
Economia em Portugal no sec XVII – aspetos da mentalidade

È prioritário detetar como se deu, em Portugal, a emergência de uma vivência do económico, 
de tal forma que este se integrou inquestionavelmente na escala de valores aceites, o que, 
precedente não acontecia.

ARETE E PHYSIS

São indicadores de tal ambiência, quer o exaltamento discurso, por exemplo, do  Intendente -Geral 
da agricultura, Luis Ferrari Mordau, em escrito de 1782, quer o estilo didático de alguns vates, 
em maré de entusiasmada criação ou tradução e em que a natureza e a utilidade da sua 
transformação é o motivo.
Quando Ferrari relata que a  Agricultura é a “matéria mais importante, mais vasta e mais 
urgente, não só da monarquia, senão do Céu para baixo depois da religião” não estamos 
perante uma festa em honra de Ceres cristianizada ou perante o embarque indefinido para Cítera. O 
problema é mais sério, por se ligar com novo discurso de natureza que se nos dá, na acepção 
revivida de uma aretê, de uma moral, moldada no entendimento restituído da physis, da sagrada e 
próvida Natura.

Mentor, para reformar o reino de Idomeneu, enaltece a Agricultura e quer que as condições do 
trabalhador dos campos sejam melhoradas. O sec XVIII em Portugal não foi só uma predisposição 
mental e uma intenção política e social para a agricultura. De fato, a mediação de um saber 
científico moldado em preocupações de horizonte politécnico com data da reforma da Universidade 
(1772), levaram a um “seguimento da natureza”. 

“Além de que até as ciência celeste, matemática e política encerra em si a agricultura. Celeste 
porque requer estudo de pura contemplação, e seguimento da natureza; matemática porque as suas  
proporções são as artérias da vegetação, política pelas suas pulsações, combinações e inerências, 
com mais ramos de dentro e fora do Estado”

Transparece neste discurso uma opção cientifica post-neutoniana e suscetível de articular o saber e 
o poder, tal como reportou na Academia de Ciências entre os que foram publicados e os que jazem 
inéditos. 

O económico como ingrediente de mentalidade

O Portugal de setecentos  recuperará através de uma certa elite, sensível a aberturas mentais, o que 
pela Europa das Luzes se tornara marcante: A publicação de preocupações de naturalistas, físicos e 
económicos.
O interesse pelo Quadro Económico de Quesnay, ligado ao conhecimento útil da natureza e da sua 
legitimidade cientifica, neste caso por um viés económico, virão a interessar, entre nós, também, 
meios sociais cultos.
È importante dizer, contudo, que a simpatia para problemas de Agricultura, antes da fundação de 
Ciências, só se distingue com a atividade da sociedade económica de Ponte de Lima.

A partir de Oitenta há indícios de um interessante, sobretudo estético, concomitante do discurso 
fisiocrático. Reforçava tal empenho a pedagogia coimbrã da Faculdade de Filosofia, aclimatando no 
Horto Botânico muitas variadas espécies, ao mesmo tempo que se desenvolvia a Agricultura, a 
Botânica, a Zoologia e a Química. 

“Se teve dias de Ouro, os dias foram
Em que Fabrício, Cincinato e Curio
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O timão da República sustinham
E passavam da púrpura à charrua”
José Agostinho de Macedo

A vivência de intelectuais – e também de cientistas muito ligados ao fomento da Agricultura, como 
Vandelli – só adquiria significado com uma articulação de filosofia de natureza e impulso 
cientificador, para que se viabilizasse uma prática de levantamento, interpretação e transformação 
da realidade física da Nação. 

“ Em todos os reinos, maiormente nos impérios agricultores, comerciantes e com domínios e 
possessões remotas como o nosso é necessário exercitar os homens ao estudo das ciências naturais,  
que são as que mais servem para a agricultura  e industria nacional, para as artes domésticas, 
para o comércio e navegação, para a mineralogia das colónias, e para a riqueza, sustentação e 
forças publicas do Estado, cousas que se não podem conseguir nem pela ciência teológica nem 
pela ciência jurídica. È uma regra certa e conhecida hoje dos políticos que na situação actual das 
nações, não pode haver nem grandes forças, nem verdadeira opulência naquele estado em que se 
não trabalhar bem a física e na economia”
Ribeiro dos Santos

Por aqui vemos bem o afloramento das preocupações pragmáticas do que foi o projeto pombalino. 
A celebração naturalistico-didascálica, de encenação neo-clássica, advinha o terreno de uma 
concepção da natureza, assumida como resistência, que urge transformar, daí se extraindo um 
posicionamento ético e político manifesto.

A preocupação pelo económico, como por outras urgências de vida material, assumira na literatura 
pré-pombalina, quase sempre, um carácter subsidiário. 
O pensamento económico de um Duarte Ribeiro de Macedo só é verdadeiramente conhecido no sec 
XIX e os temas populacionistas de Manuel Severim de Faria só a partir dos fins do sec. XVIII 
ganham efetivamente importância.
Com exceção de Sebastião José de Carvalho e Melo, que refletiu sobre a teoria e prática 
mercantilista europeia (ou antes dele, de certo modo o Cardeal da Mota ou Alexandre de Gusmão).
Será já na gestão pombalina, aquando dos sucessos decorrentes de acção jesuítica do Paraguai que 
surgiram alguns aspetos que colocaram problemas de foro religioso no terreno do crematístico. 
A problematicidade do económico, como valor independentizado dos officia (teoria de obrigações) 
tradicionais, está presente na denúncia da atividade comercial dos jesuítas. Estamos em 1756, em 
pleno arranque do projeto pombalino. Assumir uma racionalização da prática económica, como a de 
Pombal, representa ainda, o prolongamento operacional de um valor político

“ Disse há pouco que o comércio é um vínculo com que todos os homens se unem. Porque 
verdadeiramente a Providência quis deste modo fazer os homens dependentes uns dos outros, quis 
que se acercassem e servissem reciprocamente e que recolhessem qual era o poder do Criador, que 
tantas preciosidades cria nos vários países do universo para seu uso e regalo”. Clarck 
(comerciante inglês)

A advertência assume a constatação de que a atividade mercantil é um elemento nobre da 
“socialitas”. 

Diz D. Hugo (genealogistas espanhol)
“ Confesso que tendes otimamente mostrado as conveniências do comércio: porém ainda assim 
duvido muito que os meus paisanos se dediquem a ele com ardor e eficácia. Terão por coisa pouco 
airosa, que um cônsul romano se abatesse ao infinito ponto de exercitar a mercancia.”
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Na linha de reflexão de uma classe de Lima Bezerra, a nobreza, parece ser o consolidar de um status 
proporcionado pelo exercício da atividade  económica, se reflexão intencionada a ver na 
propriedade uma instituição produtiva. É, aliás, esse um aspeto que de forma vincada se vai tornar 
programático no memorialismo económico da Academia de Ciências.

A especificidade de um discurso fisiocrático

Aqueles a quem se designa, entre nós, por fisiocratas devotar-se-ão, prioritariamente, a fazer o 
levantamento das carências estruturais e a sugerir o lançamento de estruturas alternativas. 
Uma das razões que se costumam apresentar para o desfasamento de escola vai ao encontro da tese 
de que os fisiocratas lusitanos visavam conciliar a atividade produtiva agrícola com o fomento 
manufactureiro, não obstante a articulação dos dois setores se fazer, por via de regra, na 
subordinação do secundário e do terciário, ao primário. 
Um outro problema, ainda, é que entre nós, por volta de 1790, se pensa já com certa convicção na 
“não-esterilidade” da industria, à luz do equilíbrio sectorial desenhado pelo Ensaio sobre a riqueza 
das Nações, de Adam Smith

As Memorias Económicas da Academia das Ciências  , que começam a publicar-se em 1789 
refletem, com efeito, a superação do puro patrimonialismo, e deixam entrever crítica ao regime 
senhorial, no que este tinha de obstaculizador a medidas de avanço económico, além de nas suas 
páginas transparecer o diálogo aberto entre o realismo técnico e a utopia pragmática da ilustração.

Academia e economia

È notório o enquadramento institucional de todo  um discurso que prolonga o que já Teodoro de 
Almeida, em 1 de Julho de 1780, na Oração de Abertura, da Academia, anunciara, quando se 
referiu às Ciências e Arte, para relembrar então a promoção da Agricultura e do Comércio e que está 
conforme com o Plano de Estatuto da Academia, desse mesmo ano, em que se propugnava uma 
junta para desenvolver a “agricultura, as artes e a industria popular”.

“O desejo da pública prosperidade pode ser igual em todos, basta para isso um coração leal e bem 
intencionado. Não é o mesmo porém enquanto ao modo do concorrer para tão nobre fim, porque as  
circunstâncias e obrigações de cada individuo ou corporações lhas fixam ou limitam. Dar 
providencias, remover obstáculos, extirpar abusos, compete somente aos ministros do poder 
soberano; influir com grandes exemplos, intentar grandes estabelecimentos, cabe só na força dos 
ricos proprietários; propagar as luzes que para este fim lhes subministra a natureza dos seus 
estudos, é tudo quanto podem e devem fazer as corporações literárias”. José Correia da Serra

Os tópicos englobantes de um bom acesso às memórias são:
a) O papel do Estado,
b) as medidas de liberalização comercial e administrativa bem como o papel da propriedade 
produtiva, isto é a responsabilidade que o proprietário tem, em inverter uma situação de inércia 
económica; justificando um estatuto essencial da apropriação;
c) a procura de equilíbrio sectorial
d) a própria dimensão técnica de que os memorialistas se fizeram arautos para a viabilização de 
estruturas económicas capazes.

Papel do Estado
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 Lacerda Lobo numa das suas memórias, valoriza o benefício notório que trouxe à política 
cerealífera o arranque de videiras e o reduzir do seu espaço a terras de pão, levados a efeito por 
Pombal. Vilanova Portugal ao versar matéria sobre baldios, articula propriedade e desenvolvimento 
à luz de uma lei que considera fundamental, “distinguindo os baldios dos povos, daqueles que 
pertencem aos moradores e que são dos concelhos”. 
O Poder e o Saber, numa imagem exemplar das Luzes, dariam, unidos, os seus frutos, instruindo o 
proprietário agrícola mas também o industrial, de quem à atividade económica produtiva se 
dedicasse.

As medidas de liberalização comercial e administrativa e o papel da propriedade produtiva

Um dos aspetos que melhor define a liberdade da terra, a par com a melhoria de cultivo, comas 
comunicações e com outros fatores, são as medidas destinadas à racionalização do mercado.

“ Nem o comércio hoje se faz por troca e escambo, mas por compra e venda, e nestas o dinheiro 
não passa ordinariamente de uma para outra mão sem interesse, consequentemente, quanto maior 
for a circulação, maior o lucro entre povos.” Villanova Portugal

O autor queria aqui secundar o pensamento de Montesquieu, ao dizer que era “frívolo regular o 
patriotismo pelos marcos que dividiam os territórios” e ao contrapor aos vícios do sistema feudal, a 
cidadania exemplar dos romanos, isto é, um ordenamento de espaço racionalizado.

Em 1812, o Visconde da Lapa que conhecia bem Adam Smith, parece anunciar, plenamente, as 
possibilidades de uma intensificação comercial, ao falar em termos de conjugação de divisão do 
país e liberdade individual de empresa, sem entraves morais.
Vemos emergir, paulatinamente, do pensamento dos fisiocratas, sem exageradas preocupações de 
escolas, temas que, de qualquer modo, são tendentes a criar uma doutrina específica e a dar resposta 
a situações estruturais e conjunturais de um país.

“ A gravidade espanhola, em que entra o nosso viver às leis da nobreza, é o maior mal que a 
agricultura e o bem do estado tem padecido...A república é feliz pela soma de trabalho que nela se 
faz, e não pela multidão de homens, que desdenhando o trabalho, impertinentes seguidores da 
côrte, requerem se premeiem neles os serviços dos seus avós, como se o bem do estado se houvera 
de produzir, pelo que já foi, e não pelo que é agora” 

Avulta ainda, no tocante a medidas de liberalização que apontam para as denúncias e rupturas que 
se começarão a verificar no vintismo, o tema dos florais, bem como o apelo ao estabelecimento de 
outras bases para as obrigações entre cultivador e o rendeiro. 

“ A agricultura é, em certo modo, a primeira das ciências, por isso mesmo que serve de base à 
riqueza e prosperidade dos estados. Inglaterra, que há algum tempo tem subido à maior grandeza, 
tem também levado a sua agricultura a maior grau de perfeição, enquanto Portugal, que por 
várias circunstancias políticas tem decaído muito do seu antigo esplendor, tem visto reduzir a sua a  
um abatimento extraordinário. Esta verdade, reconhecida por todos, tem sido muitas vezes 
repetida, se bem que com pouco fruto; tem-se achado muitas, mais ou menos especiosas, que todas 
elas pendem em alguns abusos da nossa legislação agrária, e sobretudo em a ignorância dos 
cultivadores. Não é aqui o lugar, nem pode ser da minha competência examinar o primeiro destes 
artigos, que está imediatamente debaixo da vista do soberano, e ao qual é sem dúvida ele 
providencie, logo que as circunstâncias lho permitam; apesar porém das grandes vantagens que 
disto possam resultar, atrevo-me a dizer que elas serão diminutas e insuficientes, enquanto os 
particulares não conhecerem melhor os seus interesses, e os cultivadores não tiverem os princípios 
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de uma arte até aqui só tem exercitado por uma rotina supersticiosa.”  Mendo Trigoso

A procura de um equilíbrio sectorial

No período que vai de 1789 a 1815, ao longo do qual se publicaram as Memórias, lê-se entre nós 
Adam Smith que acompanha em influência as Lezioni di Comercio de Genovesi, mais conforme 
com as teorias de estado do absolutismo esclarecido que os Académicos aceitam.
O pensamento de Smith adequava-se, porém, ao ecletismo das opções teóricas, muito confrontadas 
com as nossas realidades estruturais de Nação e com situações próprias de conjuntura. 
Portugal, vivia por volta de 1789, na esperança de um arranque económico que saiu frustrado ainda 
no tempo da publicação das Memórias, o que não invalida, todavia, a meu ver, o que mais 
importante existe na elaboração mental dos académicos: a consciência dos obstáculos ao progresso 
económico, quer para o desenvolvimento industrial e comercial. E assim, é coerente, que num dos 
seus mais importantes textos, Vilanova Portugal pretenda o estabelecimento harmónico do 
rendimento comercial ou industrial (rendimento de fundos fictícios) com o rendimento fundiário 
(rendimentos de “fundos naturais”). A medida proposta é, sem duvida, norteada, pelo interesse de 
defesa do setor primário em desvantagem com a especulação comercial e financeira, e pretende 
varrer da mentalidade nacional a ideia de que a remuneração agrária deva ser restringida aos valores 
do fruto da cultura, recebendo um puro “salário” de trabalho, numa situação de quase “escravidão 
adscriptícia” 

A persistência de uma política restritiva, foi sistematicamente actuada desde o período afonsino até 
ao reinado de D. João IV. 
A agricultura, de um bónus de quase serviço, prestado ao todo da comunidade, como a exposição 
histórica atrás transcrita deixa perceber, deve, pelo contrário, transformar-se numa componente 
paralela do rendimento nacional global, através de uma renda compatível e possibilista de uma 
propriedade produtiva:
“...a taxa de juros como rendimento dos fundos fictícios há-de ser igual ao resultado de valor e da 
produção dos fundos naturais”

E ainda:
“È um princípio geralmente adoptado que o Estado que precisa ter diferentes classes de cidadãos, 
precisa ter fundos de diferentes espécies, que sejam bastantes à sua subsistência. Fundos naturais, 
que fazem principalmente a subsistência da classe agrícola, e fundos fictícios para as outras 
classes.”

Ética de trabalho e religião 

È importante chamar a atenção, neste ponto, dado o sublinhado da valoração de económico, para as 
implicações polémicas que se conexionam com causas ou condições religioso – culturais de uma 
ética marcada pelo apreço do trabalho, ou do que constitui o tipo de problemática iniciado com Max 
Weber sobre o “espírito de capitalismo”.
A partir, justamente, do estudo do significado do aparecimento de sinais de mentalidade em que há 
uma propensão à valoração do económico e sua subsequente incorporação na escala de valores. 
Pode dizer-se desde já que a incorporação do económico que já vimos como ingrediente de 
mentalidade, afirma-se não em plano que nos conduza à ilustração da tese de Max Weber, mas antes 
à aceitação de emergência do económico, à luz de uma harmonização de interesses espirituais e 
políticos, na perspetiva de um país enraizadamente católico

Dizia, Fr. José da Expectação, um beneditino que compôs umas Direções económicas para a 
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Sociedade Económica de Ponte de Lima “que todo e cada um dos membros da sociedade bem 
regulada deverá ter continuamente presente que religião e política verdadeira têm conexão mútua e 
inseparável, pois ambas são nascidas do mesmo e único criador que nunca pode ser contrário a si 
mesmo”

Importa dizer, e isso por muitas hesitações que se colhem nas intervenções dos memoralistas, que a 
sua formação espiritual não estava excessivamente distanciada da harmonização proposta pelo 
beneditino.

A dimensão técnica da fisiocracia e o saber politécnico

A dimensão técnica, que se torna mais significativa por acompanhar as intenções de uma 
propriedade mais produtiva, e que tem a ver, também, com o encanamento de rios, com a 
exploração de minérios, com estudos sobre pescas, com a normalização de medidas de variado tipo, 
com a produção de alfaias agrícolas mais aperfeiçoadas, com vinicultura e muitos outros.

“Depois do renascimento das letras na Europa, os povos modernos tomaram diferentes caminhos 
para chegar à sabedoria. Ocupados por muito tempo em ciências inúteis começaram alguns a 
levantar a cabeça do letargo, fazendo conhecimentos úteis o objeto das suas meditações, ao mesmo 
tempo que outros continuaram as suas escolas em frívolas questões e tratados estéreis. O mundo 
presente, diz Geneuense, quer cálculo, geometria, história natural e antiguidade.”

Para José de Almeida, visconde da Lapa, a estatística é o conhecimento do estado, através do qual 
se “aproveitam os recursos e se descobrem e fazem renascer os que faltarem por descuido ou 
realmente, sendo então necessário cogitar meios de os suprimir.” Deparamos, portanto, não só com 
o estudo dos recursos existentes, para o que era preciso um meticuloso levantamento, mas também 
com a investigação desejável, para a descoberta de novas tecnologias.

Não devemos esquecer que a intenção de um conhecimento técnico das coisas que se espalha nas 
Memórias Económicas não deixa de prolongar o lema da “lógica do mundo” verneiano e reflete 
ainda a reestruturação mental e cientifica promulgada por Pombal em 1772.

Com efeito, os Estatutos da Universidade de Coimbra, ao dividirem o conhecimento filosófico, em 
racional, moral e natural, promoveram ao lado dos estudos de lógica, de metafísica e de ética, a 
história natural (coma zoologia, a botânica e a mineralogia), a física e a química. 
Em 1791, porém, são introduzidas alterações aos estatutos, criando-se a cadeira de botânica e 
agricultura. E em 1801 institui-se a cadeira metalurgia. 

Recorrente...a necessidade de reformas de estrutura

È esta uma mensagem que se transmite ao vintismo. Mas sobretudo, para além do vintismo, em que 
persistirá a conflitualidade da macrocefalia comercialista e o anseio que, por vezes, é vivamente 
exposto, de se conseguirem transformações profundas ou radicais de sociedade e de vida.
A Academia de Ciências molda-se de recetividade mental de uma agricultura com bases cientificas 
e lucrativas, a par de medidas empresariais fabris.
No período que medeia entre as Memórias e os anos 40 -50 do sec XIX, há dois tópicos comuns que 
perpassam quer nos académicos, quer nos publicistas dos Oitocentos. A reforma do regime 
fundiário e a consciência crescente de uma raiz agrária de transformação socio-económica. 

Uma mentalidade aberta a reformas profundas de estrutura e investimento de saber.  
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