo). .................... 500:000~000 

Dita corli furidniiierito ria lei de 30 de março de 1861 
(reparação das ruinas causadas pelas chuvas em di- 
Yrrsas obras de arte).. ........................ W:C60$000 

Dita c:oiii fuiidainerito na lei cie 10 de setembro de 1861 
(roiiipra do caminho de S(:rro do Barrciro). ....... i.000:000&000 

Dita com fundameiito na lei da iiiesrria data (para ser- 
vir de caução ao eniprestirno para as obras do porto 

.................... artilicial de Ponta Delgada). 1.000:000$000 
Dita com Siindaiiiento na lei de 11 de setembro de 1861 

.... (acquisiçáo de terrenos e obras de fortificar,Zo). 1.000:000&000 
Dita com iuiidaiiiento na lei de 25 de juiiho de 1864 

e i 8  de maio de 1865 (despczas cxtraordinarias, de- 
ficit. etc.) ................................... 7.000:0008000 

Pe!o que respeita 4 divida externa temos: 
Erriiss5o com fundamento na lei de.26 de ju!'to 

de 1856 (accordo de Leadres). ........... Lbs. 59.398~10~0 
a t a  com fundamento na lei d e  15 de julbú ~ l e  
,1856 (estradas). ......................... a 833.300. 0 ~ 0  

Dita com fundamento na lei de 4 de junho e 
48.57, 5 de rnarço de  1858,5 e-29de maio de ................ a860 (caminhos de ferro).. a 13.343.000~ Oro 

i4.235:698~10~0 



$6 pela divida externa teem sido emittidos perto de 64:000 
uontos para rneihoramentos publicos l Vê-se portanto, que. 
desde 1854 tem crescido a divida publica mais de 100:000 
oontos para applieações productivas. Esta indicacáo e contra- 
provada pela seguinte conta. 

Desde novembro de 1852 ate 30 de junho de 1866, ti- 
nhamos desoendido s6 : 

Metal 
Em estradas ordinarias.. ............... i2.l2I:0191432 
Em camirihos de ferro.. ................ 16.85&:674$735 

28.975:724&167 

E n'uma nota aprpsentada este anno ao parlamenlo pelo 
a. ministro das obras publicas, vbse que os gastos 
feitos por aque!le ministerio nos treze annos econo- 
micos decorridos desde 1852-1853 ali! 1864-1865, em es- 
ttadas, caminhos de ferro, telegraphia electrica, melhora- 
mentos de portos e rios, alfandega do Porto, lazareto, sub- 
s idio~ para diversas obras, importaram na sornma de reis 
55.519:496;51003, da fbrrna seguinte: 

Annos eco[iomicos Despeza 
1852-1863. ................. 368:943a377 
1853-18.54. ................. 1.1 33:675&622 
1854-1S55. ................. 2.029:384&860 
1855-1856 .................. 2.030:261&74ti 
1856-1857. ................. 4.58i:839&557 
4857-1858. ................. 3.674:810@14 
1858-1859. ................. 3.053:Oil a383 
1859-1860. ................. 3.096:907&578 
1860-1861 .................. 2.804:902&364 
1861-1862.. ...........e.... 6.692:3:13$805 
1862-1863 .................. 7.147:605&105 
4863-1864.. ............... 4.778:706&102 
1864-1863 .................. 4.037:057&100 

45.419: ms6g;yoa 

Do que deixo dito, e &e certo modo demonstrado, con- 
clue-se que o augmento da nossa divida fundada tem a sua 
e&plicaçáo natural nos progressos realisados, quer na ordem 
aaterial quer na ordem moral: E jA que cimos a escala as- 
andente da nossa divida, vejamos agora tambem a escala 
h s  rendimentos publicos realisados na mesma serie de annos. 

Foi a seguinte: 





'187 - 
Com quaiito do anno de 1861-1862 em diarite seja incon- 

testavel o progresso dos rendimentos, tanto na imposiçáo 
directa como na indirecta, 13 forfoso confessar que os impos- 
tos directos devern o seu augmento mais As refdrmas inicia- 
das em 1859-1860 pelo illustrado rninislro o Sr. Josè Maria 
do Casal Hibeiro, e apoiadas pelo seli successor o sr. conde 
d'Acila, do que A quota qiic se devia esperar da materia 
collectavel depois dos notaveis melhoramentos que temos 
tido. 

h revoluç30 de 1833 lançou no mercado uma avultada 
somma de bens immo~eis, pertencentes as corporações de 
muo-morta. A refdrma dos morgados, iniciada pela camara 
dos pares na lei cle 30 de julho de 1860, alargada pela lei 
de i 9  de abril de 1863, que só reservava na máo do admi- 
nistrador metade dos bens vinculaclos para os transmittir 
a o  seu herdeiro jA vivo ou concebido, tem mobilisado grande 
somma de valores. A lei de 4 de abril de 1861, ultimamente 
ampliada pela de 23 cle jnnho de 186G, obrigou as cor[)o- 
raçcies de mao-morta a vendercm eni praia iiiais de 2:000 
contos de propriedades immoveis, e a applicarem o producto 
em funtlos publicas, e cm certos casos, ein obrigaçóes de 
credito predial. Possuiinos mais de 700 kilometros de cami- 
nhos de ferro em esplnraçáo, e mais de $00 legoas de viã- 
çáo ordinaria recentemente feitas. Todos estes elementos 
deveram ler-se combinado para o resultado de maior pro- 
ductividadc do imposto directo. 

Entretanto, se attendermos a que o imposto de registro, 
que substitoiii as antigas sisas e o imposto da transmissão 
da propriedade; e o imposto de viaçiio, que substituiu a 
antiga conlribui@o para as estradas - d6is impostos novos 
que abrarigeram maior numsro de contribuintes-drram em 
cinco annos um augmento de receita não inferior a 500 cor!- 
tos de reis, pdde-se dizer que as outras imposifCès directac 
se teem conservado quasi estacionarias, o que mal se cai.- 
cilia com o desenvolrimento que tem tido a imposicão indi- 
recta. 

Devo observar que o rendimento dos impostos indirectos 
em 1864-1865 foi excepcional, porque n'esse anno econo- 
mico houve uma arremataçáo extraordinaria do monopol:l> 
do tabaco, e avultaram os despachos d'este artigo para forne- 
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cimento das 1oj3s, em mnsequencia da transição para o re- 
gimen da liberdade. Tambem com relação i columna dos 
rendimentos diversos haveria algumas attenuações a fazer, 
porque n'esse capitulo de receita f iu ram certas verbas que 
não são outra coisa mais do que deduqões de dcspeza, o 
n'esle caso ha sempre algumas centenas de contos de juro\ 
de fundos pertencentes ao governo, e que este cobra de SI  
proprio. 

Nos 13  annos designados o augmento de receita attingiii 
tendo nos applicado de 40 a 50 mil contos em effe- 

clivo a mellioramentos materiaes de toda a ordem, que de- 
vcram ter aberto, e abriram sem duvida grandes fontes dc 
riqueza publica. L? pequeno aquelle augmento na minha 
opinião e, se considerarmos as leis qne teem liberlado 
o solo, e lhe fizeram dar um valor muito differente do 
que representava para os seus possuidores de mão morta, 
sou inclinado a suppor grande deficiencia nas bases que ser- 
vem para se estimar a contribuição da propriedade pririci- 
palmente, e tambem as outras contribuições de repartição. 

Pelo que toca ao valor da propriedade, a carta de lei de 
abril de 1861 veiu mostrar com evidencia quanto e quão 
flagrantemente estavam sendo exploradas certas corpura- 
raçóes de mão morta. Ahi estão dois exemplos. As freiras de 
S. Bernardo de Pòrtalegre possuiam duas propriedades, das 

a uaes uma, segundo o arrendamento, foi avaliada para a ven- 
a em 9604000 rs., e a outra em 5.04OJ000. 
A primeira foi arrematada por 7.700d000 em metal e a 

segunda por 21.040fi000 tambem em dinheiro! Um ren- 
dimento de pouco mais de 4004000 rs. por anno foi trans- 
formado em 1.7704000 r&. 

Os predios rusticos e urbanos te+m tido grande augmento 
de valor em todo oreino. e para isto não deixou de concor- 
rer o grosso capital que m terri vindo do Brasil. A agri- 
cultura tem-se desenvolvido, graças ás leis liberaes que 
emanciparam o solo, ao derramamento da instrucçácr em ge- 
ral e da agricola em especial e tambem i creação do banco 
Iiypothecario, que ate i 7  do corrente havia emprestado 4.801 
cSontos á propriedade sobre 3.567 que lhe tinham sido pe- 
clidos. Por todas estas rasões creio, e parece-me que fundada- 
;:lente, que havendo ainda assim muitas queixas contra a con- 



tribuição predial, em algumas partes, essa quota que annual- 
mente pedimosi propriedade, não representa as forças produ- 
ctivas d'ella, e muito menos a justiça na repartição do im- 
posto. As matrizes da contribuição predial e porventura 
das outras contribuições de repartição teem de ser revistas 
por interesse do thesouro e dos proprios contribuintes. 



No capitulo anterior mostrei qual era o estado da divida 
puhlica consolidada em 30 de jnnho de' 1866. Até hoje tem 
elln tido algum augmento motivado por circumstancias que 
todos sabemos. 

O ~ r .  Fontes quando aceitou a pasta da fazenda resolveu 
não trilhar a senda por onde haviam caminhado os seiis an- 
tecessores; isto é, quiz travar a roda das emissões, pelo me- 
nos sem crear receita correspondente ao encargo que fosse 
onerar o thesouro. 

Aqui lembra-me dizer que tem sido costume nos nossos 
parlamentos cotar-se francamente o angmento da divida pu- 
blica, toda a vez que nas propostas para a emissão da di- 
vida fundada vem a plirase sacramental, que pouco mais 
ou menos diz assim: u O goveriio pora a disposição da junta 
do credito publico os meios necessarios para fazer face aos 
juros que accrescerem com esta emissão. x, 

E onde vae o governo buscar meios, se tem deficit e se 
o aggrava com novos juros? 

Tem ido buscar os meios a novos emprestimos, que por 
3eu turno aggravam a situação. tMas é uma garantia para 



o credor dizem os crediilos. Não é mais cio que uma for- 
mula devida A creaç3n dos cofres especiacs e das dotações 
especiaes para determinados servif:os. KBo 6 nada. 

Querem uma garantia mellior do qiic essa? Consiste em 
bem pouco. Basta quc o governo, embora auctorisado pelo 
parlamento, n30 emitt:i um unico titulo de diiida fundada 
sem o declarar na folha official, do mesmo modo qnc se 
declara a queima de  iliialquer p;ipcl que j i  tem sido substi- 
tuido por outro, ou do rnesrno modo que se  pratica em Lon- 
dres, onde não se cmitte um Dond sem se  declarar oficial e 
publicamente. 

Fecliando este parenthesis, direi que o sr. Fontes con- 
tava com duas operryUes que o habilita\am a presciridir de  
recorrer 3 divitla publica. Uma d'essas operações cra a no- 
vacáo tlo contracto feito com n companliia do caminho d e  
ferro de  sueste, e ouira era a consolidac3o da tlivirla fluctuante. 
Aprimeira operat3o falliou porque acompanliia falliii, e a se- 
gunda fdlliou larnl~etn porqiie o estado de agilaç3o da Eu- 
ropa, te~itlo causiitlo lima tiais3 geral nos furidos, nZo cki- 
xoii margciii para a corisolidacBo da divida fluctuarite nas 
condiiGe> \iiritajosas que cxisiiarri no acto de  ser apresentada 
ao  parlarrierito a proposta para esse fim. 

Na presença de  um íieficit aiultado, com encargos certos 
impreteriveis, e ameaçados com despezas extraordinarias a 
que nos poderia arrastar a conflagração europea que se an- 
tolhafa, o illuslre ministro da fazenda muniu-se da auctori- 
say9o contida na lei de  16 rle junho dc 1866 para, por meio 
dos fundos publicas, fazer face aos encargos do Estado, pro- 
mettcndo que na sessão d'este anno apresentaria provitlen- 
cias financeiras que melhorassem o estado c10 Ihesouro pu- 
blico. 

Em conformidade da auctorisaç3o intlicatla, e segundo uma ' 
nota inserta no orçamento do Estado para 1867-1868, o 
sr. Fontes mandou crear funtlos piihlicos no ~ a l o r  nominal 
d e  18.220:80051000 reis para reforgar os penhores da divida 
fluctuante e para dar penhor aos prestamistas que se  recu- 
sassem a emprestar dintieiro sem cssa garantia. 

Tinhamos portanto no principio desteanno elevada a243.000. 
contos a divida publica fundada e o encargo annual a6 .390 
contos. Note-se porem que os penhores representam uma 
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somma não inferior 30.000 contos, que pertencem ao the- 
souro e servem de caução a divida iiuctuante. 

Em alguns paizes tem sido costume distinguir a divida 
sccasionada pelos caminhos de ferro e outros rnelhoramen- 
tos materiaes, da divida publica consolidada do Estado. A 
pequena distancia de nits temos a Hespanha com as suas 
acçóes de carreteras e hiel-ro-carriles, que sendo pagas pelo 
Estado não avolumam todavia os algarismos da divida fun- 
dada. Se applicassemos a n6s um tal systema, iniportando 
em mais de 400.000 conlos nominaes as despezas que te- 
mos feito em melhoramentos piiblicos, podiamos dizer que 
tintiamns hoje uma divida iriferior aquella que onerava o 
tliesouro ein 4852. 

Em 1852 tinliamos rim encargo de 3.491 contos de juro, 
em 4867. abstracção feita das despezas productivas, leria- 
mos o encargo de 3.390 contos. Mas eu prescindo dd'estas 
subtilezas e encaro o verdadeiro encargo da divida fundada, 
o qual e de 6.827 contos de reis depois da rectificação do 
orçamento. Leva-nos elle a uma situação desesperada? 

Não o creio, nem o cre ninguem, embora haja quem o 
diga. 

Quanto apuramos 116s Iioje em receita tangivel? Uns 16.000 
contcs, que repartidos por 4 milhóes de habitantes repre- 
sentam a media de 4b000 de imposto por cabeça. 

Um povo que tem a krra  livre, a industria livre, qiie vae 
entrar na communhão geral dos interesses econornicos eu- 
ropeus, que possue elementos vastisoimos para o desenvol- 
vimento da agricultura, qrie tem uma riqueza mineira in- 
calcula~el, que deixa terrenos incultos durante '20 annos, 
por escassez de braços, que occupa uma das melhores posi- 
ç5es na Europa para o commercio entre os dois mundos, e 
que paga s6 4$000 por individuo, e um povo que da ga- 
rantias de grande regeneração economica e financeira. As- 
sim elle confie no trabalho e espere mais da iniciativa sua 
propria, do que esteja sempre a solicitar a intervenção dos 
governos para tudo. 

O camintio eni que entramos, de pedir por urn lado ao 
imposto o seu concurso indispensavel para os melhoramen- 
tos publicos, sendo um d'elles o mio essencial p~rventura, 
a eguilibrio budgetari9, e por outro, de cortar successiva- 



mente, e sem fazcr sangue, nas despezas publicas, assegu- 
ra-nos um porvir lisongeiro em assumpto de finanças. Devo 
entretanto levantar a minha humilde voz a favor de  muitas 
victiinas que supplicam aos Poderes Publicos que as con- 
templem n'uma reparação alias devida e d e  longa data. Re- 
firo-me aos credores da dt'ziida mansa, d'essa divida com 
que, por assim dizer, já se não conta, mas que não deixa 
de  ser sacratissima, Não me refiro iquella qtie foi annullada 
em 1830 como illegitimn, a respeito d'ella já disse o que  
entendo em minha consciencia; refiro-me á divida legitima 
e legitimada. contrahida em grande parte para firmar no 
paiz os principias conslilucionaes. I? necessario supprimir in- 
teiramente uma enormidade d e  tilulos que sempre estáo 
protestando contra a mA fé dos governos. A lista e longa, 
mas eu exponho-a toda, tal qual um ministro tla fazenda a 
apresentou ao parlamento em 11 de janeiro de  18G.1. 

Algumas aildifúes derem achar-se rnodificndas, mas a dif- 
f e ren~a  que possa ter havido nZo altera essencialmente os al- 
garisinos da totalidade. 

Eis o estado da divida mansa na data referida: 

Precatorios, restitriiçóes de rendimentos e depositos ..................................... antigos 
Padr6es de juros reaes.. ........................ 
Apolices r10 emprestimo dos 1.010.Ci00$000.. ...... 

.................................. Papel iiioedo 
Predios deiitolidns eni 1833 para defesa da capital. .. 
Letras denoininadas daRahia .................... 
Enipiestirno para a edificaçáo do hospital da marinha 
indeiiinisnç6es dos prejuisos causddos pela esquadra do 

vice-aliliirante Lallernand eiii 1805. ............. 
......... Divida da obra do real palacio da Ajuda.. 

Divida proveniente do ernprestimo feito para a des- 
peza da praça de Marváo.. .................... 

Titulos para pagamentos a credores de bens nacionaes 
Titulos azues admissiveis na compra de bens nacionaes .......... Titulos e liquida 6es de divida publica.. 
l i  idaç&s de &vida anterior a i de agosto de 1833 ............ zecreto de 1 de outubro de 1833). 



anbnsyvrce. .............. 11.77U:ZSV&7iS 
IndemnisagSo de prejuises occasioiiados pelas linhas 

de defeza do reino ein .1801, contra a invasao 
franceza .................................... 6:938&880 

litulos creados por decreto de 4% de novembro de 18:559&512 
180% (obras publicas). ........................ 

Divida a guarda real dos archeiros. ............... 94 :447,&711 
Total. .......... 41.887:1961866 

O sr. contle d e  Avila propunha a capitalisaçáo dc todas 
esln. divi(las, fazerido-llies certas reducções, e o encargo re- 

i111 inie para o tliesoriro pouco exc~dia  de  60 contos por 
~ r i i i  o. A proposta do sr. conde dlAvila não teve andamento. 

Por cssa occasião aventei eu uma idea, que me parecia 
aceitavel entso, e ainda hoje me parece. Os titiilos de mui- 
tas das dividas indicadas esta0 pela maior parte em poder 
d e  individuos que os compraram por vil preço; mas outros 
ha que ainda estio em podei* dos credores originarios, de  seus 
herdeiros, ou de  pessoas que adquiriram esses creditos e m  
epocas proximas a sua creação. Talvez ri50 seja impossivel 
a classificaçáo de  miiitos dos credores em ordem a que a 
reparaç3o que haja de ser feita, tenha o maior cunho pos- 
sivel rle justifa e não d6 margem a proniinciada agiotagem. 

L)i>>e igiialinente que a muitos d'ar~uellcs creditos se po- 
dia apl~licar u priiii.ipio (11, distracte em vtlz tlo juro pei-ma- 
nente, porque d ' w e  niodo, fazendo-se o dislracte pelo preqo 
do juro, isto 6 a 3 %, cm 33 arinos e 5 mezes. teriamùs an- 
nullado tilgiins valores, e creio bem que a operaç30 seria 
aceita coni cipplauso geral. 

Ein lodo o caso entendo que nao devemos por muito 
mais tempo apresentar o triilc sutlario que deixo transcripto, 
e que ri30 attesta muito o çuir!ado dos gerentes da fazenb 
pu1)lira em uma longa scrie ilc dczerias de anrios. 

E uiiia vez que rne citei a rnirn ~ ~ r o p r i o ,  vcm a proposito 
citar taiiibem outras indica-fies qiie teiltio feito $cerca da di- 
vid3 publica, e clas qu:ies algunias jA csláo adaptadas. Des- 
creveinei primeiro que tudo, como csth represeriiada actual- 
mente a divida pul~lica. 
.],i vimos que a totalidade da divida publica consolidada 

ou antes o novo fundo de 3 %, esta dividido em divida in- 
twna e divida externa, e que a primeira e muito superior 
;i 'segunda, sem embargo d e  haverem sido feitas no estran- 



geiro muito avultadas emissões. A explicação e natural e fa- 
cil. 0 3  capitaes portuguezes teem preferido ir a Londres 
comprar bonds para depois os trocarem em Lisboa por ins- 
cripções, saindo-ilies a operação maiscara doque sesubscreves- 
sem directamente os emprestimos que os governos teem tido 
necessidade de contrair. Outros darão talvez outras explica- 
ções, eu contento-me com esta. como mais honrosa, se 
bem que não seja a mais significativa da intelliqencia do ca- 
pital. A divida interna compõe-se de inscripções com assen- 
tamento dos capilaesde 100b000, 500#000 reis e 4 :000b000 
réis e de inscripções com coupons dos mesmos capitaes n ~ i i i i -  
naes. 

Disse eu em 1863, na Gazeta de Portugal, que em vez 
da grande multiplicidade de titulos que eram iiecessarios 
para se representar um credito avultado, devia ser faculla- 
tivo para os grandes credores o representarem OS seus cre- 
ditos por um só titulo ou por titulos de valores multiplos 
d'aquelles designados. 

Tive o gosto de ver o decreto de 9 de agosto de 186G 
sanccionar a minha idéa, náo por ter sido eu quem priniei- 
ramente a emittisse; e pouco tempo depois em um tlocu- 
mento officinl achei que &i79 titulos representando reis 
4.642.600b000 haviam sido trocados por 2'18 titulos apeoas, 
representando a mesma somma. 

O decreto alludido aiictorisava a creação de certificados 
da divida publica consolidada sem limitacão de valor nomi- 
nal, e de inscripções de 5, 10, 15 e 40 contos. 

O meu pensamento vae mais longe ainda ; eu espero que 
a divida assentada venha a ser o que é na maior parte dos 
paizes hcm administrados; isto e :  iima conta corvente aberta 
com cada um dos credores e náo uma conta corrente aberta 
com cada um dos titulos. 

Os coupons são por sua natureza ao portador, exige-se to- 
davia para o seu pagamento uma relay5o assignada pelo 
apresentante e reconhecida, embora o regulamrnlo geral de 
contabilidade disponha o contrario. 

E a rotina limitando a circiilaçáo de um titulo fidiiciario 
que ao governo convinha muito que corresse como moeda, em 
pagamenlos entre particulares e á propria fazenda publica. 

E não se diga que a exigencia vem de certo abuso com- 



mettido em 1855, o qual deu origem ao ,decreto de 3'4 de 
janeiro de 1856, mandando trocar as inscripções de coupo~is 
que andavam no mercado e eram impressas, por outras 0 s -  
tampadas. Desde os primitivos coupons (4844) se exige O 

reconhecimento do signal do portador! 
A divida externa e toda ao portador, e os coupons dos 

bonds são, segundo os valores nominaes dos mesmos titulos, 
de lib 1,10, de 3 lib., e de 7,iO. O valor nominal maior 
dos bonds 6 de SOO lib. stl. Nos bonds diz-se que os cou- 
pons serão adrnissiveis no pagamento dos direitos das al- 
fandegas. Mas esta disposiçáo e anniillada pelo cambio Fxo 
que alli se estabelece entre a moeda ingleza e a portugueza. 

E de titi d. stl. por 1 .O00 r8is o cambio fixado; isto e :  
cada libra representa 4.363 reis. E sabido que ao par a li- 
bra representa 4#500 reis, e 6 por este valor que ella anda 
cm circulaç30, mas geralmente o cambio á vista tem estado 
inferior a 53 ' 1 3  e portanto ao portador de um bond não 
convem largar os coupons pelo cambio fixado n'elles, e tanto 
menos lhc convem isso que, logo que o pagamento dos bonds 
est% annunciado em Lisboa, vae cobrar não as 3 ou 7 
libras e meia que o coupon representa c que seria logico 
dar-lhe, mas os reis correspondentes i s  libras designadas 
110s. coupuns calculados pelo cambio i vista! 

E de presumir que os governos olhem um dia para es- 
tes contrasensos, se bem que na minlia opinião, e conforme 
o indiquei em 1863, e recentemente na Dette Portugaise, a 
verdadeira aspiração n'estc assumpto deve ser para a uni- 
ficaçjo da divida, supprimindo a distincção entre divida in- 
terna e externa, porque o credito da nação não pbde estar 
dependente de que os titulos da sua divida sejam escriptos 
em portuguez s6, ou em portuguez e francez, ou mesmo em 
tres linguas. 

A este respeito e concordando com a minha opinião, uma 
illustrada folha de Lisboa, a Correspon&ncia de Portugal, 
coroborando a minha indicação, disse o seguinte: 

c Quando a nossa divida fbr toda. uniforme ~destrpparecerd 
então a dinerença entre o preço da extena e interna. 
1% ha4 de haver mais ou menosdiiferença:pro&ziba: 



pela incerteza em se qiie estd da possibilidade da inversão 
ora permittida ora proliibida; 

pela inconslancia do cambio a qiie se tem perrnittitlo a 
inversão ; 

pela differen-a entre este cambio e o do custo do :):i- 
pel para a compra da divida externa; 

pela incerteza do cainbio ;1 que serão pagos os coupons; 
pelo risco da passagem dos fundos ou prcrnio do segiiro 

d'elles, c finalmente pelas commissões que lia a pagar so- 
bre os juros quando sáo pagos no eslrangeiro.~ 

Tambem por diversas vezes lembrei, e lia annos, a convc- 
niencia, direi melhor a necessidadet tle scr atloptado ern Por- 
tugal lirn principio que ~ig_ora em paizcs I~erii atlministra- 
dos; refiro- IA a prcscripçao da divida do juros n3o recla- 
mados em certo praso. 

Ein agosto de 1863, insistia eu n'cste ponto, e em dezem- 
bro d o  mesmo anno appareí:cu o ri~giil:i!nilri'o g,~t.,il tle coii- 
tnl)ilitlade contendo o dito iiririciliiu. Sao lem pass:itlo de 
principio c ainda espera cxecu$ão. l'ois ;I esccuç3o deve 
exonerar o thesouro tle um encargo avaltatlo. 

Diias terças partes da divida fundada interna são repre- 
sentadas em titulos coiii assentamento e eslardm repartitias 
no fim do anno economico ptissado por i6:8&% proprieta- 
rios acliando-se mais de 30:000 contos em condições de im- 
mobilidatle temporari:~; a outra terça parte 6 representada 
por litulos ao portador e qiie approximatlamerite estão re- 
partidos por 1352 proprietarios. 

Os titulos da divida externa que sáo todos ao portador 
Ponds) podem julgar-se repartidos por 4:8'c7 credores. 

Estes algarismos não inspiram corifi:inça absoluta, porque 
o portador de um titzclo ao portador não i! sempre o yro- 
prietario d'essc titulo. 

Os juros da divida interna são pagos aos semestres em 
todas as capitaes de dislrictos e modernaniente em todas as 
comarcas. Esta providencia, qiic repiito vantajosa para faci- 
litar a cobrança dos juros, para o estabelecimento de en- 
contros no pagamento de impostos i fazenda, e para fami- 
linrisar os povos com os titulos da divida do Estado, e de- 
vida ao sr. conde d'hvila. 

7 



Os juros da divida externa são pagos tambenr aos semes- 
tres em Londres, na commissão da agencia financia\, Finisburg 
Chambers 88, London Wall, e em Paris, 20, rua Taitboiit, 
em casa de mr. Emile Erlanger & C." 

Temos de levar os juros a casa dos credores. Quem possue 
fundos inglezes, franceaes, russos, etc., manda cobrar os juros 
nos respectivos paizes. 

Tambem se pagam em Lisboa e no Porto, os juros d:i 
divida externa, e quasi sernpre em condições bem vantajo- 
sas para o credor, por causa dos carnbios. 



Os encargos da divida publica consolidada constituem a 
maior verba do nosso orçamento passivo, e n'isso imitamos 
as outras riafões da Europa; representam 33 O / o  da  totalidade 
da  despeza ordinaria. e urn pouco mais de  4OS0/o  da totali- 
dade da receita tambem ordiriaria. 

Voga no publico a idea de  que o orçamento do Estado as 
mais das vezes n3o exprime a verdade. Tem acontecido as- 
sim, e, ainda mais, com manifesta infracção das disposições 
vigentes para o computo das verbas. 

O arligo 24 do regulamento gcral de  contahilitladc, decre- 
tado c-m 13 de dezernbi.~ de 18G3, diz o seguinte: 

r .I avaliacGo da receita para o orçamento annual, veria- 
ca-se pela iiiiportariçia da rezeila effectiva do ultinio anno 
cconomico, e pelo calculo do termo medio do producto li- 
quido dos tres annos anteriores, em relação aos rendimen- 
tos que por sua  natureza milito variavel, não possam ser 
computados approximadarnente pela receita effecliva de  um 
aoncr s0mente.~ 

A vista d'esle artigo tão claro, posso dizer que  o orça- 
mento apresentado i s  d r t e s  para o anno economico d e  
18GF-1868, não sU se  cornprelieriile nas clisposições indica- 
das, mas 15 o documenlo mais expressivo da verdade que, 
no genero, me teni chegado As inãos. 

'Voa apresentar ao leilor iim quadro com as receitas e 
d e s p e m  do Estado, realisodas no anno economico de 1865- 
1866 (e seja dito de passagem que não foi dos annos mais 
prosperqs), e com as receitas e despezas para 1867-1868, 
segundo o orçamento que e datado de  10 d e  janeiro, e se- 
gundo a rectiticação da commissão de  fazenda da  camara 
etectiva. 

E o seguinte quadro: 
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1865-1866 

4.937:029&711 
8.867:932$3&i 
1.666:011&677 

-3- 

15.560:963,&532 

5.854:903$092 
i.179:61i6377 
1.585:833&417 
591 :i768751 

3.292:8058983 
4.298:262%013 
227:2164610 

1.981:0i7.&06% 

19.01:]:8 77&288 

4:0883796 
603:696&815 
1.500:414&760 

7:1896145 
69: 7606055 
85.035&926 

167~550 

2.%70:3518047 

----- 

Segundo 
o orçaiiiento 

- 

4.881 :711$3936 
8.853 :305$000 
2.173.Si2j969 
40:000~000 

---- 
15.918:76?4898 

Gq56R:183$k3i 
6.401:7714634 
1.801 : 1538576 
645:875$136 

3.707:341&167 
1.567:36C)fi800 
231 :3685976 

1.643:472@51 

20.3%1:8?5&751 

3:0005000 
337:0005OOO 
1.741:8001000 

-8- 
-8- 
-8- 
-8- - 

2.082:800~000 

A - 
I ~pgundo o parceer 

da cornrnissáo 
de fazeiida 

5.553: 602$090 
8.8i53:505$000 
2.437:512$962 
40:000&000 

16.881:UO,fJ552 

6.827:183 363% 
4 410:909b63:1 
4.808:417$Y36 
641:9i7$353 

3.708:392$635 
1566:6ii,$000 
231:368,$!176 

i.443::litidGSI 
.- 

40.658: f 7?$'J70 

3:000pOOO 
312:oOO~OOO 

4.7&4:800~00O 

-C 
-k 
-& 
-4- 

2.057.800$000 



Deve notar-se que a receita para 1867-1868 è mais avul- 
tada no artigo 3.' do quus a realisai30 no anno de  It)(i.'i- 
1866, porque n'aquelle artigo coniprehende-se a recei- 
t a  dos juros de  titulos perte icenles ti fazenda e que serrtlm 
d e  penhor A divida fluctuante : essa receita foi ;iv;iliada no 
orçamento em 981 contos para o anno economico e m  que 
vamos entrar, e tinha sido tlc 613 contos no anno de  18133- 
1866. O governo nuctorisado pela carta d c  lei de  16 de ju- 
riho tlc 1866 fez diiersas erriissõc~s p:irn o, tsorrer ao dcficit, 
para rcforfar os penhores da tli~icla flucStu:irilc e mesmo para 
tlar ~wrilior a cmprestimos que o não tiniiam. 

As verbas de juros a receher s8o propriamcnte deduo  
ções da despem, c por isso :I t l ~ s ~ t l z a  do niiriisterio da fa- 
zenda (4.404 contos) poderia roirsidcrar-so atlenuarla com a 
somma d e  juros que o Estado tem a receber de  si pro- 
prio. Não se  p6de dizer com jiistica que o governo csti- 
masse largamente a s  receitas e que fizesse op~racao  inversa 
quanto 4s dcspezas; seria fc~llar 6 I ertladc c\  illcnciada na 
approximaçáo que deixo fcita. Em todo o caso n3o se  p0de 
nem deve occultar a ~~isti'ric-ia de um dclfic:zt avriltaclo. hlas 
o dpficit t: o nosso estado norinal lia muitos annos. Diga-me 
o Iritor. (111~ teve a coragem dr cliepar ;I este ponto, se des- 
tlr o 1" I I I I I ~ ~ I  o eniprestiiiio. i.to 6, tlestle 1796, deixou d e  
encontrar d12ficit, e grantle dl~/ic*it. O q i i ~  foram os empres- 
timos continuados, o papel moríla, a.; cal~itali.ncF~s, as ope- 
racões mixtas, os descontos nn.; ji~ros e 11~1s vencimentos dos 
servidores do Estado. e ati: a susl)rns3o total dospapmentos? 

Depri t ,  P nada niai.;, nas iii,i\ iiiil e uma manifestações. 
Temos tido deficit, temol-o Iioje, e náo ha meio de o fa- 

zer desapparecer d e  um cliii 1 )  ir:i o oiilro. Analysem-se to- 
dos os capitulos e artigos de  ciespeza do orçamento, e sup- 
porido-se a melhor vontade de rralisar economias, o apu- 
ramerito final, dando-se a uns servilos a expansso que elles 
precisam ter (por exemplo a instrucç3o popular, a viação- 
ordinaria, a policia, etc.) e resumindo outros seniços e m  
verbas hyperbolicamente modestas, seria o deficit porven- 
tura menor que o actual? 

Creio em economias, e j 5  muitas tpm sido feitas por estb 
gabinete, como terei occasião de indicar mais adiante, ma6 
creio principalmente na profaclivídade do imposto. 



lia uma plirase que a politica tem querido explorar em 
prejriiso de um homem intelligente e que tem dada provas do 
saller mais de finanças do que todos quantos o hostilsam ; 
essa pbrase exprime que os sacrificios que o povo faz no 
pagamento dos inipostos devein dar um rcsriltado melhor 
para o tliesouro. 

P ~ N  quem v& as coisas desapaixonadamente t! com a frieza 
que d@andam os negocios financeiros, a somma total da 
receita No thesouro proveniente dos impostos pode c deva 
augmentar. EfTi?cticameiite custa a conceber como, libertado 
o solo partuguez de tantos encargos que o opl~rimiam, sendo 
um d'elles a inalodialidade da terra, a contril~uição predial 
attiaja entre nos algarismos tão insignificantes i.clativamente, 
como os que figuram nas contas da realisa(;ão do imposto. 

E a adrniraçGo sobe de poiito quando com effeito ha quem 
se queixe justamente dc pagar 10, 1 2 e  mais por cento do 
produzto liquido das suas propriedades 

Em presença de factos de tal ordem não posso deixar do 
i:on~cnccr-ino de qiie não temos a pereqnoc.20 do imposto 
predial. e qiic devemos esperar d'ella a annulla@o de gra- 
vcs injiistifas e a produçtividade do in~posto predial. 

IIa poiico tempo dizia no parlamento o ministro da fa- 
zenda do reino de Italia que a revisáo das matrizes do im- 
posto da propriedade, sci no que dizia respeito aos prerlio:; 
urbanos, tinha dado um au,mento de 49 %. E aqui lembra- 
me a intlicação que ha dias me fazia um amigo, que E pro- 
prietario, alto funccionario e um bom apostolo pratico dos 
prinçipios liberaes. Calo o seu nome, porque sei que elle 
se mortiflca devkras quando põemem relevo o seli valor real 
c as suas c~ualidadcs. 

Dizia-me o meu amigo qiic iirn dos bons meios ile fazer 
Sobresair qualqucr injustiça na repartiqao do imposto pi-c- 
dia1 era afixar nas portas das freguezias os mappas da cor)- 
tribuição predial com a designação clara dos predios, si1 r 
valor, aluguer e quota do imposto. D'este modo os visinhos 
fiscalisar-se-hiam reciprocamente, e a subtracção ao imposta 
seria dificil, do mesmo modo que a desigualdade relativa 
d'a imposição. 

Ora eu, pelos meus principias em materia de publicid,atlil.~ 
queria que o systema fosse applicah a todas a6 caatriBuiçbes 



de r~partição,  porque, estando o quociente na razão inversa 
do divisor, os contribuintes empregariam toda a fiscalisacão 
possirel para qrie a quota parte que Ihes cumprisse pagar 
não deixasse a coberto d'esse sacrificio algum protegido. 

Ba pois muito a esperar da pereqoação do imposto, P 

tambem promette melhorar a realisação das contribuifõr*\ 
d e  repartição a mii~lança de  systema na sua cobrança. 

Náo lia duvida nenhuma de que a cobrança por dnodec i 
mos, como s e  faz na Franca e n'outros paizes, IJ irnmens,~ 
menle preferivel ao nosso system;~, I J O ~  isso que o contri- 
biiinlc estii em frecliicntc! coi~(acto com O perceptor do in1- 
posto c tem meio (lu re:ilisaiS os pagainentos sam ser vc- 
xado com custas. Dcriiais. o Iliesouro, cobrando urna parte ini- 
portalite da sua receita de uina srj vez eni cada nnno, vd-se 
obrigado a repres~ntnr essa receila em titulos que scmprc* 
soffrem desconto. 

O tiiesoiiro paga despezas mensaes e diarias desde o prin- 
cipio rlo anno ecorinmico, e s0 quando o anno jh está muil,, 
adiantado é que rerilisa a col)rariça das contribuiçóes de rc- 
partição ; d'aqiti urn tlascoberto ao qual s e  occorre com a 
diviila fluctu:inte vencendo juro geralmente avultado. rZ 
cobran~a  por inczes evitaria esta necessidade. 

Alkrn cl'isso, como as despezas do Estado se repartem por 
todo o paiz, acontece que o governo precisa constaiitcmente 
fazer remessas tle tlinlieiro para as prorincins, As vezes por 
31, e I o,$. Do rncsnio moilo, rlunndo 6 @oca dc  mbranca, 
cornn a rbealisafio das conti.ibuic;Ües esccdc geralmerite a 
despeza qiie ha a fazer na localiilade onde a cobrança sc  ve- 
ritira, teem de sc:r transft:ridas para o tliesouro as sommas 
realisadas, ou pelo inenos o excedente d'ellas sobre as des- 
pezas a fazer. Novos premins, e mesmo novos riscos. 

A cobrariça por mezes daria mellior fiscalisação, menor 
\exame para os contrihiiintes, economia para o tliesouro, e 
portanto maior productividade do imposto. Nao é a primeira 
iez  qiie eu sustento esta idka. 

Alguns ministros da fazenda jA teem pensado em alterar o 
:\ystema segiiitlo lia muitos annos. O sr. Casal Ribeiro che- 
cgiti a npi.~?sentar As a m a r a s  uma proposta para a cobrança 
das contribuições de  repartiçáo ser feita aos quarteis. Essa 
I i~oposta, porém, não teve seguimento. 



Entendo tambem que do regimen liberal que adoptarmos 
em materia de  commercio deve resultar riotavel augmento 
de  receita para o thesouro com esoneraç30 d e  encargos para 
o contribiiinte. 

Eis como o povo pode e deve pagar mais, ficando-lhe at- 
tenuados os sacrificios. IJague qiiem deve pagar, proporcio- 
nalmente ao que recollie, e não se  sacrifiquem quatro mi- 
Ihces de  habitantes a preços fabulosos d e  artigos necessa- 
rios, para se lisongear a falsa iùea d e  que as industrias nas- 
cem das pautas das alfanùegas. 

Não ha nem pode haver actividade no povo, nem elemen- 
tosde prosperidade para o thesouro, quando, a titulo de  uma 
falsi protecçáo, o artiricio aduaneiro espolia esse povo em pro- 
veitorlealgiins especuladores, encarecendo-lhe o sustento, en- 
carecendo-lhe o vestuario, o calçado e o proprio papel em que 
se  iin[jrimem os li\.ros pelos quaes lia de apreriiier a ler, 
e ainda mais, aqoelle em que 113 de aprendcr a escrever! 

Bem liaja o actual gabinete que no tratado de conirnerc:io 
com n França deti o primeiro passo, que deve ser seguido 
de  outros, no caminho da liberdiicle commercial. 

Como clisse, o íirficit do nosso or~amento  6 avultado. Ve- 
.iamos agora como o governo tratou de  o attenuar. 

O deficit segundo o oiqamenlo apresentado ás curtes 
era do.. ................................... 6.478 coiitos. 

Rectificado o orçamento sesurido os dados presentes 
a commisr5o de fazenda atk 1 J de maio, ficou o de- 
ficit reduzido a.. ............................ 5.670 n 

Do qual se deve deduzir o aiigrnento de receita liqui-' 
do proveniontc da elevago do iiriposto de viayzo.. 667 8 

Ficava sendo o cl@cit . .  ......................... 500% r 

Mas posteriormente á data citada foram approvadas pelo 
parlmiento e convertidas em lei diversas propostas que, 
umas reduzem a despeza e outras augmentam a receita, 
e por effeito d'essas propostas o deficit d e  5.002 conlos 
desce a algarismos muito mais modestos. 

O governo foi auctorisado a capitalisar o resto do empres- 
timo de 4.000 contos de rkis com o qual tinha de  despen- 
(ler no proximo anuo econamico 284 contos. 

O saldo (10 ernprestimo no dia 30 de juntio corrente deve 



se r  de  799.3704383 reis. Este saldo vae sercapitalisado e111 
inscripfies reputadas no valor tle 3 0  y0, portanto o govern~ 
dando ao banco de  Portiigal 4.598:7008000 em inscripflr 
torna sobre si o encargo annual de 47.961#000 de juro 
c jii rio proximo anno economico realisa uma economia I 

2 3 6  contos. 
Devo aqui observar que, se  o governo continuasse a ami 

tisar o resto do emprestiino, conio, segun(lo o qiic me 1) 
rcce ass6s tlernonstr~do, cjriem tern debçit náo ainortisn i! 

vidas e apenas mui1;i de  (;redor., acontecrria que, tendo si1 - 
c.ossi\.,irnerile levantatlo no mcrcaclo as sornm:is nect?ssari I ,  
1)ar;i pagar ao banco os juros e amortisaç5n (10 resio tlo 
emprestirno, chegai-ia a 30 tlc jiinlio tle 1870 com um cii- 
cargo ppr:ii.inciite tle 59.30'i:Y369 r&, f b  isto repiitando qiic 
não Ievaritai~ia tlinheiro a mais de  7 o/" e qiic náo se  meta-' 
vatn os jiiiso.; coinpostns qiie effectivamerite tiaveria. Esta opc- 
r;ilio cluc :illeriua o ti~jficit em 236 contos, tem a vantagem 
de rediiLir iim encargo permanente cle Ci9.30i4369 reis a 
47.96 13000. 

Poi- oiiirn operacão combinada com o banco de  Portugal 
realisa tnrrihem o governo lima economia de  300 conlos por 
anno. O governo, reputando a totalidnile da despeza das 
cln.;se. iiiricti\as nod ia30dc  junho, em 600 contos annuaes, 
C O ~ ~ I - ; I C  i011 c-om o banco o pagamento das mesmas c l a s . ; ~ ~  d o  
modo sogUinte.0 thesoiiro fornece ao baneoprestaçfics mciisacs 
de  22 rontos, e o harico paga integralrneiittb as pensóes mcrrsaih-; 
das classcls inriqti\las..\ clilferença, eritrc os 300 contos forneci- 
(10s pclo governo e os pagamsntos que o banco realisar, 
vencera jirro de  7 010 ao anno, senilo 4 O10 pagos pelo the- 
soiiro erii prestações mensaes e a s  3 o/, restantes capitali- 
sados e adilicionnilos ci divida do thesoiiro. Ora como se  de- 
termina qiie á somma dos 600 contos se não addicinnc mais 
pens5o iienhiimn, e a somma dos 300 contos i? constan- 
te, i: claro, ainda para o menos lido nestasoperações, que, 
tendo-se eni altencso a mortalidade normal, ao fim de cerlo 
numero tle annos, calculados em 40, o thesouro estari  com- 
pletamente quite com o banco, e as pensões importiintes 
actualmente pm 600 contos estar30 extinctas. 

Temos pois jj. duas verbas prefazendo 536 contos de reis 
@e attenuam o deficit. 



Os direitos de  mercb podiam ser pagos até aqui em in- 
scripqnes que eram dcpois amorlisarlas. O contribuinte pa- 
gava portanto com 50 a 50 '10 o que devia [irigar com 100. 
No seu tempo foi uma 1,rovidencia util, visto o c~statlo de  
atraso do pagamento tle direitos de  merch e outra.; iLirc*iim- 
staaciiis que i: escusado enurncrar. Esta disposicai) hilnrli- 
ciava clesrncdidamento os ricos. sem tltli- v:iritagem aos pn- 
bres. O agraçinrlo qiic tintia certa fortuna ou p~,sição, cxo- 
ne ra~a- se  do imposto que devia pagar com 50 Oh, pois que 
tanto era o rnasimo do custo clas insçripcões comi que rea- 
lisava o pagamento dos direitos. O pobre pagava em n~etal, 
por  meio tle deducc5es mcnsaes diirante quatro annos. Esta 
distincfáo acabou. Os tlireitos de  mercfi passam a ser pagos 
todos a metal, dando-se embora um hrneficio de 10 O'" ao con- 
trihuinte que preferir fazer o pagamcnlo integral de uma sO 
vez. Com similtiantc! modilicayáo a \eiSba dos direitos de 
mercê deve representar um aiigmento siiperior a 70 contos 
d e  rbis. 

E aqui CICIO dizer qiie a falta d'esta amortisacão n'io póde 
ser  seiisi\el, por clae embora frisse real a arnortisação das 
inscripfões recebidas cm pnganieiito tle direitos de merc6, 
essa operacão náo representava mais d o  que a qtceima de al- 
guns litulos, por quanto, carecendo o thesouro de  sommas 
muito superiores, se  por um la~lo  anniillava a divida funda- 
da, por outro ía contrail-a para compensar a falta. Era pois 
a tal amortisação uma inutilidade e nada mais. Só n'estas 
reformas se realisa uma atteni1a.o do c l ~ / i c i t  em somma su- 
perior a 600 contos. 

O nosso tliesoui~o tem sido uma especie de  asylo de  or- 
phãos e viuvas que sempre acham nos paes e maridos scr- 
vips relevantes para serem remunerados pelo Estado. O $0. 
verno travo11 a roda das concessúes cle pensões, fixando os: 
casos muito excepcionaes em que as póde conceder, e sb 
até  o 1.' de julho d e  1872, Qoca em que u m  monte-pia 
oficial subsidiado pelo thesoiiro, estari no caso de  valer 
As familias dos servidores do Estado que não entregarem a 0  
acaso a sorte das viuvas e dos filhos. 

Difficil seria precisar definitivamente os algarismos da eco- 
nomia para o thesouro que estas duas providencias combina- 
das  representam. Deve ser todavia d e  algumas centenas de cm-  
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tos d e  reis. E além do alcance financeiro para o thesouro teni 
a considerar tias pro~ideiicias indicadas o pensamento esst 
cialmente moralisador, tlc se franquearem a todos os sei 
dores do Estatlo os meios de  proverem i sorte das sua: I 

milias, torriarido-os respoiisaveis pelo abandono em que cll;i, 
fiquem, e acabando com o pretexto de  se pôr a cargo ilo 
thesoiiro o rrmetlio do desleixo e da falta de  previsáo qiw 
não devera ter existido. 

Li berdiidc c responsabilidntle B o creclo dcmocratico ; o 
governo fiel aos seus principios tradiiziii o cm lei. 

A reforma da admitiistraç20 de fazenda, assentando em 
priricipios de  vantagem para o Estado, pela divisáo do serviço 
em certos ramos para os quaes se  exigem Iiabilitações espe- 
ciaes, e pela siippressáo de grande numero de logares na 
secretaria de  fdzenda e nas direrqfies do thesouro, e de  \.a- 
rios cargos rias alfandegas, e:tii!)elece uma avultada rediic- 
ção ile despem que j õ  facilila melhor remuneração de  quem 
trabalha e proporciona uma nolnvel economia para d'aqui a 
poucos annos. 

A reforma do imposto do sello, alargando a base da con- 
tribuiçáo e acabnnclo algurr~as excepções que não tinliam ra- 
são de existencia, augrnenta necessariamente a receita pu- 
blica. 

No rninisterio da marinlia realisou-se uma reforma no pes- 
soal, a qual immecliatamente produz uma econoriiia d e  mais 
d e  quatro contos por arino. Em diversos serviqos do minis- 
terio cliis obras publicas procedeu-se analogamentc. 

O sr. hidrtens Ferráo, como ministro do reino, tomou a 
iniciativa n'uma retorma que o honra aos olhos de  nacionaes 
e estrangeiros. I-, não encaro a sua reforma tanto pelo lado 
economico, alihs muito digno de attenção, porque representa 
avultada ~conomia para o tliz>ouro e para a naçRo em ge- 
ral; encaro a principalmente pelos grandes principios a que  
vae (lar vigor. 

A riossn organisaç30 administrativa actual baseia-se no co- 
digo decretado dictatorialmente em 18 d e  marco de  1842, 
o qual tirilia sido modelado nas leis francezas de 31 dc  mar- 
ço tle 1831 e 18 de julho de  1837. Promulgado em uma 
epoca em que se  curava principalmente de  fortiticar o po- 
de r  central, suppondo-se que por tal modo o governo fica- 



ria Iiabililado para coinbater a anarchia, o cocligo adminis- 
t r a t i ~ o  portriguez est i  em dcsaccordo completo, não sQ com 
a s  doutrinas de  descentralisayiio geralmente aceitas, mas 
tambem com as circrimstancias peculiares do paiz quc não são 
a s  mesmas cle 1842. Dif'ferentes leis, portarias e clecretos 
teem successiramente fcito graves modifii-ac;ões no cotligo, 
e d e  todos os ramos cle legislaqão clae mais redarnavam pro- 
fcnda reforma occupava o primeiro lognr a legislricáo admi- 
nistrativa. 

Em tres pontos principaes assenta a reforma administra- 
tiva do sr. Martens Ferrão: 

1 ." cngrandccimcnto das circiiniscrip~ijes para qrie pos- 
sam occorrer is suas despezas e para que seja mais ener- 
gico o movimerito admiriistrativo; 

desenvolvimento cle nltribuifucs concedidas i s  cir- 
cumscripçUes pequenas; 

3.Qmancipaç3o dos corpos pleitos pelo povo, rla tutcla 
do poder central, c a iiidcpciidc~icia tlc muitas attribuisues 
que pclas leis em vigor exigoni confiisma-Jn siiperior. 

Conciliar a indepentlriicia tla admiriisrra~ão local no maior 
numero dc aclos que ri50 atlentem contra a unidatlc nacional 
com o direito d e  fiscalisacZo e inspeccão que pertence ao  
poder central-eis em resumo o pcnsamenlo da reforma, que  
não posso apreciar agora devidamente. 

A immiinidadc dos funccionarios administrativos fica re- 
duzida unicamente aos mngislrados siiperiores dos districtos, 
coneelhos e parocl~ias, e aintla assim dependente de  diver- 
sas circiimsta~~cias que raras Tezes permittiráo abusos de 
poder. Por proposta do sr. Teixeira de Vasconcellos, aceita 
pelo governo, a denegasão de  licenca para ser mettido em 
processo qiialquer dos magistrarlos superiores da adminis- 
tracão, ha-de ser publicada na folha oficial do governo bem 
como os motivos que a determinarem. 

A reforma do Sr. Martens Ferrão tem o alcance financeiro 
d e  supprimir muitas despezas inherentes A divisão adminis- 
trativa actual, que vae ser muito simplificada, e realisa o 
pensamento economico da desamortisação de  grandes valo- 
res, por assim dizer, inuteis agora, ou pelo menos annul- 
1:idos. Refiro-me i venda dos baldios. Demais, estabelece a 
uniformidade das contribuiç5es municipaes, que d e  ora em 



diante d pbdem ser: addicionaes ate 8 0 0 / ~  sobre as cori- 
tribuições directas, e igual perceritagem sobre o imposto g ~ -  
ral de conszcino, excepto em Lisboa e no Porto. 

Direi de passagem que ha municipalidades onde os arti- 
gos sujeitos ao imposto de consumo se contam aos centos; 
em outros os addicionaes as contribuições directas são supu- 
riores as mesmas contribuiqúcs, e, finalmente, ha concelhos 
onde nem urnas nem outras çoriti~ibuições são ladçadas. 

Como a rcfhrma adminislrati\a sc prcnde pelo lado das 
cuntribuições muriiçil)aes, com o imposto geral do consilrno, 
vem a proposito fiillar d'estc imposto. 

Pi'inguem gosta tle impostos, e, se fosse possivel occorrcr 
sem elles ;is necessidades do Estado-\ ercladeira utopia-riin- 
guem os propunlia, ninguem os volava e niriguem os pagava. 
Mas o caso e outro, e a falta de corUgem nos governos para 
dizerem a verdade ao povo: tem-nos conduzido a graves 
embaraços financeiros. Era impreteriuel o recurso ao imposto. 
As contribuições directas pediu-se o seu conciirso represen- 
tado nn augmento do imposto de viação, c10 selo e dos di- 
reitos de merce; As indirectas pediu-se no imposto geral do 
consumo. Este imposto vem substituir o real d'agiia, os im- 
postos lançados pelos municipios sol~re o consumo de quaes- 
quer generos ou rnercatlorias. e o imposto de 1 :O00 reis em 
cada pipa de vinho, aguardente ou geropiga que d i  entrada 
no I'orto ou em Villa Nova de Gaia. 

Do novo imposto excluiu-se todo o artigo reputado de pri- 
maira necessidade para a vida, e só a elle ficaram sujeitos 
as carnes, o arroz, as bebidas espirituosas e o azeite. 

Este imposto novo, cujo producto foi avaliado em I:2'73 
contos, n5o p6de comqar a ser cobrado senáo no priiicipio 
de 1868, por faltarem os regulamentos para ser posta 

lei em execução, e tambem por qtie se torna nccessario 
modificar os orc;ameritos das camaras miiriicipaes. A receita, 
portanto, do imposto do consumo ptiile-se calciilar que serh 
só de 636 contos no proximo anno economico. 

Não seria fora de proposito apreciar aqui a refhma do 
miniuterio dos estrangeiros e a tlo servi@ consular, devida 
ao illustre ministro o sr. Casal Ribeiro, bem como as cliversas 
propostas de lei devidas a iniciativa illustrada do actual minis- 
tro da$ obras publicas, o sr. João d'Andrade Corvo, taes 



c o o  a do eamiabo de ferro do Douro, das sociedades 
anongmas, Q credito agricola,para a dcssecação dos panta- 
nos e suppressáo da cultura do arroz, etc., Seria portim 
trabalha mais longo e que sairia do plano que desde princi- 
pio tracei a mim mesmo n'este opusciilo, que pilbliro agora. 
Tamliem pelo lado moral náo me escassearia assumpto para 
p6r em relevo os serviços do sr. Barjona de Frcilas, ria abo- 
liçáo cla pena de morte, ria refhrma clas cadeias, e na ado- 
pç50 do codigo civil. Sem me privar de escrever ainda a res- 
peito d'esses e d'outros assumptos, coricentrarei agora o meu 
traballio rio rrsurno da questáo financeira. 

A divida publica fundada, que era de 213:000 contos, em 
27 dc agosto, foi augmentada com mais 8:hOO coritos, se- 
ga~clo se vê no parecer da commissáo tle fiizcrida, e portarito 
é hoje cle 222:000 cantos, somma rerlorida, com o encargo 
amua1 de G:GGO contos, ou de 6:827 contos, cornprelicn- 
dendo a administraçáo da niesma tlivitla, as differenfas dc 
cambios e o pagamento dos juros atrasados dos padróes da 
camara municipal. 

O deliciçit, segando o orpmento, cra de G:000 contos, 
sornma redorida. Segundo as apreciações da commissáo de 
fazenda e a vista das leis jA sanccionadas, quando ella ela- 
borou o seu parecer, era de 5:004 contos. Depois appare- 
ceram as reducçaes de despeza a que alludi n'este capitulo 
e a creaqáo de receitas, dando uma atteriuaç30 modesta- 
mente cslculada em 1:30í) contos. Fica portanto o drpcit 
reduzido a 3:700 contos, o qual ainda tem de ser coberto 
no anno prosimo, com divida publica. 

E este o aspecto peior do nosso orçamento para 1867 a 
48G8.  Devemos, porkrn, esperar, c, sem opli~nismo, que da fir- 
meza dos preqos dos riossos fundos c mcsmo da sua ten- 
dencia para a alta, resultem operayfies vantajosas íle conso- 
lilação da di\id;t fiuctuante, esonerando-sc o tliesouro (10s 
encargos de juro elevado que por ella esteja pagando. Não 
ó do supp6r tambem que o nosso commercio tenha de re- 
sentir-se esle anno cle nova guerra europka; os espiritos 
parecem tranquillos e o rendez-rons de testas coroadas em 
Paris garante ate certo ponto as probabilidades de socego 
inalteravel. Do tratado com a França não me pbde ser per- 
mittido esperar consequencias senão vantajosas para o nosso 



commercio e ate para t o h s  as nossas industrias, mas muito 
principalmente para a principal e verdadeira industria por- 
tugoez:i, a agricola. 

N'estas condições, com a exiguidade do imposto que pa- 
gamos, continuando o desenvolvimento das fontes de riqueza 
publica, não parando no caminho das allianyas economicas, 
cortando pelas despezas improductivas , como este gabi- 
nete já tem feito e como estA resolvido a fazer, o estado do 
nosso thcsoiiro não é assustador. Pelo contrario B bem 
presilmivel que dentro de poucos annos consigamos estabe- 
I ~ c c r  o equilihrio do nosso orçamento, e d'esse estado ao 
saldo positico a distanria não (': grande. SerA critáo da maior 
opporinriitlade que appliquemos as sobras reacs, c n5o ficti- 
cias, ao resgate da riossa di~ida, mas antes d'isso, e o mais 
breve que for possivel, k justo que reparemos de algum 
modo a injustiça quc muitos credores ainda estáo soffrendo, 
« qiie supprimamos a razão de existencia de muitas quei- 
xas contra a mti fé dos governos. 

N5o descreio da rtgeneração financeira de Portugal, e an- 
tes julgo a nação muito perto de um estado cle prosperidadn 
real, ao qual riáo será estranha a serie de providencias uteis 
iniciadas pelo actual gabinete e apoiadas pelo poder legisla- 
tivo. Em poucos mezes rea1i:Amos pacificamente largas re- 
fórmas de vcrdacleiro alcance moral e economico a que mui- 
tos povos não teem podido attingir em longos annos de tiro- 
cinio constitucional e com sacrificios enormes. 
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