






INTRODUCÃO AO ESTUDO DA ((REGENERACÃO)) 

POR 

A N T ~ N I O  CRUZ 

Quando o general Saldanha é incumbido, em Maio de 1851, 
de organizar governo, após o triunfo de uma insurreição tentada 
em Lisboa e outras localidades e, finalmente, iniciada no Porto 
a 24 de Abril, não iam contados quatro anos sobre a assinatura 
da Convenção de Gramido. E ames de occorrerem os factos lamen- 
táveis a que anda ligada essa Convenção, foram dos mais agitados 
os anos que se viveram, dominando-os c~testilhas da caudihagem 
liberal», como escreveu o Prof. Marques Guedes (I). 

(3 Os primeiros m a r e s  do levantamento militar empreendido por Saldanha cor- 
reram no Porto nos dias 8 e g de Abril, após o desembarque de passageiros de um 
paquete inglés vindo de Lisboa. Assim os resumia, no seu número de 10 de Abril, 
o diário O Na&al: 

uDizem-se por ahi cousas do arco da velha. Nós, felizmente, não sabemos 
nada, e o que mais é - não o queremos saber. Fallam em sahida de corpos da 
capital; d'um passeio militar do duque de Saldanha e do conde das Antas; fallam 
tambem d'um embargo feito pelo governo no vapor Porro a fim de estar prompto 
para o servi~o da estado, falla-se, finalmente, da partida do snr. barão de Santo 
Antonio com parte da brigada que vai occupar Caimbra. 

*A nós parece-nos tudo isto um sonho -que izüo ac1-edicamo~n. 

Na prwa do Porto, dominava a desconfiança, quando Saldanha iniciou o levanta- 
mento. Anotava o diário O Nacional, a 8 de Abril: 

*Nestas últimas semanas não se tem effectuado venda alguma de vinhos, 
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Na verdade, ainda não aterradas todas as trincheiras abertas 
para o (cercos, nem arrazadas as plataformas da artilharia que 
atacou ou defendeu a cidade, Passos Manuel, tão fogoso quanto 
inteligente, revoltou-se em Setembro de 1936. Porém, o Setem- 
brismo, longe de manter ou consolidar simpatias que conquistara 
quando da sua eclosão, veio, antes, a manifestar-se crdesordenado, 
anàrquico, por vezes tumultuoso e sangrento)) -também no 
juizo do Prof. Marques Guedes - e não tardou a reacção por 
ele provocada. Daí ao golpe de estado de Janeiro de 1842, vai 
curta distância, já no tempo, já no conflito de ideias capaz de 
apartar os homens que haviam acamaradado sob o mesmo pen- 
dão do liberalismo. E foi também no Porto que Costa Cabral 
restaurou, então, a Carta, contra a Constimição de 1838. 

Audacioso, dotado de viva inteligência, Costa Cabral tenta 
reformas que vão de encontro a tradições arreigadas e costumes 
respeitados, pelo que, longe de conquistar simpatias, antes suscita, 
ainda no mesmo povo de vida recatada, antipatias das maiores. 
E estas geram, de pronto, uma revolta, iniciada no Minho e no 
mês de Abril de 1846. As populações, já as das cidades e vilas, 

que seja digna de se mencionar. Bem podemos dizer que o mercado está em 
apathia, posto que haja da parte dos possuidores decidida vontade de realizar. 

00s preços, no Douro, teem também baixado, e vinhos que até aqui era diffi- 
cuitoso comprar por menos de 608000 réis, encontram dificilmente compra- 
dores a 50804 ou mesmo a 458000 réis. Em commercio como em politica ha 
sempre reacçóesa. 

Nesse mesmo dia, a praça agitou-se. Assim o revela, no dia g, o referido jornal: 

<IA nossa prqa  esteve hontem na maior agitação em consequencia dos diver- 
sos boatos que circulam a respeito das reclamações inglezas. 

*Parece que Lord Palmerston interpretando a letra do tractado a seu modo, 
exige que os direitos dos vinhos exportados para Inglaterra não excedam os 
que se pagam nos que se despacham para os portos d 'herica e outros. 
QE não é isto s6 o que elle exige: quer também que o governo portuguez 

reponha a importância de todos os direitos que tem levado a maior desde a cele- 
bração do tractado!, 

Ao nuiior da rebelião militar contra os Cabrais, como que se v@, somava-se a 
agitaçio provocada pelas reclamações inglesas. 



já as das aldeias disseminadas pelo Norte, amotinam-se, lançam 
mão das velhas reiúnas e dos chuços ou foices roçadoiras que lhes 
haviam permitido resistir às hostes invasoras de Napoleão, assal- 
tam as repartições da Fazenda e queimam as papeletas da cobrança 
dos impostos, protestam contra a usurpação daqueles direitos que 
sabiam pertencer-lhes - quer por tradição, quer porque assim lhes 
havia sido anunciado - e nem sequer escondem, aqui e além, 
a sua dedicação ao rei exilado D. Miguel. 

A revolta popular do Minho força os Cabrais - então ainda 
unidos os dois irmãos, António e José, para toda a aventura polí- 
tica -a abandonar o governo, deixando as secretarias de Estado 
de portas abertas aos setembristas. A curto prazo, todavia: não 
tardou o golpe de Estado que obrigou o Duque da Terceira a 
uma deslocação ao Porto, como delegado da Rainha e no propósito 
de acalmar as populações amotinadas. 

Tinha sido organizada, entretanto, a Junta Provisória do Supremo 
Governo do Reino, sediada no Porto e da presidência do Conde 
das Antas. Com a sua constituição, iniciava-se o movimento 
revolucionário denominado a Patuleia. Movimento este de acen- 
tuada-ou exclusiva -feição política e, como tal, visando o 
triunfo dos princípios setembristas, pelo que não passava de uma 
sedição partidária, paralela à revolta popular da Maria da Fonte. 
Duas revoluções, porém, a confundirem-se e a unirem-se naquele 
único fim que uma e outra procuravam atingir, qual fosse o afas- 
tamento definitivo dos políticos julgados como opressores. 

Reacendeu-se, desta maneira, o fogo da guerra civil, mantido 
ao rubro por mais de um ano. A luta havia de findar perante a 
intervenção de vinte e cinco mil homens do exército espanhol, 
um mês depois - a 29 de Junho de 1847 - de ter sido assinado, 
em Londres, um protocolo, mediante o qual era regulada a entrada 
em Portugal das forças do país vizinho. E findou a luta quando 
foi assinada a já referida Convenção de Gramido. 

A Junta Revolucionária dobrou-se perante a força, porém não 
o fez sem lavrar um protesto contra a intervenção estrangeira, 
que classificava de (guerra injusta)), iniciada, como expressamente 
declarava, pelas forças navais britânicas, em frente da barra do 
Porto: e Portugal, acentuava a Junta no seu protesto, era «uma 



nação independente*. Entretanto, os comissários da Espanha e da 
Inglaterra, delegados para a assinatura da Convenção, declara- 
vam, por seu turno, que consideravam inteiramente salva a honra 
militar do Exército da Junta. 

Factos posteriores vieram a revelar que não o entendiam assim 
os soldados do mesmo Exército, ainda que distinguidos com a 
homenagem à sua homa e valor. O ressentimento manteve-se: 
a partir de então, muitos deles, quando não todos eles, oficiais 
e soldados, passaram a considerar ofensa das maiores, humilhante, 
a invasão do pais por forças estrangeiras com o fim de os subjugar. 

Entretanto, Costa Cabral regressa ao poder. Tem a apoiá-lo 
a maioria nas duas Câmaras, conseguindo-a nos Pares por nomea- 
ção de partidários, ou seja graças a uma fornada, como então se 
dizia. Esboça reformas, porém, como acontece, aliás, em relação 
a qualquer dos chefes dos agrupamentos partidários do tempo, 
não esquece, uma vez só, a conveniência política, sobrepondo-a 
a todas as outras. Nem esqueceu os interesses particulares. 

Iniciada a sessão legislativa de Janeiro de 1851, na Câmara 
dos Deputados, torna-se público, a partir de um requerimento 
do Conde de Lavradio, o chamado (<escândalo do almoxarifado 
do Alfeiteo: o mesmo almoxarifado, embora não pertencente, 
como se alegava, aos bens da Coroa, teria sido arrendado a Costa 
Cabral pelo prazo de cem anos. A «Revolução de Setembro)), 
dirigida por António Rodrigues Sampaio, insere, então, este comen- 
tário, que em nada se afasta do tom habitual dos artigos desse 
periódico : 

A câmara quer o conde de Tomar; S. M., segundo diz o seu 
vedar, quer que o conde de Tomar goze em paz o Alfeite; a 
câmara quer o que quer o conde de Tomar e a rainha ... 

Depois do Alfeite é a louça. Depois o caleche.. . depois.. . 
depois 6 tudo. 

A escândalos anteriores -já o do celebrado caleche recebido em 
troca de uma comenda, já o da louça importada sem pagamento 
de taxa alfândegária - somava-se, agora, o do arrendamento do 



almoxarifado do Aifeite. E este, na verdade, como adivinhava 
Rodrigues Sampaio, foi a revolução. 

Também por esse tempo, um observador estrangeiro, escre- 
vendo num diário de Paris, faz considerações sobre a situação 
de Portugal e da Espanha, para assinalar que eram evidentes, nos 
dois países, notáveis analogias. Quer em Lisboa, quer em Madrid, 
era o partido conservador o senhor absoluto do governo. Porém, 
em Portugal, o respectivo chefe, com o apoio da soberana, usufruia 
uma situação que jámais fora proporcionada a qualquer dos res- 
ponsáveis pelo partido conservador em Espanha. 

Como aplicava o governo português a sua omnipotência? 
A esta interrogação responde assim o observador que escrevia no 
P~esse ,  o mais popular dos periódicos franceses da época: 

(0 governo não tem empregado a sua omnipotência se não em 
aumentar as desordens, delapidações e escândalos. Depois de cinco 
anos de completa tranquilidade, o povo vê-se cada vez mais pobre, 
mais avexado com contribuições, mais desacreditado, mais pró- 
ximo que nunca à bancarrota, e é o seu mal tão grande que não 
lhe resta sequer para consolo a peispectiva de um futuro lisongeiro. 

((Tudo há perdido já, até o sentimento de ilacionalidade que 
inspirou a Camões e que impeliu Vasco da Gama ao descobri- 
mento de novas regiões. Não Ihe resta outro recurso mais do 
que tornar-se uma colónia inglesa ou ser absorvido pela Espanha)). 

É esta uma conclusão apressada, da parte do observador estran- 
geiro. Mas não deixa de corresponder, admitamo-lo, a sintomas 
de natureza vária - e acentuadamente de carácter político - 
evidenciados em mais de uma hora e por mais de uma vez. 

Quem tenta reagir, desferindo um golpe contra o cabralismo, 
é Saldanha, há pouco ainda companheiro e simpatizante do Conde 
de Tomar. Deixa Lisboa, para o efeito, nos princípios de Abril. 
A tentativa de sublevação obriga-o a deslocar-se a Sintra, a Mafra, 
a Leiria, a Coimbra e a Viseu, encamii~hando-se, depois, para 
o Porto. Conquista, entretanto, a adesão de algumas unidades 
militares. O balanço das forças não o habilita, porém, a uma decisão 
imediata. Hesitante e receando, talvez, a reacção do Conde de 
Tomar, sente-se compelido à emigração e ao exílio, partindo 
para a Galiza. 



6 STVDDYM GENERALE 

Porque não se apagara o eco da humilhação d e  Gramido, as 
tropas da guarnição do Porto decidem-se, finalmente, e revol- 
tam-se, n o  dia 24 de Abril. Saldanha é chamado, regressa tres 
dias após e é investido n o  comando supremo de todas as unidades 
revoltadas, iniciando, assim, verdadeiramente, o movimento revo- 
lucionário que havia de forçar a demissão de Costa Cabral. E logo 
n o  dia seguinte, quando Saldanha assistia ao espectáculo do velho 
teatro de S .  João, ai, aclamando-o, o público apelidou o mesmo 
movimento de grande, de heróica, de grandiosa Regeneração - 
tal qual como viria de novo a suceder, Maio entrado, nos espec- 
táculos d e  despedida dedicados ao caudilho. 

O pronunciamento militar não deu origem a tumultos, susci- 
tando, sim, já no Porto como depois e m  Lisboa e outros pontos 
d o  Pais, manifestações de simpatia e apoio, da parte da população. 
Tanto  concorreu para que D.  Maria 11, e certamente, como 
geralmente se admite, pela pena d e  Almeida Garrett, dirigisse 
a Saldanha um apelo deste teor: 

<<Peço-lhe que venha imediatamente para Lisboa, e achar- 
-me-á firmemente resolvida a dar-lhe todo o meu  apoio para 
que se extirpem radicalmente os abusos, para que o sistema 
constitucional não seja sofismado e para que o m e u  nome 
não possa nunca servir para cobrir injustiças. Está na sua 
mão impedis que os inimigos da monarquia não contem por 
seu triunfo o que só deve ser a vitória da razão e da mora- 
lidade. Assim o espero do Duque de Saldanha~. 

Assim esperava D .  Maria I1 e Saldanha correspondeu imedia- 
tamente ao apelo que a Rainha lhe dirigia. Assim começava o 
primeiro governo da Regeneração, após o movimento militar que 
faia iniciado, n o  testemunho de um contemporâneo, ((contra 
a corrupção, contra a imoralidade e contra o  despotismo^) (3. 

V) Quando Marco ia findo, a Reyobtção de Setembro - com imediata transcriçEo 
nas colunas O Nacional, este com escritório no Porto, no Largo do Corpo da Guarda 
-não abrandava o tom dos ataques suscitados pela uQuestáo do Alfeiten. Houve 
quem se lembrasse, em defesa da legitimidade do arrendamento ao Conde de Tomar, 



((A regeneração do país depende deles. Operá-la é um dever!)) 
-proclamava o diário progressista O Nacional, de passo que 
reivindicava para o seu partido inteira responsabilidade, em tudo 
o que dizia respeito à preparação do movimento. Imperava ainda 
a confusão. Porém, transparecia, mais do que o sincero desejo 
de uma mudança de métodos de acção, visando o interesse da 
grei, uma outra preocupação e essa de cariz político. Quem 
assim proclamava, ainda não esquecera que também fora chamado 
da Regeneração, anos atrás, o campo de Santo Ovídio, só porque 
aí se iniciou o movimento de Agosto de 1820 ... Recuando mais 
no tempo, talvez se lembrasse, até, da loja maçónica Regeneração, 
fundada em 1807, da qual veio a ser venerável o futuro general 
Gomes Freire de Andrade. 

2. O (<grito nacionalu do movimento chefiado por Saldanha, 
segundo uma circular expedida do Porto, a 29 de Abril, para 
todos os governadores civis, tinha por fim a reforma da Carta 
e a queda do ministério do Conde de Tomar e do seu (funesto 
sistema de patronato e concussãoa. A esse tempo, embora Saldanha 
o ignorasse, já Cabra1 havia capitulado. Quando sabedor do insu- 

de comparar esse acta com aquele que regulou o arrendamento das Terras da Ajuda 
ao Duque de Saldanha. O jornal de Rodrigues Sampaio ripostou, de pranto, nestes 
termos: 

acomeçou a discuur-se o neg6cio do Alfeite. O snr. conde de Lavradio pediu 
a intervenção da parlamento naquelle caso de escandalo, e argumentou com o 
preceito da carta que impóe às cortes o velar pela guarda da constituição e das 
leis. O snr. duque de Saldanha mostrou a disparidade que havia enwe o contracto 
deiie e o do conde de Thomar. A demonstração foi evidente: S. exe.= fez o 
arrendamento mais de nove mezes depois de sahir da presidencia do conselho, 
a conde de Thomar fê-lo sendo primeiro ministro. As terras d'Ajuda foram 
arrendadas ao duque de Saldanha pelo seu verdadeiro valor, pelo preço porque 
sempre andaram arrendadas, em quanto que o Alfeite o foi com lesão enor- 
missima. O duque de Saldanha estudou em Paris um curso de agriculma em 
quanto que o conde de Thomar é um idiota em semelhante ramo. O duque 
de Saldanha é obrigado pelo seu arrendamento a largar as terras logo que ellas 
sirvam para decencia e recreio da rainha em quanto que o Alfeite jA serve e foi 
destinado para esse h. Mas para que, apesar da differença, o conde de Thomar 
não se authorisasse com o nome e com os actos do duque, este offereceu res- 
cindir o contractos. 



cesso das primeiras tentativas do general junto de várias guar- 
nições, teria admitido a possibilidade de vencer. Dias após e ao 
saber da insubordinação das unidades do Porto, o então presidente 
do ministério convenceu-se de que a derrota era inevitável. E logo 
a 26 de Abril, num suplemento, o ({Diário do Governei) anunciava 
a sua demissão. 

Rumo a Vigo, a caminho do exílio ou de regresso ao seu posto 
diplomático de Madrid, apressou-se a embarcar num vapor 
inglês: e lá foi procurar refúgio onde Saldanha também esperava 
consegui-lo, se não fora o apelo da guarnição do Porto vir a 
forçá-lo a regressar, para assumir o comando da revolução em 
marcha.. . 

Entretanto, e ainda acicatados pela esperança de que o movi- 
mento da Regeneração viesse a restimí-10s a posição cimeira, 
com pleno domínio sobre os adversários, os progressistas tentavam 
impor As forças armadas, bem como aos civis que as apoiavam, 
uma linha de rumo ditada pelas suas aspirações. E logo o periódico 
O Nacional inseria este programa reduzido a meia dúzia de linhas, 
ditando-o aos homens da Regeneração: 

O povo quer reformas, obedecei-lhe. 
O povo quer economias, fazei-as. 
O povo quer moralidade, sustentai-a. 
O povo quer instrução, proporcionai-lha, 
O povo quer liberdade, dai-lha. 
O povo quer justiça, distribui-a. 

Todo um programa, sem dúvida. Para o cumprir, porém, 
importava, até, não atender ou servir as ambições dos progres- 
sistas.. . 

O primeiro ministério da presidência de Saldanha estava orga- 
nizado no dia 22 de Maio. Logo a 7 de Julho, foi remodelado, 
ocupando, então, as pastas do Reino e da Fazenda, cumulativa- 
mente, o velho e experimentado Rodrigo da Fonseca Magalhães, 
enquanto a pasta da Marinha era coníiada a António Maria Fontes 
Pereira de Melo. Com este governo, surgia na política nacional 
o partido regenerador : ninguém mais falaria em cartistas.. . ((Por 



seu lado -e  valho-me das palavras do Prof. Silva Rego -os 
antigos setembristas tinham também mudado de nome. Chama- 
vam-lhes os históricos ou os progressistas. Mantinham-se, todavia, 
as mesmas características: regeneradores, fiiis à aliança inglesa, 
inclinados ao capitalismo; históricos, indiferentes perante a Ingla- 
terra, a favorecerem as aspirações ditas populares. Era o prin- 
cipio do rotativismoo. 

Não se apresentava com um programa definido, o novo governo. 
Nem o tinha o partido que nasceu com ele. Norteava-o, sim, um 
ideal: o da prosperidade material. Para a conseguir, cumpria ao 
Estado (favorecer a actividade privada para uma acção intensa 
de fomento». E foi isso o que fez ou promoveu o governo de Sal- 
dailha. Entretanto, e no domínio especificanlente político, actuou 
o governo da Regeneração, logo nos meses de Junho e Julho de 
1851, em ordem a conseguir a promulgação ditatorial de decretos 
eleitorais e também a preparação de um diploma destinado a alterar 
alguns dos artigos da Carta Consutucional. Discutido esse diploma 
na Câmara dos Deputados a partir de Março do ano seguinte, 
foi aí aprovado em Junho, bem como na Câmara dos Pares, quando 
decorrido um mês. Sancionado pela Rainha, passou assim a vigo- 
rar, a partir de 5 de Julho de 1852, O primeiro Acto Adicional. 

Segundo Lopes Praça, o Acto (lera uma bandeira de paz e de 
conciliação entre os partidos. Estabeleceu a nomeação de deputados 
por eleição directa; os tratados, concordaras e coiivenções com 
as potências estrangeiras, antes de ratificados, deviam ser apro- 
vados pelas Cortes em sessão secreta; os impostos seriam votados 
anualmente ... Excluiu-se da discussão tudo o que eram direitos 
e prerrogativas da coroa, direitos e franquias dos cidadãos. 
A pena de morte foi abolida nos crimes políticos. O Acto Adicional 
não tocou na questão religiosa; a Carta continuou nessa parte 
em pleno vigor)). 

Este o primeiro testemunho da actuação do governo de Saldanha 
no domínio da acção política. 

Recordemos que tentativas esboçadas nos anos imediatamente 
anteriores à Renegeração e que tinham por fim a construção de 
vias férreas e boas estradas, o desenvolvimento industrial e comer- 
cial e o fomento da agricultura, a partir do financiamento obtido 



por empréstimos externos, não conheceram resultado útil ou 
vieram, sequer, a suscitar interesse da parte daqueles a quem 
podia ser confiada a execução de projectos ou, quando estes con- 
cluidos, a exploração de qualquer dos melhoramentos obtidos. 
Não assim da parte do comum do País e pelo que diz respeito 
ao reconhecimento da urgência desses melhoramentos: reclama- 
vam-nos todas as camadas da população, testemunhando bem 
essa exigência a imprensa da época. 

Fora esse um plano, posto que só esboçado, do governo de Costa 
Cabral. Viria a caber ao governo de Saldanha, se não uma planifi- 
cação definitiva e à escala de tudo quanto era ambicionado, ao 
menos a execução ou simplesmente o iniciar daquilo que se aíigu- 
rava possível. Por outras palavras: do muito concebido e que estava 
compreendido no plano da apetecida e exigida Regeneração, 
cuidou-se de quanto era da vontade e capacidade de um homem, 
António Maria Fontes Pereira de Melo, jovem oficial de enge- 
nharia. de trinta e dois anos. Para ele e para o efeito, foi criado, 
por decreto de 30 de Agosto de 1852, O novo ministério das Obras 
Públicas, Comércio e Indústria. 

Na opinião de Teixeira de Vasconcelos, escritor contemporâneo 
destes sucessos, Portugal bem carecia, então, de um reformador 
capaz de lhe dar o que faltava. Não tinha uma só linha férrea. 
As poucas estradas existentes, de tão más, afastavam os viajantes, 
que temiam as covas escavadas pelas chuvas e o aluir das barreiras 
marginais. Não havia uma só carreira regular de diligências ou 
mala-posta. As próprias comunicações por via fluvial precisavam 
de ser facilitadas mercê de trabalhos de regularização dos rios, 
bem como as entradas das barras. A agriculmra e o comércio 
careciam dos benefícios de escolas apropriadas e de uma admi- 
nistração esclarecida. Também quanto à indústria eram iguais as 
circunstâncias. Este o condicionalismo do tempo, restritivo de todo 
o progresso, esta a base a partir da qual havia de arrancar qual- 
quer tentativa de regeneração. E Fontes Pereira de Me10 encon- 
trou-se, então, não obstante as dificuldades apontadas, numa 
situação excepcional, pelo que diz respeito ao novo ministério 
e quando lhe foi confiada a respectiva pasta: pôde organizá-lo 
livremente, pôde escolher o sistema de trabalho que era mais do 



seu agrado e pôde seleccionar os técnicos e auxiliares que deviam 
ser os seus colaboradores directos. 

Os resultados obtidos por meio da acção que o novo ministério 
desenvolvia eram visíveis, a bem curto prazo. Na síntese do mesmo 
escritor contemporâneo a que já nos referimos, consertaram-se 
as estradas, permitindo o trânsito de diligências; activaram-se os 
trabalhos de defesa e regularização dos rios e das barras; incen- 
tivou-se o desenvolvimento da agricultura; acudiu-se, com ade- 
quadas medidas, aos diferentes graus de ensino; iniciou-se- 
finalmente! - a construção das tão reclamadas vias férreas. 

A síntese, porque o é de vasto plano que implicou demorada 
execução, não abrange apenas, necessàriamente, a obra de Fontes, 
no decurso dos quatro anos de actividade do seu ministério, 
contados até à queda do governo de Saldanha. Mas tange com 
tudo quanto então se planeou ou executou. Assim o comprovam 
as indicações contidas na legislação do tempo e em toda a docu- 
mentação relacionada com negociações ou adjudicações, a partir 
do decreto de 6 de Maio de 1852, que regulou o concurso destinado 
a adjudicar a construção da linha férrea de Lisboa a Santarém. 

Em 1855, inicia-se o funcionamento do telégrafo eléctrico, 
visando a ligação com outros países, porém não contando ao seu 
serviço, de princípio, mais de três iinhas - e todas a partir do 
ministério das Obras Públicas: a primeira dirigida para o palácio 
real de Sintra, com passagem pelas Cortes e pelo palácio das 
Necessidades, a segunda a ligar a capital a cidade do Porto e a 
terceira a Elvas. NOS' trabalhos exigidos pela regularização das 
barras e dos rios e sua defesa, passaram a ser investidos anualmente 
cento e sessenta contos. 

Nos domínios da instrução da especialidade e em ordem a 
promover o fomento da agricultura, foram criadas, no fim de 
1852, e também integradas no ministério das Obras Públicas, 
seis quintas-modelos, implicando o seu funcionamento anual a 
despesa de cerca de cinco contos. Tres delas - uma em Lisboa, 
outra em Santarém e a terceira no Porto -iniciaram desde logo 
a sua actividade, que era complementar em relação ao ensino 
agrícola ministrado nas escolas de Coimbra e Évora e no Instituto 
de Lisboa, na medida em que levava conhecimento a camadas 



rurais sem possibilidade de acesso a essas escolas. Iniciativa alta- 
mente incentivante, ainda no domínio do fomento da lavoura, 
foi o estabelecimento, por decreto de Dezembro de 1852, dos 
concursos agrícolas, reservando-se no orçamento do Estado oito 
contos e meio para os prémios a distribuir. A partir de todas 
as dererminações relacionadas de perto com a lavoura, é possível 
detectar qualquer das coordenadas a que obedece, desde logo, 
já o desenvolvimento da própria agricultura, já compensação 
maior para aqueles que dela vivem. E também assenta na rege- 
neração da lavoura ou arranca daí, após outras de reduzidas pro- 
porções e apoucada projecção, a iniciativa da primeira e grande 
exposição agrícola realizada no país e que foi instalada nos terrenos 
da Torre da Marca, no Porto, no verão de 1857: nessa primeira 
e grande exposição e ao lado de produtos seleccionados e de ani- 
mais de raça apurada, exibiram-se maquinismos que eram novi- 
dade ou que de há pouco vinham a concorrer para a renovação de 
métodos de cultura (Ver o Apêndice Primeiro, no final). 

Aliás, a agricultura mantinha-se como actividade económica 
por excelencia, merecendo, portanto, atentos cuidados, da parte 
do governo. E se desejamos testemunho do facto, podemos extrai-lo 
do próprio decreto, datado de 23 de Novembro de 1854, que 
regulamentou a criação e funcionamento das sociedades agrícolas. 

Aí se reconhecia, com efeito, que eram grandes as vantagens 
que resultavam do estabelecimento das mesmas sociedades, ((as 
quais, reunindo em seu grémio pessoas ilustres e zelozas do bem 
público, entendam no estudo e derramamento dos conhecinlentos 
agronómicos de que depende o melhoramento da agricultura, 
principal fonte de riqueza nacional)). 

Estabelecia também o regulamento que deviam fazer (parte, 
como membros natos, das referidas sociedades- uma em cada 
capital do distrito - as autoridades administrativas, os profes- 
sores liceais, os médicos municipais, os magistrados e os dez 
proprietários rurais maiores contribuintes. Haveria também 
sócios efectivos e correspondentes, convidados pelos membros 
natos, devendo a escolha recair em pessoas que por seus haveres, 
luzes, zelo e conhecimentos especiais pudessem auxiliar a Sociedade. 

As Sociedades Agrícolas promoveriam, por todos os meios que 
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estivessem ao seu alcance, os progressos da agriculnira, instituindo 
prémios aos expositores das melhores prodtdções agrícolas, introdutores 
de qualquer instrzrmento, semente ou planta nova, e aos autores de 
qualquer memória acerca do assunto da agricultura. 

Retomava-se assim o fim que se propunha uma iniciativa que 
datava, em terra nossa, do séczrlo das luzes. Que mais ambicio- 
navam, com efeito, as sociedades de promoção rural do tipo da 
que fora fundada, quase um século antes, em Ponte de Lima? 

Revertendo ao domínio do ensino da especialidade, ailotemos 
que data de 1853 o regulamento do Instituto Industrial de Lisboa, 
frequentado por mais de 600 alunos no ano de 1853, inscritos 
lias diciplinas dos graus elementar, secundário e complementar. 
A Escola Industrial do Porto era então frequentada por cerca de 
350 alunos. 

Estavam delineados os rumos e lançados os fundamentos parti 
a renovação de toda a vida nacional e nos mais variados sectores. 
Assim o desejava o País, assim o reclamava a população cansada 
das <itestilhas da caudiuiagem~>, assim o queria quem procurou 
governar, de 1851 a 1856, sem atender demasiado à conveniência 
de ordem política. Mas era político dos mais ardilosos quem 
chefiava o governo : o que, por isso, ficava em causa, muitas vezes, 
era ainda o interesse pessoal.. . 

As incidências da revolução industrial, depois de vencida a 
decadência que teve a sua origem no cataclismo das invasões 
francesas e consequente demora de tropas inglesas, no território 
metropolitano, romperam barreiras de condicionalismos de natu- 
reza vária, até o da indiferença. Retomado o ritmo, embora então 
sujeito a pausas ou hesitações, dos princípios do século, bem 
depressa ele foi acelerado, ao favor de melhor aproveitamento 
de possibilidades, de acentuada beneficiação da qualidade dos 
artefactos e logo da sua encorajadora aceitação, da parte do com- 
prador. 

Nos sectores do fabrico e do comércio, definiam-se, por esta 
via, novas perspectivas, implicando uma reconversão de estru- 
turas económicas. Estas, porém, carecidas de apoio, a partir do 
qual obtivessem garantia para bom lucro, através de um desejado 



proteccionismo de tipo vário, e também da estabilidade que 
assenta na paz. Não admira, por isso, que desde sempre os bur- 
gueses - servindo-nos aqui da já tradicional designação atribuida 
aos grandes negociantes e fabricantes do tempo, bem como aos 
capitalistas que lhe davam apoio, compartilhando os seus lucros - 
acudissem com prestante auxílio a todo o acto de sedição ou 
arrastado e violento pronunciamento militar, no decurso de quase 
duas dezenas de anos que decorreram para àquem do cerco do 
Porto (Ver o Apêndice Segundo, no final). 

Fora assim no tempo da Junta, assim veio a suceder quando do 
movimento iniciado por Saldanha. E enquanto o caudilho, ainda 
no Porto, trocava telegramas com a Corte e mandava aprestar 
vapores para embarcar as suas tropas, no firme propósito de impor 
e consolidar a vitória em plena capital, era também solicitado 
para manifestações de indiscutível e bem caracterizada feição 
burguesa, que ficaram, na memória dos factos então ocorridos, 
como testemunho da simpatia e apoio suscitado pela Rege- 
neração. 

Acodem-nos a lembrança as grandes recepções, seguidas de 
bailes, que promoveram, então, algumas famílias portuenses, em 
honra de Saldanha. Em qualquer dessas festas, congregaram-se 
burgueses dos mais destacados, agermanando-se os de recente 
promoção social a muitos que exibiam brasões ou usavam títulos 
herdados. A qualquer deles, dominava a esperança da tranquilidade: 
acreditavam que o movimento já triunfante, para além da imediata 
e desejada queda do cabralismo, assegurasse ao capital o sossego 
de há muito apetecido. Por todos eles - e já à distância de muitos 
anos, quando a perspectiva do tempo consentia serenos juizos - 
o grande Herculano exprimir-se-ia, lapidarmente, por estas 
palavras, bem adequadas ao sentimento que era comum a todos 
os burgueses de 1851: 

Temos a liberdade e a paz, sempre e em toda a parte fecundas de 
trabalho e riqueza. 

E não faltava a Herculano autoridade, antes lhe sobrava, para 
julgar assim a obra da Regeneração. Emprestara o seu nome e o seu 
conselho, quando Saldanha planeou o movimento. O seu patrio- 
tismo indiscutível deixava-lhe antever, já em 1851, que era che- 



gado o momento da paz, da organização, da ordem. Abriu aos 
conjurados a sua casa da Ajuda. Exigia, apenas, que tudo se obti- 
vesse com gente nova -e que não o fizessem ministro. Con- 
tassem, apenas, com o seu conselho. Para governar, no testemu- 
nho de Oliveira Martins, não tinha queda. 

3. Aludíamos atrás ao período de depressão que vem a coincidir, 
na sua origem, com a conjuntura decorrente das invasões francesas. 
Caberá aqui a tal respeito e como exemplo, uma referência ao caso 
particular de um pequeno núcleo de produção têxtil, localizado 
em povoação mral-a freguesia de Guidões, nas Terras da 
Maia-que devia contar apenas, ao tempo, meio milhar de 
habitantes. 

Remontava já aos finais do século dezoito a tradição da indústria 
dos tecidos de lã, nessa povoação. Eram então afamadas as baetas 
da Carriça, tecidas nos teares locais e depois vendidas nas lojas 
dos mercadores da p rap  dos Loios. Do fabrico artesanal derivou, 
anos volvidos, o fabrico oficinal. E então, mais do que baetas, 
teciam-se aí também baetilhas e flanelas. 

Foi um grande negociante do Porto quem instalou a primeira 
fábrica, logo nos princípios do século passado e mobilizando, 
para o efeito, dezenas de trabalhadores. Para o acabamento dos 
panos, lá havia os pisões movimentados pela corrente de um 
ribeiro: e a fama do seu trabalho concorreu para que também o 
aproveitassem, além da indústria local, os fabricantes de outros 
núcleos de tecelagem, inclusivé da cidade do Porto. 

Veio, mais tarde, Junot, veio Soult, as forças de um e outro 
ocuparam todo o Norte, afugentaram gentes e delapidaram a 
fazenda. E aquele núcleo de tecelagem suspendeu a actividade, 
posto que a tradição viesse a ser mantida, porém outra vez refugiada 
no artesanato: este o resultado da conjuntura. 

Falecem-nos elementos os bastantes para traçar curvas de 
evolução que assinalem degressões ou progressões, antes e após 
o governo de Saldanha. Mas recorrendo a um caso particular e 
valendo-nos dos subsídios que nos são ministrados por elementos 
de feição estatística respigados em publicações da época, é possível 
debuxar, ao menos, um quadro que nos habilita a conhecer da 



industrialização da cidade do Porto e seu termo, quer no ano 
anterior ao do movimento que foi a origem da primeira Regene- 
ração, quer naquele em que o governo de Saldanha abandonou 
as secretarias de Estado. Subsídios, estes, que apenas se referem à 
exploração oficina1 ou de unidades industriais, que não às acti- 
vidades tipicamente artesanais. 

Sabemos que em 1850 eram já em número de duas dezenas as 
fábricas de fiação e tecelagem. Quer estas, quer outras de que se 
conhece actividade, exigiam maquinismos impostos pelas técnicas 
do tempo. E não apenas importados. Daí resultou toda uma soma 
de condições favoráveis à exploração de indústrias de equipamento 
e outras, sobressaindo, entre elas, a de fundição de metais, com 
vista ao fabrico de máquinas (9. Dedicavam-se a essa actividade 

(9 A Companhia da Fundição do Bicalho ainda recebia a subscrição dc 
acçõcs, quando, a 10 de Fevereiro de 1851, anunciava já encarregar-se lide 
apromptar todas as obras para a construção de navios, casas, objectos de cozinha, 
engenhos para fabricas, machinas a vapor e todos os objectos úteis às artes e à 
indústrias. Do meio dia As duas horas da tarde, um seu empregado, permanecia 
na <,praça do comércion -actual Palácio da Bolsa - para receber encomendas. 

Da capacidade e qualidade da sua laboração diz o suficiente esta noticia, 
publicada, sob o titulo <iExposiqão em Londres*, no Jornal O Nacional, de 12 de 
Fevereiro daquele ano: 

aos snr. Hargreaves, Kopke e Mesnier, directores da Companhia de Fundição 
do Bicalho expuzeram no atrio do edificio da praça do commercio desta cidade, 
com o assentimento do digno "ice presidente d'associação comercial,  uma abra 
manufacturada nas suas officinas, que destinam para a exposiç5o de Londres. 
Para satisfazer a curiosidade publica ali se conservará dois dias. 

<Não diremos nada do merito desta obra; deixamos aos homens entendidos - 
aos capitães de navios; a nós cumpre-nos sòmente dizer que muito admiramos 
o bom gosto, a elegancia e o bem acabado deste apparelho nautico. 

<,Temos muitas vezes fallado do bello estabelecimento de fundiqão do Bicalho, 
cujos progressos e obras não podemos deixar de admirar. 

aEste estabelecimento distinguiu-se muito no anno de 1850 em diversas obras 
de importancia, e entre elas a machina para um vapor - a primeira que se 
manufacturou em Portugal, e as magestosas portas de ferro fundidas da nossa 
Praça. E, finalmente, mui breve estará prompta a estufa da snr. António Alves 
de Souza Guimarães, que sahe também daquella fabrica, e que promette ser 
uma peça de esmerado gosto. 

@Já o dissemos, e tornamos a repeti-lo: se ha um estabelecimento industrial 
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a Companhia de  artefactos de  metais, a Fábrica de  fundição d e  
ferro e bronze d e  Massarelos e a Fábrica d e  fundição d e  metais 
de  Joaquim Ribeiro de  Faria e de José Vitorino Damásio. Per- 
tencia o primeiro destes sócios a abastada f a d a  burguesa, com 
casa nobre de  portas abertas, e m  dia d e  recepção, às qualificadas 
famílias da cidade, enquanto o segundo, engenheiro conceituado 
e tão intimamente ligado a preparação do movimento de Saldanha, 
dirigia a Academia Politécnica e leccionava nesta escola d e  ensino 
superior. 

A fuildação da companhia obedecera ao declarado propósito 
de  fazer dela um «estabelecimento destinado especialmente à 
criação e introdução de novos ramos da indústria no  nosso País)). 
E para além das que deixamos referidas uma  outra companhia 
dedicava-se já, de  modo especial, ao fabrico de  teares mecânicos 
e de pentes de  metal para os  mesmos - o que é sinal positivo, 
quando desejarmos conhecer do  desenvolvimeuto e expansão 
da tecelagem. 

A progressão que se observa no lustro então iniciado v e m  a 
traduzir-se numa curva ascendente que nos surpreende deveras. 
O capital, confiante, acudiu e m  favor das iniciativas. O país ten- 
tava, sem dúvida, os primeiros passos - e passos firmes, pelo 
que nos é dado intuir -para o tão apregoado, quanto desejado 
progresso: a Regeneração parecia corresponder a todos os anseios 
daqueles que de  há muito a reclamavam e que se deram pressa 
e m  apoiar o movimento que a empreendeu. Havia ressentimento 

que bem mereça ao paiz, certamente a fundição do Bicalho 6 um delles: graças 
aos seus actuaes directores que se teem esfoiqado e esforçam em crear uma 
fabrica que dê honra ao Porto. 

#Afora este aparelho nautico, sabemos que muitos outros objectos estáo 
promptos para partir pelo vapor Tojal, que segundo nos affirmarn mui breve 
os virá buscar. 

#Entre essa variedade de cousas figuram tecidos de seda que pouco deixam a 
invejar às esuanjeiras. Os snrs. Raimundo Joaquim Martins, José Barbosa 
e outros esmeraram-se por levantar o credito dos nossos fabricantes - c con- 
seguiram-no apresentando veludos, setins' sarjas e damascos, que não ficam a 
dever nada aos apurados que recebemos do estrangeiroo. 



da parte dos afastados do poder. Havia queixumes, de toda a vez 
que se verificava um agravamento de impostos. Havia, até, quem 
admitisse a possibilidade -a começar pelo próprio monarca, e 
daqui a pouco o veremos - de objectivar reparos ao programa 
que estava a ser executado. E havia hábitos. .. de revolução. Mas 
o certo é que a linha de rumo definida e mantida pelo governo de 
Saldanha - ou, melhor dizendo, pelo seu ministro Fontes - 
conduzira a resultado útil e este podia ser aferido pelas realidades 
que se ofereciam a quem quer. E não apenas aquelas que resultavam 
directamenie da acção do Estado: também assim e com repercus- 
são idêntica as que eram de iniciativa particular. 

Volvendo ainda ao caso particular da cidade do Porto e seu 
termo e sempre com o apoio nos subsídios que dizem respeito à 
progressão industrial da época, será possível delinear, em relação 
ao ano de 1856, este quadro de estabelecimentos fabris em plena 
actividade : 

Fábricas de fundição : 6 
Fábricas de seda e algodão: 25 
Fábricas de fiação e tecelagem apenas de algodão : 39 

Grandes unidades industriais de fiação e tecelagem de 
algodão, servindo-se da força motriz de máquinas a vapor 
(as duas) e também da água corrente de rio (a primeira) : as 
fábricas de S. Tomé de Negrelos, depois chamada do Rio 
Vizela, e a de Lordelo do Ouro. 

Fábricas de tinto e estamparia: 14 
Calaildras para alisar e lustrar tecidos, após o tinto: 4 
Cilindro a vapor, para ondear fazendas, instalado na 

fábrica do Raimnndo : I 

São estes os subsídios que é possível recolher, se queremos 
avaliar da qualidade e capacidade dos estabelecimentos fabris, 
relativamente ao período do governo da Regeneração e a uma 
só cidade e seu termo. Transferidos para outro campo, também 
aí podemos saber da evolução que se deu, aferindo-a pela escala 
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dos valores das acções da banca e de algumas das grandes empresas 
e não apenas na cidade do Porto. 

Com efeito, elementos colhidos numa informação oficial hz.bi- 
litam-nos a concluir que por força da prosperidade nzaterial do 
fomento da Regeneração, as acções do Banco de Portugal, do 
Banco Comercial do Porto e do Banco Mercantil Portuense 
conquistaram, depressa, uma cotação superior ao seu valor iloininal 
e que se exprime por estes números: 500 ooo rs., valor ilomiual, 
52.5 ooo rs. de cotação, para o primeiro; zoo ooo rs., 250 ooo rs., 
para o segundo; e zoo o00 rs., 240 o00 rs., para o terceiro. O mesmo 
sucedeu em relação às acções das companhias de Algodões de 
Xabregas, das Carruagens Omnibus e de Carruagens Lisboilenses, 
bem como de diversas empresas seguradoras. 

A prosperidade material tinha assim repercussão a curto prazo, 
no domínio de aplicação de capitais. Mas não esqueçanlos, neste 
particular, que na sua base podia estar, e logo nos primeiros tem- 
pos do governo da Regeneração, a discutível e discutida lei de 
18 de Dezembro de 1852, relativa à conversão da divida pública 
em títulos de 3%, a qual define uma nova polirica financeira. 

Nesta e outras medidas vinha a fundamentar-se essa poiítica 
financeira (e tenhamos sempre em atenção todos os empréstimos 
negociados no estrangeiro). Poder-se-á reduzi-la a esta fórmula: 
sacar sobre o futuro, para realizar no presente. 

4. Dominado pela preocupação da prosperidade material, que 
sendo uma consequência imediata dos progressos da técnica 
também era comum a muitos países, por esse tempo e desde 
uma época mais recuada, não podia o governo da Regeileracão 
mostrar-se desatento quanto aos aspectos ou problemas que 
diziam respeito, de modo especial, ao nosso Ultramar. Também 
para aí se voltou, sem detença, o interesse e a preocupação ime- 
diata, da parte do governo. 

Logo que foi chamado para o Ministério da Marinha, a 7 de 
Julho de 1851, -facto verificado cerca de dois meses antes de lhe 
ser entregue a pasta do MuGstério das Obras Públicas - o jovem 
oficial António Maria Fontes Pereira de Me10 fez ascender ao 
plano de primeira iniciativa a criação do novo Conselho Ultra- 
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marino, que veio a ser oficializada pelo decreto de 18 de Outubro 
desse ano. 

Alguma experiência tinha o ministro, pelo que diz respeito a 
assuntos ultramarinos: com efeito, e como ajudante do seu pai, 
O conselheiro Pereira de Melo, enquanto governador de Cabo 
Verde, permanecera nessa província pelo período de três anos e 
desenvolvera, então, notável actividade, como engenheiro. 

Tal circunstância terá concorrido, certamente, para ser bem 
aceita e merecer apoio, da parte de Fontes, a iniciativa da criação 
do Conselho. Todavia - como já ensinou o Prof. Marcelo Caetano 
-(a inspiração desta providência é atribuída, com toda a verosi- 
milhança, a Almeida Garrett, que nessa ocasião era um dos homens 
influentes no governo». 

Nos termos do disposto no diploma da sua criação e regulamen- 
tação, era a mais ampla a competência do Conselho Ultramarino. 
Carecia sempre do seu parecer toda a matéria de legislação e actos 
de governação, cabendo-lhe também einit-10, bem como sugestões, 
por iniciativa própria. 

É notabilíssima a actividade do Conselho, logo nos primeiros 
cinco anos do seu funcionamento. Centenas de ofícios e portarias 
ficaram como testemunho desse labor, porém, o que o impõe e 
lhe confese especial qualidade é o número elevado -ascende a 
mais de meio milhar - de consultas e projectos de lei de autoria 
dos conselheiros. «Comparando com o marasmo anterior da admi- 
nistração central quanto aos negócios ultramarinos - e também 
este é um juízo do Prof. Marcelo Caetano -verifica-se a extraor- 
dinária diferença existente!» 

Contribuição importante para a acção do Conselho Ultramarino, 
através de uma colaboração permanente, foi a que lhe deu Almeida 
Garrett, logo a partir de Agosto de 1852 e até pouco antes da sua 
morte, em 1854. Em tão curto período, multiplicou-se em esforços, 
ainda quando os achaques lhe rondavam já o leito. 

(10 exame do seus pareceres não revela apenas a meticulosi- 
dade do relator: mostra tambám a capacidade inovadora do 
homem de Estado que consegue, com larga visão, antecipar-se, 
nas soluções preconizadas para muitos problemas da adminis- 
tração do Ultramar, em muitas dezenas de anos aos homens do 
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seu tempo». Fiel ao trono, defensor da ordem e da tranquilidade 
pública - onde iam já os destemperos da mocidade! - Almeida 
Garrett, sempre dedicado ao movimento da Regeneração, reagia, 
assim, contra tempos passados, contra aquela que fora, segundo 
palavras suas, uma c6unesta época do dilúvio das chamadas refor- 
mas em que a terra se alagou de leis e as cataratas se abriram 
e despejaram inovações*. 

Foi assim, através do novo Conselho Ultramarino, que a Rege- 
neração procurou também actuar em defesa da unidade e valori- 
zação dos territórios de além-mar. 

5. O governo da Regeneração manteve-se no poder durante cinco 
anos e um mês, sentando-se no trono, durante esse período, a 
rainha D. Aliaria I1 e el-rei, seu filho, D. Pedro V. No que toca ao 
poder executivo, e já no programa ou fins que visava como na acção 
imediata, é um período inteiriço. Mas não assim pelo que diz 
respeito ao particular da intervenção da Coroa. 

Dobrada pelo sofrimento e quando náo contava mais de trinta 
e quatro anos, vividos no sobressalto, morreu no dia 15 de Novem- 
vro de I 853 a que foi rainha e mãe por excelência. Um período de 
regência foi contado até ao dia em que o seu primogénito comple- 
tou dezoito anos e atingiu a maioridade requerida para ser entro- 
nizado. E ao iniciar o seu reinado, que bem curro seria, D. Pedro V 
declarava ter pressa de ser Util: nesta confissão estava contido todo 
um programa, denunciado, outrossim, um propósito do jovem 
monarca. 

Por temperamento, pela educação recebida - e será tempo de 
dizer que uma possível e natural inclinação, da sua parte, teve 
complemento e foi temperada no cadiiiho da formação e do exem- 
plo - D. Pedro V não era inclinado a transigências, furtando-se 
a aceitação do pensamento alheio de toda a vez que este não 
merecia, da sua parte, inteira concordância. Quando tanto se ihe 
afigurava necessário, diferia as resoluções, em ordem a sujeitá-las 
a estudo atento. Quando era caso disso, não hesitava e emitia 
opinião própria. 

Comprovam isto mesmo as anotações que lançava nos seus 
diários e que são testemunho do seu pensamento e dos seus anseios. 



Por outro lado, a aturada correspondência que manteve c o m  o 
príncipe Alberto, marido da rainha Vitória d e  Inglaterra, e ainda 
com destacadas e qualificadas pessoas de outra posição, revela-nos 
pormenores de todo o ponto a permitirem a conclusão de que o 
inonarca não agia sem colher opinião fundamentada sobre os seus 
projectos e até, por vezes, sobre uma ou  outra decisão que parecia 
exclusivaineilte reservada ao seu governo. Porque tinha pressa 
de ser útil, D .  Pedro V receava não file ser possível aproveitar-se 
d e  toda a oportunidade que lhe era oferecida para agir. 

Não será ousado admitir que o monarca se propunha exercer 
uina acção fiscaiizadora sobre os actos do governo: ao menos, 
não se abandonava à inércia dos reis constitucionais, interferindo 
constantemente, discutindo e até emendando, ql~ando era caso de 
tanto, e m  relação aos projectos ministeriais. 

((Tive Conselho d e  Estado e despacho, que durou mais d e  quatro 
horas. Vi todos os papéis d e  fio a pavio, e muita cara com risinho 
amarelo>) -mora D. Pedro V n o  seu livro de Lembranças, a 5 
d e  Janeiro de 1856. 

Resignar-se-ia um Saldalha ou um Fontes, experimentado o 
primeiro e m  toda a luta política, empenhado o segundo na autêntica 
Regeneração, à obediência a que o forçava o monarca? O s  factos 
que se encadearam, durante os primeiros meses desse a110 de 1856, 
deram resposta à interrogação. E ela foi negativa. 

O ministério apresentava-se a D. Pedro V c o m  um saldo positivo, 
quer no particular d o  apaziguamento político, quer no fomento 
b e m  manifesto através de realizações múltiplas. Reconhecendo-o, 
o inonarca acudia, por intervenção directa, junto d e  quem podia 
dispensar auxilio à solução d e  problemas e d e  todo a vez que esti- 
vesse e m  causa o interesse nacional. Porém - ele o confessou - 
não deixava d e  reconhecer que o mesmo governo representava o 
({regime do despotismoi), muito embora os ministros falassem 
((sempre d e  constinicionaiidades. 

Fontes, o jovem estadista, seria, n o  juizo d o  jovem monarca, 
um pavão, por vezes inconveniente e até, dizia-se, ameaçador. 
Mas n e m  por isso D .  Pedro V ,  quando o estadista se desloca a 
Londres para negociar um novo empréstimo, n o  fim d o  ano de 
1855, deixa de o recomendar ao príncipe Alberto. Depois, quando 



INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ~ G E N E R A Ç Ã O »  23 

sabedor do  b o m  êxito da missão, manifesta-se nestes precisos 
termos: 

((Estou radiante c o m  este êxito, pois dá grande 8.utoiidade moral 
ao Ministro e permite-me transformar esta autoridade e m  coisa 
útil.. . 

([Agora, c o m  paciência, crédito e dinheiro à mão, teremos pos- 
sibilidades d e  construir estradas, e as estradas desenvolverão 
os nossos recursos e criarão riqueza, e aos poucos será possível 
o restabelecimento das nossas finanças)). 

Aderia assim o monarca ao programa fontista do  progresso 
material, como expressão máxima da Regeneração. Porém, era 
uma  adesão a curto prazo. 

N a  verdade, o monarca, por directo conhecimento dos factos 
ou sob a influência de  maus conselheiros, viera a concluir - e 
assim o confessava ao príncipe Alberto -que  o povo não queria 
pagar impostos, se o dinheiro não fosse gasto.. . econòmicamente. 

Daqui resultava a conclusão fácil de  que talvez Fontes agisse 
com grande falta de ponderação : era público, realmente, que se 
precisava d e  arrecadar, como se reconhecia e m  Fevereiro de  1856, 
nada menos de umas 170 mil  libras, através d e  novos impostos e 
e m  ordem a conseguir o equiiíbrio da receita com a despesa. Corres- 
pondia o agravamento a ((um-dozeavos ... da receita. Novos im- 
postos nunca são populares e Portugal gosta muito menos deles 
do  que qualquer outro paisi) - comentava D .  Pedro V .  

Queixava-se também el-rei, por essa altura, que continuava 
o problema da alimentação, posto que o governo tivesse decidido 
uma medida inteligente, qual era a liberdade do  comércio d e  cereais. 
Nesse particular, toda a dificuldade era consequência imediata da 
destruição das culturas - assim nesse ano de  1856, como n o  
seguinte - pelos temporais. A lém das sementeiras, e m  Alcácer 
e Setúbal tinha-se perdido também todo o sal. Depois da fome, 
a peste: aqui e além, havia já repetidos rebates da presença da 
cólera-morbus, da qual se registou o primeiro caso e m  Outubro 
de  1855, após curto interregno decorrido sobre outros casos 
assinalados nos dois anos anteriores. 

Por essa altura, anotava el-rei, no seu diário intimo, que Fontes 
se portava de  ((maneira um pouco inconveiuente nas discussões~). 
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Nega, a seguir, as condecorações que o ministro desejava para 
os homens do (iCrédit Mobiliera, organização bancária francesa 
com a qual havia negociado um empréstimo destinado a financiar 
a construção de vias férreas. Depois, quando era mais vivo nas 
câmaras, dividindo-as, o debate sobre os planos financeiros do 
governo, nos meses de Fevereiro e Março, D. Pedro V anuncia 
ao tio, o príncipe consorte inglês, que a ((boa estrela do Fontesi) 
apagar-se-ia, acrescentando : 

(IAS suas primeiras medidas foram boas, mas gradualmente 
começou a fazer erro sobre erro e a arruinar o nosso crédito.. . 
Transformou a questão dos caminhos de ferro numa tre- 
menda embrulhada. Ele é orgulhoso de mais para sequer 
reconhecer os seus pecados.. .I) 

Era já outro, agora, o retrato do estadista debuxado pelo monarca: 
entretanto, pressentia-se a aproximação de uma crise, continuando 
o País a opor-se às medidas financeiras do governo. Os ministros, 
por seu turno - é também D. Pedro V quem o confessa - estavam 
ansiosos por um Rei que reinasse mas não gouernasse. E esse não 
era, então, o caso português. 

Na primeira quiilzeila de Abril, são já mais notórios os sintomas 
da crise. Para obter a aprovação dos planos financeiros do governo, 
este precisava de contar com a maioria na Câmara dos Pares. 
Para obter essa maioria, tornava-se indispensável a nomeação de 
elementos simpatizantes - numa fornada igual à que tinha con- 
seguido, anos antes, Costa Cabral. Não era possível tal nomeação 
sem que o monarca a aprovasse. Porém, aprovando-a, implicita- 
mente el-rei confessava apoio ao ministério. 

As diligências empreendidas, da parte de Saldanha e de alguns 
dos seus miiustros, com o fim de obter a aprovação dos novos 
pares, arrastam-se por todo o mês de Maio e abrem, até, uma 
cisão dentro do próprio governo: chegara o momento da crise 
declarada. D. Pedro V age com muita prudência, por saber que 
((todo o peso do odioso reverte sobre o soberano quando ele toma 
sobre si pôr os ministros na rua)). 
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A 28 de Maio, Saldanha volta ao paço, porém dessa vez já 
não animado a tentar a persuasão: exprime, sim, o desejo de 
abandonar o governo. Não se domina, quando a intimidade do 
encontro com o monarca permitia toda a franqueza. E logo 
exclama : 

- Senz Câmaras, Vossa Magestade e eu faziamos Portugal 
feliz ! 

Quem sentia tais coisas não havia de dizê-las-anotava D. Pedro V 
no seu diário, acrescentando que as palavras do velho Saldailha 
faziam ver, até certo ponto, o que podia a ambição do poder. 
Essa ambição dominava em absoluto o velho caudilho, pelo que 
seria inevitável o conflito, resultante da incompatibilidade de 
posições ou propósitos, que o afastou, aos poucos, do monarca. 
Tinha de ser dado por findo, sem dúvida, o mandato do governo 
a que o general presidia, o primeiro governo da Regeneração 
em Portugal. 

O que i~ão findava, renunciando aos seus propósitos, era a própria 
Regeneração. Com ela, iniciara-se uma i~ova época da vida nacio- 
nal que havia de conhecer curtos intervalos, na imediata aplicação 
dos princípios que a caracterizavam, mas que viria a projectar-se, 
nomeadamente e demoradamente, i10 reinado de D. Luís I e 
sempre que foi chamado ao governo, primeiro e uma vez mais 
como ministro e depois como seu chefe, o homem que personi- 
ficava essa política de reilovação. 

Já na orieiltação seguida, já nas suas ideias económico-adnlinis- 
trativas, a Regeneração defendeu sempre um liberalismo ordeiro 
e o respeito por uma autoridade forte. Por isso, diz-se que era 
verdadeiramente uma política, personificada no estadista Fon- 
tes Pereira de Melo: e essa politica, ({designada por fontisnzo, foi 
executada com êxito e, por vezes, com brilho)). 

Mas seria apenas, essa, uma política? Ou não seria, antes, uma 
nova meiltalidade? 





APÊNDICE PRIMEIRO 

Cabe lembrar que foi fundada em Dezembro de 1854 a Sociedade Agricola do 
Porto, por diligências da Barão do Valado, ao tempo governador do distrito. Na 
sua origem e propósitos, vinha ela a enquadrar-se dentro das limites fixados pela 
lei do tempo, que levava a assinatura do estadista Fontes Pereira de Melo. Preten- 
dia-se, graças à organização de sociedades agricolas em todas as capitais de distrito, 
valorizar a lavoura e difundir conhecimentos relacionados com a cultura das terras, 
reconhecendo-se que era ua agriculmra o recurso mais valioso e a fonte mais abun- 
dante da riqueza nacional». 

Volvendo, porém, à Sociedade Agrícola do Porto e avaliando melhor a obra, com 
fundamenta nos seus obiectivos e através das suas realizacões imediatas. vimos 
a concluir que os seus fundadores não conheceram apenas, como limites para a acção 
desenvolvida, aqueles que a lei estabelecia. Ultrapassando esses limites, os portuen- 
ses de há um século conferiam foros de originalidade à mesma acqão, que veio a 
dar justo renome à Sociedade por eles fundada. 

Preocupação dominante desde a primeira hora, da parte dos dirigentes e asso- 
ciados da Sociedade Agricola do Porto, foi esta: impunha-se a organização de expo- 
siç6es, aque pudessem não só servir para avaliar com exactidão os recursos da dis- 
uito, mas ao mesmo tempo servir de incentivo aos lavradoresu. Assim o revelam as 
actas das reuniões que se efectuaram, naquelas das suas passagens que se tornaram 
públicas através da impressjio. E dizem-nos também que foi nomeada, com o fim dc 
cumprir tal desejo, uma grande comissão, composta de quarenta e um membros - 
a qual reuniu para o efeito, nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 1856. 

Foram animados os trabalhos, pais que toda a reunião teve a distingui-la, no tes- 
temunho de um dos assistentes, ao ardor e o entusiasmo das discussões,). Pretendeu-se 
organizar, de pronto, uma grande Exposi~ão Agrícola. 

O que se opunha a tal iniciativa? A navidade do acontecimento? A reconhecida 
urotina e hábitos da maior parte dos lavradoreso? A <,falta dc vias de comunicaçãou? 

Tudo isso viria a constituir, sem diivida, subido número de obstáculos a remover. 
Mas havia também, como incentivo, o declarado e louvável propósito de actualizar 
conhecimentos e divulgar novos métodos. E havia o exemplo que fora dado pelos 
sucessos das exposições de Londres, de 1851, e de Paris, de 1855 -realizafões da 
maior projecção, que se seguiram a outras de anos anteriores e que deixaram a assi- 
nala-las dois palácios: o de Cristal, na capital inglesa e o da Indústria, na capital 
francesa. 



Obstáculo sério, esse sim, a impedir que a exposiqão projectada se realizasse em 
1856, foi a falta de recursos. Decorrem alguns meses e tal obstáculo é removido. 
Melhor: o que parecia, antes, dificuldade das maiores, agora se transmuda em novo 
incentivo. E logo se prosseguem diligências iniciadas, cada um apostado em exce- 
der-se na dedicacão e sacrificio auc reaueria o novo immlso. E avela-se também 
para o governo de Sua Magestade, que prontamente acede ao que lhe era solicitado, 
concedendo um subsidio. 

Assegurado o êxito da Exposição Agricola projectada, pelo que diz respeita ao 
equilíbrio do orçamento elaborado, cuidou-se logo da sua organização e estabele- 
ceu-se, para o efeito, um programa. Na sua redacção primitiva, depois de ligeiramente 
alterada, o referido programa, integrado numa circular datada de 10 de Janeiro de 
r857 e distribuída por todos os municípios do Pais, era o seguinte: 

.Esta Exposição consistirá de tudo o que diz respeito à agricultura, e que se 
compreende no Mapa demonstrativo que vai junto, havendo a notar que 
sómente serão admitidos os vinhos das duas novidades de 1855 e 1856 que pro- 
vieram dos próprios lavradores, e além disso que, em consequência das leis 
que vigoram àcerca da classificação dos vinhos do Douro, aquelas qualidades 
que tiveram sido legalmente classificadas para exportação (ou de primeira 
qualidade) formarão uma divisão especial, e sómente concorrerão aos prémios 
entre si. 

*Quatro qualidades de prémios devem ser conferidos aos Expositores, que 
mereçam recompensa pelos objectos expostos: 

1.0-Três prémios de honra do Grande Conselho da Exposi$ão. 
2.0 -Medalhas de prata. 
3 . O -  Diplomas de honrosa menção. 
4.0 - Prémios em dinheiro. 

((0s prémios de honra devem ser conferidos aos três expositores de objectos 
portugueses, que mais serviços tiverem prestado a agriculma pela maneira 
como concorrerem a esta Exposição. 

*As medalhas de prata, e os diplomas de honrosa menção serão conferidos a 
quaisquer expositores cm qualquer divisão, em que os objectos expostos mere- 
çam ser premiados. 

<,Os prémios em dinheiro devem ser conferidos únicamente aos expositores 
de gado nascidos em Portugal conjuntamente com as medalhas ou menqóes 
honrosas. 

r 0  Júri para a distribuição dos prémios será composto de homens peritos na 
matéria e iuteiramenre desinteressados. 

icTerminada a Exposição haverá feira de produtos expostos e especialmente 
de gados e animais. 

@Os regulamentos e mais disposições para a recepção dos produtos, sua colo- 
cação, etc., serão publicados oportunamentes. 



Pastcriorinente, numa reunião efectuada no dia 3 de Abril, estabeleceu-se 
que deveria figurar na grande Exposição tudo o que dizia respeito à agricultura, 
classificado, para o efeito, dentro das cinco divisões seguintes: 

I .  Produtos naturais do reino vegetal: cereais, legumes e tubérculos, plan- 
ta industriais e pratenses, Arvores e arbustos, frutas, floricultura, gomas e resino- 
sos e madeiras. 

11. Anirizais e setu produtos: gados, aves, produtor naturais dos animais, pro- 
dutos modificados pelas indiistrias. 

111. Plodt<tos do reino iizineral co>ii aplicaçüo à agncslttira; adubos minerais 
(gesso, cal e marna). 

IV. Produtor oegetair, siod$cador pela indúrtrin: farinhas e grãos, frutas secas, 
frutas de doce, bebidas fermentadas e sem resíduos, conservas e vinagres, Oleos 
vegetais e carvão vegetal. 

V. Máqi~irznr, inrh-uilzentor e livros: instrumentos e maquinas, modelos de habi- 
tações e anexos, agrimensura e trabalhos literários. 

Estabelecia o regulamento - como se verificou pela transcrição feita - que fos- 
sem atribuidos, além de três diplomas de honra, medalhas de prata, diplomas de 
menção honrosa e prémios em dinheiro. Estes últimos destinavam-se aos cxposi- 
tores que apresentassem animais da sua criação, naquele que havia de ser o primeiro 
grande concurso pecuArio que se realizou no Pais e que serviu para atribuir prémios, 
num total de 870.000 mil réis, a belos exemplares de gado bovino (raça barrosã, 
raça arouquesa e raça galega ou braguesa), de gado cavalar, de gado ovino, de gado 
suino (raças portuguesas e estrangeiras) e de aves. 

Nos primeiros dias de Maio, a Sociedade Agrícola, por intermédio do governa- 
dor civil do Porto, recebia a noticia de que o governo de Sua Magestade concoma 
para a Exposição com a quantia que lhe fora solicitada e que se destinava a cobrir 
o déficit da orçamento elaborado: nem mais nem menos do que ~.gzoSooo réis. 
Dispondo agora de todos os meios de que carecia, a comissão respectiva - que 
era composta pelos aisociados Roberto VariZeller, presidente; conde de Samodães, 
vice-presidente; dr. José Frutuoso Aires de Gouvcia Osbrio, secretário e Aifredo 
Allcn, vice-secretário - escolheu o Campo da Torre de Marca, com a quinta adja- 
cente, então iá denominada de Carlos Alberto, como o local mais indicado para a 
implantação de pavilhões e barracas destinados a recolher os produios e animais 
que seriam expostos. 

Foi de tri's dias - 12,13 e 14 de Julho de 1857 -o  prazo estabelecido para man- 
ter a Exposição Agricola aberta ao público. A inauguração solene efectuou-se no 
primeiro daqueles dias, às 10 horas da manhã. Além dos membros do respectivo 
conselho, reuniram-se, num pavilháo especial - segundo consta da rcta respectiva 
-o  bispo da diocese, governador civil, generais Ferreira e barão de Palme, presi- 
dente da Relação, Câmara Municipal, intendente da Marinha, director da Alfândega, 



comandantes dos corpos da guarnição, secretário geral, cônsules de Montevideu, 
Buenos Aires, Espanha, Brasil, Estados-Unidos, Hamburgo, Hanover, Holanda, 
Roma, Rússia e Túrquia e vários titulares, desembargadores, conselheiros e outras 
pessoas graduadas. Ocupou o vice-presidente, conde de Samodães, a cadeira da 
presidsncia, tendo à direita o bispo do Porto, governador civil, general da divisão, 
presidente da Relação, intendente da Marinha e director da Alfândega e ,  à esquerda, 
a Câmara Municipal do Porto. 
Não era de prever que a Exposição despertasse, da parte do público, o interesse 

que ficou a assinalá-la. Interesse que não era apenas evidente através da quantidade 
de expositores e da qualidade dos produtos expostos, porque o era tam- 
bém - e não esqueçamos que tudo isto se passou há um século e que foi esta a pri- 
meira grande Exposição realizada em Portugal - através do subido número de 
forasteiros que acorreram, nos três dias, ao Campo da Torre da Marca: nada menos 
de dez mil pessoas, segundo o testemunho das gazetas do tempo. 

A distribuição dos prémios atribuidos aos expositores efectuou-se no dia de Nossa 
Senhora da Conceicão do mesmo ano de 1857 e decorreu no salão nobre dos Pacos . . 
do Concelho, com toda a solenidade. Além dos membros da Conselho da Exposção 
e agremiados da Sociedade Agrícola, compareceram o governador civil, o general 
de brigada, o presidente da Relação, o provisor do bispado, titulares e pares do 
Reino e muitas outras $pessoas distintas» -consoante o dizer da acta. Sentou-se 
na presidència Roberto Van-Zcller, que proferiu breve alacução. De seguida leu o 
extenso relatório o dr. José Frutuoso Aires de Gouveia Osório, e procedeu-se, final- 
mente, a entrega de medalhas, diplomas, c prémios peniniários. 

Os très prémias de honra foram atribuídos a Alfredo Allen, ao Barão de Forrester 
c a Robcrto Van-Zeller, por serem - esclarecia o júri - os três expositores que mais 
serviços prestaram à agricultura nos variados produtos, animais e máquinas que 
expuseram)). Aos expositores das várias divisões foram também distribuídos os 
prémios cstabclccidos pelo regulamento. 

Uma gazeta da época, referindo-se ao aspecto das várias divisões da Exposição 
e apreciando-as em conjunto, exprimia-se por este modo: 

((A primeira e quinta divisões estão guarnecidas de importantes objectos, 
principalmente máquinas e modelos, legumes e raizes. 

nA segundo divisão podia estar muito mais bem representada, contudo apre- 
sentam-se ali alguns bois e porcos de uma gordura prodigiosa. 

<,A terceira divisão quase nada tem, e isso mesma que há pode dizer-se estra- 
nho ao fim da Exposição. 

<,A quarta divisão também se acha bem representada, sobressaindo entre 
todos os expositores o sr. Barão de Forrester, que sempre incansável, concorreu, 
como costuma, para tornar mais brilhante e aparatosa esta primeira exposisão 
agrícola portuguesa, para cuja realização S. Ex.= muito concorreuJl. 
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Pasta que abreviada, contém esta apreciação, implicitas, algumas reservas. Cabe 
aqui dizer-se que uma tal opinião não era comum a outras gazetas da época, abun- 
dando essas em largas referências e encómios à Exposição e aos seus objectivos. 

Assim, O Coinércio do Porto, no dia seguinte à abertura oficial e depois de se 
ter referido ao acontecimento, junta i noticia este comentário bem expressivo: 

<,A concorrência de visitantes era considerdvel, tanto na quanudade como 
na qualidade. Via-se ali o melhor da sociedade portuense, não faltando para 
mais luzida ainda ser a festa, um grande número de senhoras de distinção. 

E de todo este aiã e ansiedade, para se ver um espectáculo tão novo nesta 
terra, acharam plena justificação na lindeza da exposição, que no entender dos 
que viram as exposições estrangeiras, podia a estas disputar primasias, não na 
quantidade de produtos expostos, mas na qualidade de muitos deles, e sobre- 
tudo no que respeiia ao arranjo e beleza da disposição~>. 

A encerrar a mesma noticia, O Coritércio do Porto adita ainda esta outra apreciação: 

 finalmente a primeira exposição agricola do Porto não foi aquém das pri- 
meiras exposições desta natureza, nas nações onde ja hoje tão afamadas são; 
e uma estreia tão esperançosa é garantia segura de que as futuras exposições 
serao em tudo condignas deste solo abençoado e fértil, e deste povo laborioso, 
que pelo estimulo e pela lição de exemplo, grandes benefícios deve colher des- 
tas festas utilitárias, que tão proveitosas tem sido em outros paisesu. 

Descendo, aqui e além, ao pormenor e aditando-lhe, se para tal se oferecesse bom 
ensejo, consideração que não é desprovida de conhecimentos, quem dd boa resenha 
do que foi a Exposição, através do Relatório que elaborou, é o secretario da Comis- 
são respectiva, dr. José Fmtuoso Aires de Gouveia Osório. E é também de acon- 
selhar, como jh se referiu, a leitura dos relatórios elaborados pelos júris das varias 
divisões, bem como extensa crónica, sob a forma de revista geral, que foi escrita 
por António Ferreira Girão - documentos esses que apareceram estampados no 
volume segundo, relativo ao ano de 1857, do Jornal da Sociedade Agrícola do Porto. 

Cabem agora aqui algumas considerações que vêm a propósito, aditando-lhe suges- 
tões que julgamos oportunas. 

A boa vontade dos organizadores da Sociedade Agricola do Porto e dos promo- 
tores da Exposição, correspondeu inteiramente a população de toda a região. De modo 
especial - e como não podia deixar de ser - a gente do Norte, pois ai está a compro- 
vá-lo o extenso rol daqueles que acorreram a expòr os seus animais e as frutos das 
suas sementeiras. Quer isto dizer que o Porto chamou a si por este modo a respon- 
sabilidade de organizar uma exposição que era uma novidade para o tempo e para 
a terra e gente de Portugal, ofertando aos outros a lição de uma experiência. Uma 
vez mais, o Porto foi a primeiro.. . 



32 STVDINM GENERALE 

Resultou da exposição um ensinamento para todos os lavradores, uma vez que 
a completou - como se frisa no Relatório já citado - certo número de experiências 
feitas no campo e com máquinas que eram desconhecidas da maioria. Foi assim 
iniciada toda uma acção que se desenvolveu no futuro e que prossegue em nosso 
tempo, na base da qual está a preocupação de facilitar o trabalho do lavrador, de 
corrigir os defeitos do solo, de acomodar as culturas à natureza do terreno, de selec- 
cionar as sementes vara aue seia mais rendosa a colheita. . . 

Por último, serviu ainda a Exposição para que fossem apresentadas a quem de di- 
reito algumas questões. O Relatório alude às mesmas. Relendo-o através da transcri~ão, 
que se passa a fazer, vem-se a concluir que muitas dessas sugestões, volvido um 
século, mantêm actualidade, porque são ainda vivos anseios da lavoura portuguesa. 

Diz assim o Relatório: 

$Ao Governo de Sua Majestade havernos de pedir quatro coisas. A primeira 
i a feitura de vias de comunicação, porque sem elas os produtos agricolas nem 
dão ao lavrador a ampla compensação dos seus trabalhos, nem traduzem abun- 
dância ao pais, nem alimentos ao comércio. Da equilíbrio dos mercados de- 
pende a actividade e bem-estar da população; - e aquele só pode conseguir-se 
com a facilidade de comunicações. - Deixai-me aqui ainda as palavras dum 
homem autorizado: 00 mundq diz Mr. Passy, viu em poucos anos operaram-se 
revoluções importantes no estado da agricultura de muitos países; terras mal 
cultivadas cobriram-se de repente de ricas e florescentes culturas, - e isto pelo 
simples efeito duma mudança considerável e repentina na facilidade e natureza 
dos mercadosa. 

<A Itilia, as Paises Baixos, a Halanda, e a Inglaterra estão ai para provar 
a verdade do sábio economista. - Estradas e muitas estradas é pois o voto do 
pais, que está pronto para os necessários sacrificios. 

<,A segunda coisa é a introdução dos principias elementarrs da Agricultura 
em todos as ramos da instrução pública, e sobretudo na instmção primária; 
e além disso o obrigar os candidatos eclesiásticos ao estudo desta ciência, porque 
é aos párocos que está distinado um papel importantissimo nos melhoramentos 
da pequena cultura, e porque eles, mais do que ninguém, podem, e devem 
exercer uma autoridade e influência benéfica, dirigindo os seus paroquianos, 
e aconselhando-lhes as práticas mais proveitosas. 

%A terceira 6 desafrontar o comércio dos encargos que impedem o seu desen- 
volvimento, para que os produtos agrícolas possam procurar livremente todos 
os mercados do mundo. 

<A quarta, finalmente, é mandar organizar um Código que regule duma vez 
para sempre todos os direitos e obrigações, que tem os agricultores em rclação 
à culNra das terras, e além disso fazer as leis necessárias para a justa transmissão 
da propriedade e igualmente boas leis hipotecárias, que facilitem ao lavrador 
a aquisição de fundos para o proveitoso granjeio das suas terras,). 

Foi, assim, um serviço dos mais prestimosos - e não prestado apenas à cidade 
do Porto e à terra e à gente do Norte, porque o foi também à própria economia nacio- 
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na1 -aquele que se ficou a dever, de um modo geral, à Sociedade Agrícola do Porto, 
bem como, de um modo particular, aos organizadores da grande Exposição de há 
cem anos. Registemos aaui. uma vez mais. os seus nomes: Roberto Van-Zdler, conde - . . 
de Samodães, dr. José Fmtuoso Aires de Gouveia Osório, Alfredo Allcn ... 

Nesse ano distante de 1857, o Porto abria a série das grandes exposições que se 
têm realizado no País, no decurso de um século. A cidade habituou-se As grandes 
iniciativas do género, tomou-lhe o gosto -e sempre caminhou na dianteira. Para 
Ihes dar seguro e apropriada abrigo, sem rccurso à improvisação, o Porto construiu 
o seu Palácio de Cristal. Novos tempos, novos costumes, outros gostos; e ai temos, 
agora, o edifício do Palácio erguido com iguais propósitos. 

Mas a Sociedade Agrícola do Porto não se limitou a promover e a realizar a pri- 
meira grande Exposição Agricola, em 1857. Assim, no ano seguinte, de 1858, a 23 
e 24 de Outubro, realizava-se no Porto uma exposição de Gado. E nova Exposição 
Agricola, superior em tudo à de 1857, foi a que a Sociedade promoveu no ano de 
1860, inaugurada por D. Pedro V. 

A hist6ria destas iniciativas pode fazer-se com base nos documentos publicados 
nas páginas do Jornal da Sociedade. 

Quanto aos propósitos da Sociedade Agrícola do Porto, esses foram reconhecidos 
e encarecidos, logo após a sua fundação, até pelo grande Herculano. Numa carta 
dirigida ao presidente da colectividade - carta essa que foi publicada no número 
de Junho de 1856 do referido Jornal - o historiador, escrevendo da Ajuda aos 2s 
daquele mês, pronunciava-se nestes termos: 

<,Tenho a agradecer a V. a prova de benevolência que me dá remetendo-me 
o Jornal da Sociedade Agrícola do Porto, e pedindo-me para ele a minha, 
aliás bem pouco importante, colaboração. 

É para mim um verdadeiro prazer ver que a Sociedade de Agricola do Porta 
é a primeira a dar o exemplo de uma publicação de tal ordem. Os destinos 
dessa terra, que deu o nome ao país, parece serem dar sempreoprheiroimpulso 
a tudo que é grande, liberal, sincera e verdadeiramente progressivo. Não tenho 
nisso tão sòmente prazer: tenho uma espécie de orgulho, porque, posto que 
nascido aqui, o Porto foi para mim como uma segunda pátria. Passei nele os 
melhores anos da vida: aqueles de que, talvez, ùnicamente conservo saudades. 

Sou cultivador, mas apenas cultivador pritico: posso subministrar factos à 
ciencia: mas aos homens que juntam a ciência à experiência é que toca prin- 
cipalmente deduzir desses factos doutrinas que f a p m  progredir a arte da agri- 
cultura, que, aliás, eu não suponho tão atrazada entre n6s como ouço afirmar 
àqueles que entendem ser aplicável a Portugal tudo quanto se faz lá fora, e que 
se faz lá fora tudo quanto os livros nos dizem que se faz. Sinto assim mesmo, 
que uma vida excessivamente ocupada me não permita enviar-lhe com frequên- 
cia os resultados das minhas observações. Posto que a nossa agricultura do sul 
defira profundamente da agricultura das provincias do norte, há entre nós 
coisas cujo conhecimento seria útil aos lavracores daí. bem como muitas coisas 
há na cultura do norte, que se poderiam imitar aqui com vantagem. Quando 
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seriamente se poder dar impulso aos melhoramentos agrícolas, a primeira coisa 
que haverá a fazer, penso eu, será ajustar contas connosco mesmos: será estudar 
e resensear, digamos assim, os usos e pr4ticas agrícolas do país, indagando das 
razóes deles. Creio que cada província ou distrito teria que aprender com os 
outras. Dai tiraríams também uma grande utilidade: as razões desses usos 
seria não raro deduzidas da natureza do solo, das condições económicas ou topo- 
gráficas da localidade, do clima, etc., e nessas razóes verimos às vezes o motivo 
porque tal método ou tal cultura, excelente em certo distrito, seria noutro a 
mina do lavrador. Isso não premuniria contra os entusiasmos exagerados dos 
agricultores em papel que conhecem perfeitamente cerias métodos ou prati- 
cados ou aconselhados noutros países, mas que ignoram que eles são praticados 
talvez 116 séculos, no seu, posto que limitado às localidades, a que realmente 
convém, não se havendo até agora propagado cm outros por não convirem ai. 
Tais estudos e exames haviam de tornar-nos mais justos para connosco, e se 
o fossemos haviamos de ter mais força para introduzirmos as práticas estran- 
geiras, incontestàvelmente boas c aplichveis ao pais, e destruirmos as preocu- 
paçUes, erros, e métodos maus que se possam dar entre nós. Quando o lavrador 
ouve proporem-se-lhe coisas inexequívcis ou diamctralmente opostas àquilo 
de que longa experiCncia o tem convencido, como esperar dele que tome con- 
selhos realmente bons mas que vão de hvolta com outros que são evidentc- 
mente absurdos para quem 6 experimenuido nestas matériasi>? 



A situação económica e social da cidade do Parto, sete anos antes do n~mimento militar 
que levou Saldanlia ao poder, é objecto de reflexóes esclarecedoras o bastante, da parte 
de João Pereira Baptista Vieira Soares. 

Publicar~ios, Q secuir, três capítrilos da terceira paite do seu manzctcrito (Biblioteca 
Pública Municipal, códices 1225 e 1226) O Heroismo e a Gratidão ou Portugal Res- 
taurado Pelo Incomparavei Principe do secnlo XIX o Senhor D. Pedro IV Duque 
de Bragan~a, que descreoentos noutro lugar (V. António Cruz, Catálogo dos Manus- 
critos, cddices 1225 a 1364, da Biblioteca Pública Municipal Porto, 1952). 

Do Comercio. -Estabelecimentos mercantis 

A Invicta Cidade do Porto é o segundo Emporio do Reino. O seu comercio 
por mui extenso, continuado e grosso (e o dos vinhos importantissimo) tem con- 
corrido assaz para o incremento da sua populaçáo e riqueza. No Cap. 2 jd dicemos 
que os Portuenses sempre foráo muito dados ao comercio. 

A importancia da navegação do rio Douro 6 mui consideravel. E ser& e k  igual, 
ou maior que a da Barra do mar? Para n6s, e para muitos, é problema. O que é 
certo, é que pelo rio Douro todos os dias descem os vinhos (cujo trato vai sendo 
diariamente mais prodigioso); e tambem se conduz para esta Cidade tudo quanto 
se faz mister, e se pode desejar para as coinmodidades da vida. 

Prwa, ou Bolça de Commercio C): ha uma na Cidade do Pono, segundo o Codigo 
Comercial Portuyez, mandado observar pelo Decreto de 18 de Setembro de 
1833. Há tambem um Tribunal ordinasio de Commercio de primeira Instancia, 
como adiante se ver&. São inumeros os Negociantes Nacionaes mauidados no 

(1) O Reylamento da Pnqa Comercial 6 o de 16 de Janeiro de 1837 



Tribunal, e os não matriculados; e bem assim os Comerciantes Estrangeiros de 
diversas Naçoens. 

§ 4.O 

Banco, ou Caixa Filial do Banco de Lisboa; h i  um estabelecido no Edüicio e 
Galeria das extintos Religiosos de S. Domingos. Nelie se depositão sem emolu- 
mentos alguns os dinheiros, pratas e preciosidades, que outrora se arrecadavão 
no Deposito Publico por ordem da respectiva Junta, na conformidade do disposto 
na Carta de Lei de 7 de Junbo de 1824 a1t.O 21 e no Decreto de 8 de Junbo de 
1837 (*). A Caixa Filial está confiada a 3 Administradores, I Thesoureiro, I Fiel, 
2 Cobradores, I Guarda-Livros, e virios caixeiros. Por ter este Estabelecimento 
preenchido devidamente os seus fins, h6 medrado sobremaneira o Commercio 
nesta Cidade. 

§ 5." 

Banco Commercial Pomense: h6 um, e nelle uma Assemblça Geral com Presi- 
dente e Vice-presidente, e dous Secretarios; e uma Direcção composta de Presi- 
dente, e virios Directores e Substitutos, dous Guardas-Livros, tres Escripmrarios, 
um Thesoureiro, tres Fiéis, dous Cobradores, um Porteiro, um Advogado, e um 
Procurador Agente. O Commercio da Praça tem sem duvida utilisado com o esta- 
belecimento deste Banco, em quanto h6 experimentado as vantagens, que todos 
os Bancos bem dirigidos castumão offerecer. 

Conzpnnhiar de Seguros Morititnos: ha duas nesta Cidade - uma denominada = 
Companhia Bonança =, outra = Companhia Segurança =. Afora estas, ha casas 
de commercio, que fazem seguros. Quão grande seja a utilidade resultante dos 
seguros, todas as Naçoens comerciantes o reconhecem. Sem elles mal se poderia 
aumentar o comercio marítimo, e dar-lhe sqnella indefinida extensão e actividade, 
de que 6 snsceptivel. Antes do Codigo Comercial muito se desejava a liberdade 
de qualquer poder segurar, independentemente da Casa dos Seguros de Lisboa, 
e dos seus Officiaes. O Codigo veio conceder esta faculdade, e com ella beneficiar 
grandemente o Comercio. 

§ 7.O 

Abundão na Cidade do Porto Agentes de Commercio, Corretores (9 Cambistas, 
Consmctores de navios, Despachantes, Fornecedores de vitualhas, Pilotos, Polieiros, 

C) Pelo depósito de dinheiros, pratas e preciosidades náo se leva ncm paga emolumentos 
alguns. Os dep6sitas são feitos em nome e por ordem da Junta do Depósito Público; e pela 
mesma retirados da Caixa Filial. Decreto dito de 8 de Junho de 1837. 

(a) 00s Corretores tem o Regulamento de 16 de Janeiro de 1837. 
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Carpinteiros, Mestre Velas, Cordoeiros, Serralheiros, Ferreiros, 81. E por que a 
Cidade e suas visinhanças superabundão de madeira, ferragens, e de tudo mais que 
se faz necessario para a coustnição das embarcaçoens, se tem construido, e con- 
tinuão a constniir-se excelleutes no magnifico Estalleiro de Vil18 Nova de Gaia. 

A Companlzia G m l  d'Agricultura das Vinhas do Alto Douro foi estabelecida por 
tempo de 20 annas pela Carta de Lei de 7 d'Abril de 1838, que se ampliou e mo- 
dilicou pela de 2 d'Abril de 1843. E para a execução das disposiçoens desta ultima 
se lhe deo pelo Decreto de 23 d'outubro do mesmo anno um Regulamento: o qual 
contem 65 artigos em seis capirulos: no 1.O trata-se da demarcação do territorio 
de Feitoria, e do arrolamento e manifesto dos vinhos dos terrenos demarcados: 
no 2.0 das Marcas: no 3.O das Provas: no 4.O da Feira: no 5.O das Guias: e no 6 . O  

dos Varejos. 

§ 9." 

Sabe-se bem o que deo luga~ a Companhia das Vinhas do Alto Douro, e aos 
seus Estatutos em 1756; e qual era o seu verdadeiro destino. Ella sempre fará lem- 
brado o Reinado do Senhor D. José I, e a Administração do seu primeira Ministro, 
o Marquez de Pombal. O commercio das nossos vinhos era manancial tão fecundo 
de riqueza Nacional, que em 1703 mereceo grande contemplação no Tratado de 
Methuen. Elle porem chegou a estado de se perder de todo. As falsificaçoens nos 
vinhos para aumentar a sua quantidade, e a cor artificial e força, instarão por ener- 
gicas providencias, que melhorando a cultura das vinhas, e restaurando a reputação 
do vinho de Feitoria, obstassem fortemente 6 introdução de outro de mais inferior 
qualidade, ou falsificado com materias estranhas, e ate perniciosas i saude. 

Não se pode negar, que Portugal tirava deste Estabelecimento grandes vantagens, 
em quanto foi bem administrado, alem de nuitos recursos que tinha neste Banco 
forte. Diea-o a esoantosa divida oue o Governo lhe esta devendo ainda! Par Decreto 
de 14 de Julho de 1832 se extingui0 o Exclusivo de s6 a Companhia fabricar e vender 
a agoa ardente; e o de só ella vender o vinho atavernado na Cidade do Porto, e nos 
lugares circunivisinhos, em distancia de algumas legoaç. Verdade é, que veio tempo, 
em aue os Deoutados da Comoanhia. abusando do seu Instituto. illudirão muitas 
vezes o Governo para fazerem bons os seus interesses partidares, com vexames 
dos lavradores e opressão dos povos. 

(a) Lede Bolbi rom. 1.O pig. 155 e seg 



Todavia (e é força confessa-lo) sentirão-se imrnediatamente os males, que pro- 
duzio e acarretou a falta daquelle Corpo Politico, e a inobscmancia dos seus Esta- 
tutos. Com isto não queremos dizer, que se devia restabelecer a Companhia das 
Vinhas do Alto Douro com os mesmos odiosos e intoleraveis Exclusivos e abusos; 
mas sim de modo que ella fiscalisasse a sustentasse efficazmente a boa qualidade 
dos vinhos, para serem procurados sempre, e nunca depreciados nos mercados 
Estrangeiros. 

Há quem diga (e nbs tambem o dizemos) que este Estabelecimento não será dura- 
douro, ou pelo menos não p o d d  prosperar sem ter o Exclusivo da agoa ardente. 
Os r50 contos de reis annuaes, que o Governo Ihc concede, deduzidos dos Direitos 
de consumo e de exportagáo, que se pagáo na Alfandega do Porto, não suprem 
aquclle Exclusivo, nem compensão os encargos, a que a Companhia est8 ligada 
e sujeita ('). Não se considere pernicioso tal Exclusivo; quando por elle a Com- 
panhia queimando annualmente milhares de pipas de vinho, náo sb pode fornecer 
ao Comercio, e 8 Lavoura toda agoa ardente necessaria e da melhor qualidade 
por preços comodos, com tanto que elia não exceda a maximo que a Lei taxar; 
mas tambem ha-de obstar fortemente ao contrabando; e sobre tudo não deixará 
aumentar, antes diminuir& sobremaneira o deposito dos vinhos; no que muito se 
interessa geralmente. 

Alfafnndega: há uma sem Ediíicio acomodado para ella. JA se mandou cons- 
uuir; porem ategora não se deo principio i obra. Consigne-se para elia certa quantia 
annual. aue dentro em ooucos annos terá a Nacão uma boa Aduana na Cidade do . . 
Porto. Os Direitos que nella se pagarão e receberão, no anno economico de 1839 
para o de 1840 montarão a Rs. 1388: 02.5: 043 ('). Que muito é; que do seu ~endi- 
meuto de deduza cada amo zo : ooo :o00 rs, ou mais para se pagarem algumas 
expropriaçoens, e despender na construção da nova Aldfandega! Sb em alugueres 
que se pagão pelos armazens de fora, pertencentes a particulares, gastáo-se contos 
de reis. Por estas e outras reflexoens, que faremos ainda, náo deve o Governo demo- 
rar-se em decretar quanto antes, que se comece a construção da nova Alfandega 
no mesmo sitio da velha a topar no caes. Pelo Decreto de 24 de Dezembro de 1836 
se estabelece0 nella um Corpo de Guardas Barreiras, a título de Fiscaes, com o 
Regulamento de 28 do mesmo mez e anno. 

(a) Pela Cirta de Lei de 21 $Abril de 1843. 
(O) No fim deste volum. váo os mappas do Rendimento d'Alfmndega do Porto nos iilti- 

Bso m o s .  E por eUes sc ve render no anno eonomico de 1843 a 1844 Rs. 1699: 7318838; 
e no anno de r845 a r846 Rs. - 1617: 867S834;-e de 1847 a 1848 Rs. 2063: 6208759. 



Izlnlendencia da Marinha: foi creada na Cidade do Porto por Decreto de 27 
d'Agosto de 1804, com um Intendente, um Ajudante, um Escrivão, dous Amanuen- 
ses, um Patrão m6r, e um Meirúùio. 

Correio Geral: esta confiado a um Administrador, que o dirige, tendo debaixo 
da sua inspecção um Fiel do Seguro, um Fiel das cartas, um Encarregado das con- 
tas, dous Escripturarios de I.= classe, dous da z.q e dous da 3.r classe, quatro 
Aspirantes; e um Coutinuo. Acha-se estabelecido no predio Nacional do extinto 
Convento das Carnelitas Descalsas. 

Faroer: por serem muito uteis ao Commercio e á Navegação se mandou pelo 
Alvará do 1.O de Fevereiro de 1758 erieir seis nas Barras e Costas do Reino. E a In- , -  

victa Cidade, desde que os há, tem um no sitio da Snr.8 da Luz em S. João da Foz. 
O Farol que actualmente ali existe, foi por ordem de S.M.I. Duque de Bragança 
mandado construir em 1834 segundo o systema moderno pela maquinista Gnu- 
dencio Fontana. 2 portanto de rotação e apresenta Eclypses de seis em seis minutos. 

Paqi~etes ~nowidos por wapor : são sem duvida mui uteis ao Publico e ao Commercio. 
Hb dous na Invicta Cidade: um denominado - Porto -, e ouwo - Veztcbio -. 
Pertencem ambos a uma Empreza, ou Associação, formada de I Presidente, I Vice- 
-Presidente, z Secretarios; e para o seu regimen tem Estatutos (9. Alem desta 
Empreza hA tambcm a dos Barcos da carreira no rio Douro: a qual é composta 
de 4 Directores, e I Thesoureira. 

Feira de cavalgadurar. No segundo Domingo de cada mez se faz uma feira no 
Campo Grande, junto ao Poço das Patas; e ahi mesmo outra anuual e franca nos 
tres dias 16, 17 e 18 do mez de Maio. A carreira acha-se circundada de pioens de 
pedra, para com elles se conservar sempre livre e desembaraçada; e ao mesmo tempo 
se evitarem perigos e desastres, que certo acontecerão, na falta daquella acertada 
providencia. 

( 7  ErOo ircntoí virir2 de r u d e  cliegnndo 1 Bclçm dcpoir da rol posto. SO o C~mmiin- 
d d t e  "erre o r o  d obrigado a 2prcrrnrrr ao Commandnnre da l'orro um Aircrtndo de saude, 
e do bom eirldo ~ ~ n i r l r i a  dai 0c i50 . i~  L bordo. Por13ri? dç 26 de Aidr ;~ )  de ilino. Vid. Pon. 
de 29 de Setembro de 1838: 
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é que o não reprimão; antes sim que o deixem obrar. Toda a liberdade, que se lhe 
der, será em proveito da Nação; e quaesquer entraves que lhe ponhamos, o des- 
uuirão inteiramente (3. O Commercio (diz um sabia) é como certas fontes que 
secão detodo, se lhe mudão a corrente. Ou, como diz Filnngieri) só pode germinar 
no seio da liberdade ('). Logo os regulamentos para o Commercio deverá0 ser poucos, 
mui claros e sem subterfugios; e ter só por objecto e fim a cautelar e munir a fraude, 
e nada mais. O Comerc io  não pode estudar, nem tomar de memoria um volumoso 
livro de leis mercantis complicadas, impertinentes, e ás vezes contradictorias e inen- 
telligiveis. Basta-lhe saber, que elle deve ser franco e verdadeiro nas suas transa- 
çoens, e nunca fraudulento. 

Portanto cumpre que o Codigo Comercial  seja mui resumido, e legisle somente 
sobre o que respeita ao Comerc io  terrestre e maritimo, sem tocar no que pre- 
tence ao Codigo Civil, nem á organizaçáo do Foro Mercantil, nem á ordem do 
Tuizo. recursos e execucão & a. E esta aualidade essencial falta do Codigo Commer- . . . 
cial Portuguez. Já o mostrou no grao de evidencia a Commissão, que a Assemblea 
Mercantil de Lisboa, por convite da Camara dos Deputados, nomeou em 1834 
para o rever. A sua exacta e mui circunspecta analyse (que corre impressa) a cada 
um dos artigos do Codigo insta pela sua reforma, ou antes por um novo Codigo. 
E ainda que o actual seja uaduzida dos Codigos estrangeiros, bastara conter 15360 
artigos, para os commerciantes se não poderem regular por elle. O Codigo deve 
ser um livrinho manual que contenha os direitos, que a Lei confere ao Commc- 
ciante, e as obrigaçoens comerciaes correspondentes aos mesmos direitos, e nada 
mais. 

§ 23.' 

Agora perguntamos nós: Devemos prohibir toinlmente a entrada das obras e 
manufacturas estrangeiras? Ou admiti-los com pezados Direitos? Resposta: 
orobibi-10s de todo é um mal consideravel; impor-lhes Direitos excessivos é o mesmo ~. 
que decretar a sua prohibi~áo. Uma e outra cousa dá azo ao commercio clandestino, 
ao contrabando. Os mesmos fabricantes Nacionaes o farião, para circular por suas 
manufacturas de fora, e as vender sem pagar Direitos alguns. E de mais o Governo 
se necessitara a ter um exame de guardas e fiscaes sem proveito; porque se pode- 

( 8 )  Para qualquer Estado se elevar ao mais alto grao de opulencia nada mais se precisa 
do que a liberdade do commercio, tributos leves, e boa administragão da iustiqa: todo a 
resto 6 feito pelo curso natural das cousas. Esta 4 a doutrina de Hu»ie nos seus Discursos 
Politicor; e com ella se conforma a de Dr. Smitl,, e a de todos os Economistas novos e anri- 
gos de mebor nome. 

(0) Filangieri La Science. de Legislatio" tom. 2. cap. 19: = Au tiiilieu da tant d'antrover 
zst-i1 porriblr que L coni>i,rrce prospera? Une plo~zre qua na paut gernier que dons 1e rrin de lo 
liberté, ppourrair-ellc fleurir ou ttiilieu de lu seroirude er de I'opprerrion? E no cap. 20 - Oui, 
rorii ra qui fnuaurire cette librrré e$r urile au comuzarre, tour ca qiri Ia reriroint lui ert fiuiriblr. 



rião corromper. Não faltaria, alem disto, quem por um premio segurava contrabandos. 
E nos portos do mar, e nos portos secos não haveria socego e tranquilidade; porque 
os contrabandistas, ou os seus agentes commetterião ahi toda casta de excessos e 
violencias. Daqui viria necessariamente perder a Naçáo muitos Direitos: os cou- 
sumidores tambem perderiãa, em quanto compravão mais caras as manufacturas. 
Os negociantes e o povo se afarião a menosprezar as leis, e a cometter fraudes, logo 
que gostassem de contrabandear. Finalmente a nossa exportação se tornara muito 
mais limitada, como a importação. 

As nossas Pautas das Alfandegas remedeião de algum modo aquelles males. Bom 
seria porem que se não sobrecarregassem nellas as matcrias primeiras, que por as 
não termos, nos vem de fora. Pois a não serem muito beneficiadas, se entorpece 
o Commercio. Mas logo que tenhamos de sobejo que alborcar, e nos vejamos livres 
da divida Nacional. haia luxo activo e oassivo: c DOI couseaueucia deverão as Pautas . . . - 
ser reformadas e os Direitos diminuidos. O effeito do Commercio são as riquezas, 
e o das riquezas é a luxo, c o do luxo 6 a perfeição das Artes, em quanto elle aumenta 
a industria e o trabalho; o qual (não cessamos de o repetir) e o verdadeiro thesouro 
da homem, e a verdadeira fonte da riqueza e prosperidade das Naçoens ('3. 

Quanto a Aifandega do Porto, ja fallamos della. Aqui s6 acrescentaremos, que 
a excellencia de uma Alfandeza esta s e m  duvida em ser coiiocada no sitio mais com- - 
modo para o Commercio, e mais propinquo ao embarque e desembarque: alem 
disso ella deve ter capacidade para recolher em si todas as fazendas e effeitas, que 
se dão ao Manifesto, e de que se pagão Direitos. Não nos contentemos pois com 
planos somente; ponhamos em obra o melhor delles. Esmeremo-nos em possuir 
uma boa Aifandega na segunda Capital do Reino, na certeza de que sem ella não 
podem ser bem arrecadados os Dieritos, nem a Fazenda Nacuional bem fiscalisada. 
Sempre serh má aquella Alfandega, que por alta de casa armazéns seus proprios, 
se vê obrigada a deposita-los fora, c longe da vista dos seus Empregados; e sobre- - - 

tudo em armazens alugados por quantiosas sommas; resultando daqui roubos nas 
fazendas. ou extravios dellas aos Direitos. E tudo isto não reclamará altamente a cons- 
trução do novo ediiicio, h& tanto tempo projectado, para Aifandega da Invicta Cidade, 
no mesmo local da antiga a topar com o caes e o rio Douro! 

(10) Vid. a Riqneza das Nagoes do iliustre Dr. Adorn Smirlr, e o seu uaductor Mr. Gar. 
nier, e tambern FredericoGarrzno seu Ensaio sobre a acrurlriqucza Nacional da Gr3-Breonha. 



Todo Portuguez em vendo as Orçamentos apresentados pelos Miuisuos da Fa- 
zenda á Camara dos Deputados, logo se desengana que os verdadeitos interesses 
nacionaes instão por uma prompta, radical e economica reforma das Alfandegas 
do Reino. O espantoso e desnecessario numero de Empregados que nellas ha, aobsorve 
grande parte dos seus rendimentos. E a Nação não pode aguentar este pezo enorme, 
que a leva por força e aceleradamente ti sua ruina. Os individuos que recebem paga 
e ordenados dentro e fora das Alfandegas de Lisboa e Porto são innumeráveis (nós 
nos corremos de referir aqui a seu numero por espantoso); e o que mais escandalisa, 
6 acharem-se nellas empregados homens de diversos officios de Republica, e ate 
(oh! desgraça! )negociantes fallidos, que por lei estão exlcuidos de servirem nas 
Repartiçoens da Fazenda Publica. 

Cesse de uma vez entle nós o terrivel abuso de lembrar pessoas para lugares, 
ou cargos bem alheios da sua profissão e capacidade. Pois não sendo aptas para os 
empregos que lhes conferem; e dando-se estes aos habilitados para cousas mui 
diferentes, o resultado (digamo-lo com o illustre Jncoine Ratton, Deputado que foi 
da extinta Junta do Commercio) é necessariamente o transtorno e atrazamento 
dos negocios das Repartições mais importantes da sociedade. Fallamos com desen- 
gano: e é tampo de se todos desenganarem. Haja em todos os ramos d'Adminisuação 
Publica os mais necessarios empregos e Empregados; e sejão todos escolhidas e 
notoriamente capazes de desempenharem cabalmente as suas obrigasoens; alitis 
o mal é sem remedio. 

A Barra da Faz do Douro ainda é muito perigosa como d'antes era. Pouco, ou 
nenhum melhoramento hão produzido as quantiosas sommas, gastadas com ella. 
Já se mandou pela Portaria de 7 de Dezembro de 1837 p61 a concurso o Plano das 
obras da Barra. Nós estamos certos que se ellas tivessem sido confiada a alguma 
Empreza Nacional, ou Estrangeira, já ha muito tempo se gloriava a Invicta Cidade 
de ter uma Barra de facil enuada e sahida para os navios mercantes, e ate para os 
vasos de guerra. Mas por fatalidade em 15 de Fevereiro de 1799 foi commettida 
á Junta da Companhia das Vinhas do Alto Douro a inspecção das obras da Barra; 
e attendendo ás grandes contribuiçoens applicadas para ellas, podemos com segu- 
rança affirmar, que se desperdiçarão milhoens de cruzados. Eis o fatal resultado 
das Administraçoens. Proscriptas sejão ellas da nosso paiz. Sempre forão consi- 



deradas entre n6s morgados, ou beneficias collados para os Administradores: a 
experiencia o tem mostrado desgraçadamente ("). 

Tambem temos experimentado ser desnecessario, e assaz prejudicial o lugar 
de Piloto Mór da Barra. Outrora, á sombra dos Governos corrompidos da Cidade, 
elle a fazia mui difficultosa por seu interesse particular; de sorte que nenhuma 
embarcação sahia, nem entrava, senão quando clle muito bem queria. Era a piloto 
Mór um verdadeiro e temivel regulo, e ao seu capricho, orgulho e ambição estavão 
sujeitos os donos, caixas e capitaens dos navios; e por consequencia padecia o Com- 
mercio e o Publico. Navio houve que andou mezes fora da Barra sem o deixarem 
entrar. E para se evitarem estas e outras violencias e despotismos, seja em todo 
tempo livre a cada proprietario, ou consignatario, ou capitão de navio escolher 
Piloto approvado, e da sua confianga, sem que o Piloto Mór se intrometta na sahida, 
ou entrada das embarcagoens. Hajão por tanto bons e experimentados Pilotos da 
Barra; mas nunca Piloto Mór com tal e t io  damnosa ingerencia. ("). 

Na Invicta Cidade do Porto ji houve Cara da Moeda. E nella se lavrarão Moedas 
chamadas Reaes de prata, e Moedas de couro - Cruzados - e dom Cruzados - e 
de prata de ointem. São prova desta verdade os Alvarás de 15 de Dezembro de 
1461, e de 22 de Fevereiro de 1470, e de 26 de Novembro de 1486, que extão no 
Archivo da Municipalidade. Então os Moedeiros gozarão de privilegias pelo Alvari 
de 10 de Setembro de 1495. Da Casa da Moeda (sita ande hoje se chama o Largo 
do Terreiro) se fez mercê á Cidade, para ahi recolher todo pão da terra e do mar, 
e se vender ao Povo, segundo a Regimento do Terreiro de Lisboa, e o Alvará de 
30 d'Agosta de 1608. Ate que por ser necessaria maior casa se fizerão os Celleiras 
no fundo do Campo da Cordoaria, que servirão para o mesmo íim, como mostra 
a Provizão de 7 de Julho de 1694. 

(11) Pela Portaria de 3 de Março de 1838 mandou o Governo formar o Programa para 
a construgáo de um Molha, que nas occasions de iemporacs sirva de abrigo ás embaccapens 
que aporrarem á Birra do Porto. E a Portaria de 11 de Junho de 1839 estranhou a fatal demora 
de se formar a dito Programa. O cerro 6 que cal Molhe ainda se náo fez, e muito uril seria 
que se fizesse. A proposta para o melhoramento da Barra foi aprovado pela D. de 13 #Agosto 
de 1844. O Emprezario era Jacinto Dias Damazio por Esmiptura de 6 de Março do dito 
anno, e fiador o Conde de Farrobo. Ficou sem effeito a proposta, e o Decreto. 

('2) OS nossos maiores fizerão construir a Torre da Marco para servir de baliza aos Ma- 
rcantes; porem arruinou-se pelo decurso dos amos, e o Governo pela Portaria de 31 de 
Janeiro de 1839 mandou reediád-la, authorisando a Comissão Adminisuativa d'Alfandega 
para proceder á reedificaçáo. Ate hoje nada se fez. 
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No cabo de muitos annos, como estivessem os Celleiros fechados e para nada 
servissem, forão mandados entregar ao Vedor, para nelles guardar armas e pannos 
da tropa; e depois se confiarão ao Almoxarife das Armas para se ahi recolherem 
as muniçoens de guerra. Assim o attesta e confirma a Provizão de 30 #Agasto de 
1732. NOS mesmos Ce1leil.o~ tambem se aquartelou por espaço d'annos o 2 . O  Regi- 
mento d'Infanteria (depois n.O 18, e hoje n.O z), emquanto elle não foi ocupar o seu 
novo e magestoso Quartel na Campo da Regeneração. 

Ora se na Cidade do Porta já houve CeUeiros, e neUes se recolhia todo o pão 
da terra e do mar, e ahi se vendia ao Povo segundo o Regimento do Terreiro de 
Lisboa, como deixamos dito: se na Capital do Reino existe um tão util Estabeleci- 
mento ha mais de quatro senilos; e por ser dos principais, e dos mais importantes 
se lhe deo por vezes Regimentos para a sua boa Administração, em beneficio do 
Publico, do Commercio e da Agricultura, como são os de 24 de Janeiro de 1777; 
por que não ha-de haver tambem na Invicta Cidade do Porto um Terreiro com 
o mesmo, ou outro Regimento para se colher a utilidade, que pode resultar da sua 
observancia! Serão de melhor condição os habitantes de uma Cidade, que os da 
outra? Não terão todos igual direito a participarem dos effeitos e da sollicitude da 
Governo benigno e previdente? Aos Legisladores toca olhar pelos verdadeiros 
interesses dos povos; e dellcs esparamos que felicitem os Portuenscs com o estabe- 
lecimento de um Terreiro bem regulado. 

Da Agricultura 

g I." 

Se a fartura do que o homem necessita para se alimentar e existir, faz a prospe- 
ridade publica, certo os Portuenses gozão della. No mercado achão elles sempre 
e em abundancia os cereaes, as viandas e tudo o mais que desejão e hão de mister; 
e por isso sempre está afastado delles o descarnado e medonho aspecto da fome. 

No centro da Cidade, e nos seus contornos há muitas Quintas de recreio, e de 
producção; e tambem ha terras lavradias, de que se colhe pão, vinho, azeite e excel- 
lentes frutas (principalmente laranja), hortaliças, e outros legumes, de que o paiz 
superabunda, e costuma offerecer nas differentes Estaçoens do anno. O que tudo 
se compra por mui razoaveis preços; concorrendo tambem para a barateza os bons 
mantimentos, que diariamente e em grande quantidade affluem das Provincias, 
ou descem pelo rio Douro para a Cidade da Porto. 



§ 3 . O  

Observaçoens 

Quem diria que a fartura dos viveres pode causar terriveis males! E com tudo 
é uma verdade palmar. Os mantimentos por abundantes e insalubres são bem capazes 
de occasionar molestias epidcmicas. Taes são muitas espccies de f m s  e legumes, 
aue se costumão comer coma a natureza os dá. E auanto não deve este objecto 
attrabir a attenção e vigilancia dos que presidem ao governo Administrativo e Muni- 
cipal das Cidades! Proscrevão-se do mercado publico as frutas mal sasonadas, e os 
mantimentos corruptos, ou de qualidades perniciosas. Ponha-se de algum modo 
u m  freio á intemperança, e á corrupçáo dos costumes, mananciaes fecundos das 
doenças. Castigue-se emfun a maldade daquelles que os vendão ante tempo, só 
com a mira no maior preço, sem lbe importar a saude publica. 

Muito cumpre aperfeiçoar o systema da nossa Agricultura ,que na verdade é 
assaz lamcntavel. A terra sustenta os homens, e a lavoura é de todas as Artes e mais 
necessaria e util. O seu elogio (como diz Raynal) está na sua recompensa; ella satis- 
faz as necessidades humanas ('3. E alem de nada valerem as terras incultas, fica 
mui desairoso a uma Nacão livre e noliciada conserva-las em tal estado. Cultivem-se 
pois e do melhor modo possivel. Insmamos os lavradores, facilirando-llies o uso 
das maquinas e instrumentos ruraes, que dispensem maior numero de braços, e 
poupem despezas e trabalho. Só assim venderemos pão, e deixaremos de o comprar 
aos Estrangeiros. Portugal outrora em vez de o comprar, o vendia: e por que não 
o faremos hoje? Se  as nossas Alfandegas apresentassem o saldo do que nos tem 
custado os cereases vindos de fora, e entrados em nossos portas, estremeceriamos, 
e os cabellos se nos arripiarião ao vermos as enormissimas sommas que perdemos. 

Desengano: a Nação que se não occupa dos meios internos da sua felicidade, 
por julgar que a deve procurar nos estranhos, forçosamente se armina, e raras vezes 
se pode sustentar. E quem dá demais do que recebe, vem a empobrecer infallivel- 
mente. Só a economia com o trabalho bem dirigido nos fará Nação grande; e será. 
para nós a mais preciosa mina de oiro. Tudo está em fazermos pender a balança 

(v;  Entre o\ Chtnor o rcu culto puhltco 6 o amor do ir ibll l io; c o tr3bnll1o d i  agricultura 
6 o mais reliciuszmcnr? honrado (Idem Rzyml).  B Z ~  ~ i I > ç r  que o seu imperador vai tudos 
ur annos 20 camno e rlii nraiica o culio nublico e rolemnc de hvr.ir a rerrd (1lunre;u. tom. 2 ~~. ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ - ~ ~~~- .- -~~~~~~~ .~ - 
pag. 8 5 )  A classe doi lavradores 6 muito privilegiada ;pois nunca os tirão das campos para 
os empregarem em ouna cousa, no tempo de guerra. Vid. MiUot Hisr. Univ. tom. 1.3 pág. 168. 



do Commercio a nosso favor. Tudo está (e não cessamos de o dizer) em exportar 
mais do que importamos. Se assim fizermos, não invejaremos as Naçoens mais ricas 
e poderosas. Portanto nunca risquemos da memoria estas verdades solidas, e regras 
iuvariaveis da boa administracão de uma erande familia. E oue vem a ser a Nacão - 
senão uma grande familia ?Se queremos ser felizes, e recobrar a gloria e ronome, 
que já tivemos, cumpre-nos ter verdadeiro patriotismo, e nunca desprezar os proprios 
interesses e os do Estado. Devemos trabalhar sempre por adaquirir, para que não 
venhamos a ser crueis e injustos. Pois auando a i n o ~ i a  acossa os homens. elles recor- 
rem aos crimes, e 6 força, para obterem por ella o que deixarão de procurar por meio 
do trabalho. 

Reflexionemos um pouco mais sobre a nossa Agridtura. Ella não se tem adian- 
tado, nem poderá obter o melhoramento, de que é susceptivel, em quanto existirem 
Morgados em Portugal. Convem pois extingui-los. E forçoso que as terras vinculadas 
recobrem a sua primitiva natureza, natureza de bens livres. Os Morgados são tristes 
monumentos da mais crassa ignorancia, da mais louca vãogloria, e dos mais preverso 
fanatismo. Elles só servem de nos aviltar grandemente. Nelles se acha impresso 
o ferrete do mais im~olitica e destruidor svstema. da mais reauintada e revoltante 
injustiça. É esta a voz unanime das nossos sabios Politicos: e todavia existem ainda 
Morgados entre nós r'). 

A sua instituição encontra os principias liberaes, e as maximas do Governo Repre- 
sentativo. E é tempo de proscrever essas perfidas instituiçoens, que por grande 
desgraça chegarão a ser sustentadas por Lei. Quando a razão por que ella os telerou, 
é illusoria, contraria ao uso honesto do dominio, e prejudicial á Nação e ao Estado. 
Que vem c5 a ser direitos de Primogenitura? Acaso os filhos do mesmo pai deixarão 
de ter iguaes direitos? Como se pode cohonestar um tão fatal absurdo? Como se 
ha-de authorisar a barbaridade de dar tudo a um só filho. e aos outros nada? Ah! 
muito custa a comprehender que houvessem pais de familias, que depois de terem 
em vida ultrajado a justiça dos homens, quizessem perpetuar as seus ultrajes e injus- 
tiças alem do tumulo! 

(fi) 'i'cmor cm cunúrmaq5o do que dizcino5 .i mi>rnl Lei dc 3 d'Ac,orro dc 1770, piibli- 
cada no 3linisrrrio do Alarquer de Pombd. 1lç.e ].ri f I primeira a reconhecerque 3 Inriz-  
niicjo dor hluri!.idoi ncm .c conloraia com :a tm rarüo. nem f uril d suried~dc civil: nnrcr " 
sim muito damosa á Economia do Esrado. 
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Os nossos primeiras Fidalgos nem sequer sonharão em Morgados: elles não 
se endeosarão com tal vaidade ('9. Bem sabião elles que vincular as terras é amor- 
tiza-las, é tolher a sua livre circulação, é atacar formalmente os direitos do homem. 
Muito siso tinha a Fidalguia dos felices tempos da Monarchia Portigueza! Os seus 
descendentes enlouquecerão quando instituirão os Vinculos. Com effeito as terras 
devem ser tão moveis, como a industria: aquellas hão-de girar como esta: na sua 
livre circulação consiste a igualdade de direitas. Em quanto houverem Morgados, 
não haverá liberdade civil. nem Governo verdadeiramente Constitucional: a liber- 
dade do cidadão é inseparavel da liberdade dos bens: e com isto dizemos tudo. 

Aboli pois os Morgados, e reduzi a livres todas as terras vinculadas. Abdidos 
que sejão, vereis logo como todos se movem e agitão, e se fazem solertes c activos. 
J6 cada um trabalha cuidadosamente por grangcar fazenda, na certeza de que ha-de 
fruir em paz, e que pode dispor della e toda tempo, e como lhe bem aprouver. Quan- 
tos mais proprietarios houver, mais cidadãos hão-de haver, que vivão mui unidos 
e aferrados á sua Patria: e os que nada possuem nenhum apego tem ao seu paiz; 
por isso mesmo que nada tem a perder. Isto mesma dizia muitas vezes Frederico I1 
Rei da Prussia ("). 

Ao contrario as terras amortisadas, ou as propriedades colossaes, por que não 
entrão na livre circulação, dão azo á priguiça: a qual não se lembra de possuir, nem 
de se dar ao trabalho. Eis aqui por que tambem se não cultivão as sciencias, nem 
se aperfeiçoam acabadamente as Artes. Quereis mais provas dos perniciosos effeitos 
da existencia dos Morgados? Olhai seriamente para a decadencia da nossa Agri- 
cultura e para o atraso do nossa Commercio: comparai o nosso paiz com aquelles, 
em que não ha Vinculos, e vos desenganareis. ('7 

(1s) Cerro que o espiriro de vaidade foi quem estabelecm na Europa o injusto direito 
de primogenimra; direito que tão desfavoravel 6 á propagagáo, em quanto o pai de fami- 
lias estimando um dos a o s  despreza dos demais; em quanto eUe cura cm deixar fortuna 
solida a um filho, e abandonando os outros ao mais cruel destino, vem assim a destruir a 
igualdade dos cidadãos, e com ela a maior das riquezas. Monresq. C. Fersan. C. 119. 

(") Digamos nós tambem que o melhor dos Governos 6 aqueile, que faz os campos 
ferteis; e que são mui felices os povos quando o seu Governo anima e prorcge deveras a 
Agriculnira do paiz, e a toda a sorte de industria e trabalho, e emprego de capiraes. 

( '9 )  Vid. Balbi Essai statique sur Ic Royaume de Pormgal tom 1 . O  pag. 238, e 258. 



Condoamo-nos das Provincias da Alem Tejo e Beira; cuja depopulaçáo e rui- 
noso estado de cultura reclamáo imperiosamente a mais paternal sollicitnde do 
Governo. Obriguem-se os proprietarios de extensos terrenos, que ilii há, a afora-los, 
ou dividi-los por colonos, ou foreiros, que os roteiem e cultivem fructuosnmente. 
Sejão mesmo constrangidos a vender as grandes porçocns de terra, quando Ihes 
falleçáo os meios para as aproveitar; porque estes náo podem dizer-se effcctivas 
e uteis possuidores. Nem com isto se ataca o direito de propriedade, antes se 
promove o bem geral da Nação, que em todo caso 6 a primeira das leis. Removam-se 
para aquellas Provincias (alem de boas colonias) os iiidividuos, que por transgres- 
socns da Lei não deverem residir no lugar, onde as commetterão. Sejão entregues 
à inspecção das Authoridades locaes, que os fação applicar a trabalho hoiiesto, que 
Ihes forneça e segure o necessario para a sua subsistenua. 

Mas risquem-se para sempre as palavras -Degredo - Dezradado - que táo 
maos effeitos há produzido entre nós. Substituão-se-lhe as dc -Reiiiovido - , 
Mzrdaiiça de rerideacia -. O povo muito se leva da magia das palavras. E por expc- 
riencia vemos, que as terras (aliás mui feteis) para onde se remettiáo criminosos, 
sempre cstivcráo, c ainda hoje se acháo ermas e despovoadas, ou sempre jazedo 
na maior pcnuria. Atequi tinham-se por infames os degradados, fossem as suas 
culpas quaes fossem, e por consequcncia fugia-sc de ter contracto com elles. E os 
que sofrião tal infamia perdiáo inteiramente o brio c pundonor, ficaváo quasi inca- 
pazes de jamais praticarem uma acçáo boa. A pena que priva da honra recebe toda 
sua força da opinião do povo. É necessario fazer que elle mude de opinião a respeito 
dos que são removidos de um lugar para outro. De ter qualquer cidadão commetido 
uma falta, náo se segue que seja incorrigivel. E não o sendo pode continuar a ser 
util á sociedade, como era antes de infringir a Lci. Tire-se pois á pena toda a 
idêa de infamia. Basta que a Lei cm mui poucos casos a una á mesma acgão prat- 
ticada, sem contudo inhabilitar o individuo de prestar á socciedade bons e uteis 
serviços ande quer que resida. A cerca dc nós já se houve por vir certas officios que 
se exercem na Republica, e que ella não pode dispensar. E contudo hora se consi- 
derão honrados, e mui uteis par serem realmente os braços, e mãos de todos os 
Estados. Devemos portanto esperar, que o uso das palavras -Reiiioção, ou Mu- 
dama de Residemia - vá afazendo os oovos a formar mui diversa oniniáo dos remo- 
vidos, e a não os tratar mais como excomungados civilmente. 

Lancemos tambem as vistas sobre as nossas tanto mais ricas, quanto mais des- 
presadas posessoens d'Africa e Asia. Ellas tem gemido ategora sob o pezo da mais 
opressiva e destruidora administração. Promovamos alii a agricultura, animemos 



o commercio, removendo as causas do seu aniquilamento, e concedendo os favores, 
que tanto ha mister cada um destes ramos de properidade publica. Adoptem-se 
das medidas, tantas vezes apontadas ('3, as que forem mais conducentes para aqueile 
fim. Na verdade cansa dor c dor grande, que fosse outrora pasmosa a exportação 
do marfim, dentes de cava110 marinho, pontas da Abada, cera, couros, pedras pre- 
ciosas, ambar, anfiáo (ou opio), urzella, anil, madeiras, algodão, café (o melhor quiçá 
do mundo) arroz, trigo, milho, feijão, ervilha, c de outros excelleutes legumes, de 
que a terra ai superabunda, e hoje em dia se ache em grande, e para nós mui ver- 
gonhoso abandono! 

Mostremos que ainda somos os Pomiguezes conquistadores doquelles por natu- 
reza ricos paizes; c que ainda nos abrasa um verdadeiro patriotismo. Lembremo-nos 
que são terras onde mana o precioso ouro. Vençamos resolutos os estorvos, que nos 
pretendáo pôr a recobrar a nossa antiga prosperidade e gloria. E um delles, segundo 
a nossa oriiniáo, é a escravatura. Náo se consintão ~ o i s  escravos aos cohnos. nem 
proprietários; porque attendo-se elles á escravatura, entregáo-se logo a priguiça, 
abandonáo as tenas, e em brcvc reduzem a sua cultura ao deplorável estado em que 
se acha, e dc que desejamos levanta-ln. Sirvão-se dos negros e dos indigenas; porém 
como jornaleiros e por estipendio. Alem disso estabeleçáo-se premios aos que mais 
servicos fizerem na lavoura, ou em algum remo de industria. Sem estas providencias 
quaesquer outras serão nullas, por não obterem os fins que promettáo. Sobretudo 
ponháo-se barreiras fortes á ambição e cobiça dos que forem governar aquellas excel- 
lentes e muito invejadas possessóens. Se atequi o commercio d'Africa e Asia só 
servia para beneficio das Capitaens Generaes, que ião lá extorquir o cabedal alheio, 
e engrossar o seu, como já lamentava o Alvará de 14 d'Abril de 1785; devemos 
comíadamente esperar dos nossos Legisladores e do Governo, que hão-de prover 
as cousas de modo que se não repitão as monstruosas extorsoens, e os escandalosos 
excessos, que d'antes se praticavão. 

Para se vender nos mercados puhlicos é necessario estar munido de licensa da 
Camara Municipal, e ter pago o sello estabelecido na Lei de 10 de Julho de 1843. 

(18) Tenhamos sempre em vista o Relatorio, que fez do Reino d'Angola a Commissão 
da Congresso de Lisboa em 1821; e o que dicerão Jooprrini Antonio Ribeiro na sua Memoria, 
offerecida ás Cortcs de 1822; e Gabriel Yo7osé de Soilso Ferreiro na resposta á Portaria de z 
de Novembro de 1827 do Governador Capitão General de Mogambique, Sebastião Xovicr 
Boteliro, impressa no Rio de Janeiro o anna de 1829. Lembra rambem o que dice o iiiustre 
Deputado Sorriianio nas Ciirtes e sessão de 8 de Fevereiro de 1827. -Ved. o art. do Estan- 
darte n.O 26 de 4 de Fever. de 1848. 
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Igualmente nenhuma pessoa pode vender quaesquer generos, ou mercadorias por 
grosso, ou miudo, em andares, armazens, ou lojas sema competente licensa, e sello pago 
(Lei dita). As licensas podem-se pedir e conceder por tres, seis nove, ou doze mezes; 
e segundo o tempo por que se eUas pagão se paga o seUo resppctivo (Lei dita tabella 
n.O z -4.* classe). Aos administradores dos Bairros toca a fiscalização do Imposto 
do sello em todas as licensas; e proceder a varejos nas lojas, armazens, hospedarias 
e casas de venda (Lei dita art.O 20) ('O). 

1 
Não podemos deixar de notar, que o sello de 2:4oors, estabelecido em gera 

para a licensa de vender nas Cidades de Lisboa e Porto quaesquer generos ou mer- 
cadorias por grosso, ou miudo, dá lugar a se illudir a Lei e defraudar consideravel- 
mente a Fazenda Naci nal, em quanto um infinito numera de donos de lojas, ou 
tendas insignificantes, em que não há (por assim dizer) generos ou mercadorias que 
valhão o importe do sello, e mais 450 rs que leva o Escrivão da Camara Municipal 
de passar a licensa, não a titão, e assim vem a ser prejudicada a Fazenda Publica. 
Quando a classificarem-se as lojas, impondo-se maior sello ás bem fornecidas, e menor 
ás insignificantes, se cumpria a Lei, e ella era igual, e a Fazenda muito aproveitava. 
Haja pois tres classes de lojas, e por consequencia sello de 2:400, de  zoo, e de 
600 rs, que todos de boa vontade o pagão, c todos tiráo a competente iiceusa, não 
se legando todavia por ella tão excessivo emolumento. 

Na mesma Lei nos fundamos. Por quanto se eila estabelece o selio de I :zoo para 
as licensas de vender fora das Cidades de Lisboa e Porto, por que não hão-dc pagar 
o mesmo os donos das lojas daquellas duas Cidades, que se achão nas mesmas cir- 
cunstancias dos lojeiros das outras terras do Reino, já por que eUes se não podem 
ter bem sortidas, e já por que as lucros são muito mais modiwis, ou nenhuns? Na 
falta daquella classificação desapparece a igualdade da Lei, e o prejuizo da Fazenda 
é consideravel. 

Das Artes, Fabricas, Manufacturas & 

$ 1 . O  

A Invicta Cidade do Porto já foi em outro tempo, por assim dizermos, uma Fa- 
brica. Durante a Administracão do Marauez de Pombal. estava recheada de Esta- 
telecimentos fabris; porque o sabio e paternal Governo d'El-Rei, o Senhor D. 3osé 1.0, 
os protegia desveladamente. 

(") Vede as Leis de id, d'Abril de 1827, e de 20 de Dezembro de 1837, e de7 d'Abrii 
de 1838, e as Insrniçoens approvadas pela Decreto do r2 de Maio de 1838. As Camaras 
Municipaer podem fixar e levar o aluguer de qualquer porção de terreno ocupado pelos 
vendedores nos mercados publicos fechados, e naquelles de que a Csmara for pqrietaria. 
Portaria de 23 de Setembro de 1835 e de 11 de Março de 1844, 
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Abundavão então neUa Fabricas de tecidos de seda lizos e de lagor, e matiz, 
veludos, damascos, galoens de oura e prata, fitas lizas e lavradas, meias de sede, 
estamparias, chapeos finos e grossos, ferragens, louça &.a Florecia portanto a indus- 
tria Nacional, e não invejavamos a dos Estrangeiros. Mas a fatal queda daquelle 
primeiro Ministra por morte do Rei, as posteriores Administraçoens, que sempre 
tratão com indifferença e desdem o que as anteriores fizerão; e a desastrosa invasão 
de Exercitos, seguida da protecção Q Franceza, a r ~ n a r ã o  as Fabricas Nacionaes; 
ate que finalmente veio a reciprocidade á Ingleza, que acabou de as destruir. 

§ 3 

Parece que alguma estrella maligna tem resewado uma triste sorte para os nossos 
Estabclccimcntos fabris! ~Jrniinou-sc n miecstosi Fnbric3 dc liriificio~ dc P/<i<.ido 
I.ino dos Soriror ièixrira,  estnbclccidn cm 1.ordcllo do Ouro em Ediíiciri seu riroririo: - .  
a qual continha dentro em si todas as Officinas necessarias para a laboração desde 
a primeira mão dobra ate a ultima. Teve igual sorte a Fabrica de Lanilicios de Dornin- 
gor Manim Gonçalves por elle estabelecida e costeada, durante a sua vida, no mesmo 
local de Lordello do Ouro. 

Arruinou-se tambem a insigne Fabrica de ferro e fundição, que o dito Doiiiingor 
Martim Gonçalves, sendo Deputado da Companhia das Vinhas do Alto Douro, 
e levado de verdadeiro patriotismo erigio na freguesia de Crestuma, e em sitio o 
mais proprio e acomodado para um Estabelecimento de semelhante natureza. 
Que excellentes maquinas não havia nella! Quanto não era ella frequentada e visi- 
tada pelos amadores das Artes! Foi em beneficio não só dos Accionistas da dita Com- 
panhia, mas tambem da Nação que se estabcleceo; mas tanta que aquella cahio por 
lhe tirarem os exclusivos, cahio tambem a grande e brilhante Fabrica. E que não 
houvesse outro patriota que a salvasse da ultima mina! Brava desgraça! 

Varias Fabricas de Tecidos de seda lizos, ou lavrados, ou a matiz, veludos, damas- 
cos &, aliás bem estabelecidos, e depois de chegarem ao grao de perfeição, desapa- 
recerão. Quasi todas acabarão com a morte dos seus proprietarios. Assim acontece0 
ás de Braz d'Abreu, Domingos Jorge, Joüo Baptirta o Congregado, Claudio Coquet, 
Francisco José da Silva Lapa, Joüo Ltiiz, &.a As suas manufacturas, por muito bem 
acabadas não invejavão as de Fran~a.  Igual sorte vierão a ter as Fabricas de chapeos 
finos de Domingos Rosalio do Nasciinento, estabelecido no Largo de S. Sebastião, 
a deJoão Pedra Salabem, na Calçada dos Clerigos, a de Ignacio Vieira Soares & C.8 
na Rua do Sol &.a 



Entretanto a Invicta Cidade conta presentemente um considerável numero de 
Fabricas e Officinas, e todas em affectiva laboração. O que não admira, porque as 
Portuenses, como já dicemos, são natcralmente dados ás Artes. Elles sempre tiverão 
para si, que os Estabelecimentos fabris constituem os elementos da felicidade das 
Naçoens, por serem as mãos e braços do Corpo Politico. Elles nunca desconhecerão 
que a mesma Natureza obedece ao genio e á vontade do homem: que a Arte imita 
a Natureza; e que os industriosos quando topão embaraços, fazem esforços para os 
destruirem, e s6 descansão depois de alcançarem o que emprehenderão. E é por isso 
que sempre houve entre os Portuenses emprebendedores animosos, que por maiores 
obstaculos que encontrassem, nunca se acanharão nas suas tentativas fabris, ou 
especulaçoens commerciaes. 

§ 7 

A nova Fabrica de Vidros de Francisco da Rocha Soares, acaba de ser estabelecida 
no luear de Paco de Rei. fremesia de S. Cristovão dc Mafamude. e em Edificio seu - . - 
proprio. Tem Estatutos este novo estabelecimento, approvados pelo Governo em 
Portaria de 29 d'Abril de 1837. As suas manufacturas se vão aperfeiçoando todos 
os dias. Já apresenta vidros lapidados co,n primor; e promptuica as obras que se 
desejão e encomendão. N6s porem receamos que ella não possa subsistir pela obvia 
razão de lhe fallecerem extensos pinhaes, que subministrem para a sua laboração 
as lenhas necessarias e indispensaveis: as quaes s6 se podem haver e conduzir de 
partes longinquas o que certo é o b s t a d o  forte á sua conservação, e aos seus pro- 
gressos ('O). 

§ 8 

Ao patriotismo do Dr. Francisco Ignncio Pereira Rubião se deve o estabelecimento 
de sua Fabrica de ferro e fundiçáo, na ma da Toninha; cujas manufacturas muito 
a acreditão, e tem grangeado a approvação do Publico. Não é menos digna dc men- 
cionar-se a que há pouco se estabelece0 no sitio do Bicalho, freguesia de Massa- 
rellos, á beira do rio Douro; a qual por ser a unica Fabrica de ferro e fundição, que 
labora por vapor se torna superior á outra. 

Observaçoens 

Convenção-se os que presidem aos destinos da Naçáo, que um dos meios de 
se ella engrandecer, é sem duvida nutrir e secundar as Artes, protegendo os Esta- 

(?O) Verificou-se infelizmente o nosso pronoscico: Já se acha fechado um tZo uril e na- 
cional Estabelecimento: com bastante magoa o annunciamoi. 



belecimentos fabris de modo que nunca se arruinem, antes sim se conservem e pros- 
perem cada vez mais: é recompensar dignamente o merito e patriotismo tanto dos 
proprietarios e crectores, como dos Artistas, que se mais distinguirem, ou apresen- 
tarem obras primas de sua industria. nA gloria é c seiltpre foi para elles a sua ntmos- 
fera; é o elei>ie>lto em que o genio bate as azas, e ergue os wo6s d'Aguia que vemonta 
seinpre. hrão queirantos ter outro Ca>iiocnr á custa dor tlubalhos e desgraças do autor 
dos Lwiadas*: ossi>i~ se exprasa um rabio nosso. Premiar é recanhcccr o merecimento; 
é derramar a vida no Corpo social: enfun é tão necessario á ordem publica; assim 
como é indispensavel punir os delictos. 

Destas verdades estava convencido o sabio e regencrador Governo do Senhor 
D. José I: Que impulsos, que socorras e subsidios não dava elle ás Fabricas Nacio- 
naes! De muitos só referiremos o de 808 cruzados, que emprestou ao Inglez Guillzerme 
Stepltens para estabelecer a Fabrica de vidros na Marinha Grande junto a Leiria. 
Aquelle Grão Monarcha, alem do emprestimo pecuniaria, lhe permittio gramita- 
mente queimar toda a lenha necessario do extensissimo Pinhal d'El Rei C? Sirva 
isto de exemplo para de uma vez nos desenganarmos, que os Estabelecimentos 
fabris hão mister a decidida e efficaz proteqão do Governo; e que sendo por eUe 
protegidas (não cessamos de o repetir) cresce a popula$ão, aumenta-se a Agricul- 
m a ,  tem maior valor os bens de raiz, maior incremento as rendas do Estado; e 
finalmente não há calaceiros, nem pedintes aonde há Fabricas; porque todos acbáo 
em que ganhem a vida (%3. 

Sigamos pois a Politica de vigiar cuidadosamente sobre os Estabelecimentos fabris, 
e de os proteger quanto ser possa, se os queremos ver prosperar, e com elles o paiz. 
Muito convem aumentar as nossas manufacturas para que cheguemos a exportar 
mais, do que importamos. «A Nasão que exporta menor do que i>itporta, verá ser-lhe 
desfaworawel a bala~iça do Coriir>tercio (dizia Frederico I1 de Prussia). Por qtie veni a 
pagar inais dirilieiro aos Estrangeiros do que recebe deller; e por conseguinte se achara 
em breve desnrovida de numerario: tirai todos os diar dinizeiro de tona bolca, e záo . . 
o metraes nella, ficará em pouco reitipo vazia. O meio de obsiiar este incoaveniente é 
au»ientar as manufacturas; ganha-se tudo sobre ar produçoens proprias; e licra-se ao 
nzenos a mão d'obra sobre as ertrangeiraro. 

O') Vide Jacame Ratfon nas suas Recordações p6g. 128. 
Cz) e h c n r a i  a indurrria, c dararroi a ociocidade, pue nunca sereis vcxodorpeIa rnireriao,. 

Este o consclbo que em 1750 dava ao Governo de Hespanha o Irlandez D. Bernordo Ward 
dizendo mais, que náo basta ameacar os vadios com grandes castigas, 6 forçoso que se Ihcs 
diga = ayui Iiavair dc trabalhar : awi nos durüo de cotrrr =. Sem isto as leis, por mais sabias 
que sejáo, nunca teria força de enrirpar os uodior, os folliculurim, e os Lozeroirir. 
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Cumpre tambem premiar os Artiíices insignes, como já dicemos. Quando se 
mesquinha ao seu merita a devida recompensa, muito mal vai á Nação. Mande o 
Governo cunhar medalhas, e as distribua com imparcialidade. Imittem-no as Asso- 
ciaçoens commerciaes, e outras quaesquer amadoras das Artes; pratiquemos o 
mesmo que fazem os outras Napens, em que aquelias floreccm. Na F~ança acabão 
de cunhar grande numero de medalhas de ouro, de prata e de cobre para o dita fim. 
Certo que umaMedalha concedida ao Artistapara usar della, é para elle o maior brazão, 
com que se ennobrece, em quanto prova e testemunha publicamente o seu merito: 
e ao mesmo tempo serve de estimular os outros a fazerem-se dignos de igual, ou 
maior galardão. 

Em uni erro, e não pequeno, tem cahida os nossos fabricantes. E vem a ser o de 
quererem ciies enriquecer de rebate. Não julguem ser bons e seguros os meios de 
pouco tempo medrar em riquezas; ou mais claro, de principiarem por onde devem 
acabar. Sempre nos lembrará os que elies praticarão em 1822. Então devião elles, 
senão abaixar, ao menos conservar o preço das saragoças e pannos da terra, que já 
se hião generalisando pelo exemplo e impulso dos Membros da Sociedade Pauiotica 
Portuense. E que fnerão elles, e os seus agentes? Dobrarão os preços, só por que 
tinhão maior consumo. Não é assim que se promove o adiantamento da industria 
Nacional: não é desta maneira que podem secundar as Fabricas; antes sim se hão-de 
forçosamente arruinar e fechar (q. 

Por vcnma os Inglezes praticarão o mesmo, quando ao principio, e á sombra do 
inftrnal Tratado de 1810 introduzirão emPortugal as suas manufacmas? De nenhuma 
forma: venderão-nos com barateza oara nos mellior illudirem. e mais facilmente 
alcançarem os seus fins. E qual foi a resulta? Arruinarem-se as nossas Fabricas; e 
da sua destruição tirarem elles, como reahente tirarão awltadissimos interesses. 
Perdemos o nosso incalculavel numerario; e ficamos sem os nossos Estabelecimentos 
fabris. E não será assaz sobeia esta licão Dara ultimo desengano dos Fabricantes Por- . . - 
tuguezes! Enthesourem elles na memoria estas verdades, para que nunca se esqueção 
dellas. 

p3) Pode ser que em razáo do grande c repentino consumo, que nessa epoca se fez dar 
nossas saragogas, se extinguissem cstis de rebate; e para se fabricarem outras houvessem 
mister os proprietarios das fabricas de aumentar o numero de teares, e dos opcrarios, c 
sobretudo pagar-lhes maiores salarios. 
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