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Porto-Imprensa Moderna

1383-1580-1640

Bem previ"ramos nós, ao escrever os dous
primeiros capitulos de O Problema Agricola,
que o esboço de interpretação da historia nacional, n'elles lançado em n1eia duzia de traços incompletos, quasi rudimentares, havia
de provocar a surpreza de alguns leitores do
nosso livro, e de ser summariamente regeitado por temerario, _e talvez por destituído de
baze.
Se traduzimos corre'c tamente as palavras
d'um velho e distincto amigo, a data funesta
de 1580, que marca a absorpção de Portugal·
por I·I ispanha, não representa, ao contrario do
que affirmamos, o episodio final, inevitavel e
logico do espírito burguez, aventureiro, cosmopolita e mercantil, que alçou o Mestre em
1383 sobre o cadaver do Andeiro, que trium-
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phou, apezar dos Atoleiros, apezar de Aljubarrota e a,pezar d'aquelle admiravel Valverde, da alma nacionalista, desinteressada e nobre de Nunalvares, e impôz precocemente ao
paiz a soberania de Lisboa. 1580 seria uma
crise essencialmente moral, em que nada
commum se descobre com a crise intensamente economica do fim do seculo XIV. Seria-se acaso esta aclaração não altera o sentido d'um breve artigo de jornal-o resultado
d'uma especie de collapso moral, derivado da
perda recente d'uma batalha, da morte desastrosa d'um rei que não deixa successor, do
extraordinario consumo de energia, imposto
pelos descobrimentos e conquistas do ultra·
mar e pelas frequentes desordens internas,
da suppressão da vida municipalista com a
reforma dos Foraes pelo rei da pim,enta,
D.- Manoel, e consequente implantação do absolutismo monarchico, anteriormente preparado por D. João n, do es~acionamento mental sob a disciplina jesuítica e da compressão
das consciencias sob o tribunal do Santo Offi.
cio. Seria um desalento collectivo, habilmente
explorado por alguns vendidos,-um mêdo,
ou pelo menos indifferença geral, opportunamente aproveitado por Philippe e o duque
d' Alba, por uma rapoza e por um tigre. Emfim, -1580 seria uma crise exclusivamente de
caracter, assignalada por tres symptomas pre-
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ponderantes: cobardia no povo, incapacidade
nos organisadores da resistencia, infamia em
guerreiros e consefheiros traidores.
Não será este o pensamento do nosso ami•
go, reduzido ás suas linhas essenciaes? Se é,
devemos confessar que decalcou com sufficiente fidelidade o quadro moral da nossa
existencia collectiva, no período lugubre e
curto que decorre de 1578 a 1580, de AlcacerKibir á ponte de Alcantara, d'uma grande e
estrondosa batalha a um tumulto insignificante e obscuro.
Infamia, incapacidade, . cobardia- eis no
que viria a cifrar-se a historia d'esses dous
annos funestos. Crêmos estar certo: nada porêmos, nem tiraremos, portanto.
Mas vejamos agora de perto:
Essa obnubilação do patriotismo e da hon-.
ra não passou da fraqueza d'um instante, d' um .
.acabrunhamento transitorio, consecutivo a
desastres de occasião, n1ultiplos e imprevistos, e . seguido logo d'um energico soerguer
dos corações perante a enormidade do desa.s:
tre? A independencia politica, o mais precioso dos bens publicas, que povo algum,. em
quem circule a seiva da vida, se resigna a
perder, senão depois de exgotados todos ·o s
sacrificios, partidas todas as armas de lucta,
extincto na .bruma o clarão da ultima esperança,- sumiu·se n'un1a cilada de bandidos,
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armada sobre o desfallecimento d'um mi"
nu to?
Se assim tivesse acontecido, o acordar,
embora por entre selvas de lanças e nuvens
espessas de metralha, devia ser, não só ·prom·
pto, mas formidavel e terrível.
Ouviu alguem contar d'essa revolta libertadora e magnifica? Não consta. Não foi de sessenta dias, foi de sessenta annos que Portugal precisou para affrontar outra vez o Leão
feroz de, Castella, -- quando a fera se convertera em pobre bicho, desdentado e desunha·
do, de· pêllo cabido . e olhar nostalgico, ancioso porque o deixassem a um canto esquecido
e em socego; -quando o Quixote das Hispanhas, farto de aventuras e Dulcineas, se reconhecera Alonso o bom, ao contrario do que o
mundo, ainda illudido pelo rugir e pelo arreganho, presumia e proclamava. A attitude das
guarnições castelhanas do castello de Lisboa,
de S. Julião da barra e outros logares, é eloquentemente demonstrativa. Dir·se-hia, ao meditarmos na mansidão de tantos homens armados, que entraram tambem na conjura.
E. esta conjura- quem ignora o que foi e
o que valeu? Entenda-se que não vamos qualificar de -lenda a . conspiração da centena de
aventureiros, mais ou menos fidalgos, mas
todos descontentes e, quasi todos, pouco abonadós de recursos, para lançarmos á conta do
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povo u!Da façanha, cuja iniciativa é indiscuti ..
vel que lhe -não cabe. O povo agitou-se e ::;eguiu o bando, como era de esperar, desde
que percebeu a significação do movimento e
. adquiriu, sobretudo, a certeza. de· que as tropas hispanholas, abstendo-se de reprimir os
primeiros symptomas da desordem, se não
mexeriam dos quarteis. Não nos lembraretnos, tampouco, de negar que se requeria audacia para uma empreza que, se por fatalidade abortasse, poria grande copia de cabeças:
em risco, e levaria decerto as principaes ao
cutello e ao cêpo.
Feita, porém, esta justiça aos conjurados,
é jndispensavel accrescentar, por exigencias
da verdade, que não foram de nobre quilate
os estímulos que os empurraram para a rebellião á mão armada. Quantos homens eminentes, no governo e na administração, sahiram dos conciliabulos de Vil! a-Viçosa e de
Almada? Nenhum. Para que Antonio de Sousa de Macedo, da geração, mas não do bando, dos libertadores de 1640, revelasse todas
as suas aptidões- de diplomata e de politico,
'foi preciso que ·o olhar . d'aguia de Castello, Melhor o descobrisse e fizesse d'elle o secretario d'Estado de Affonso vr.
Os cem fidalgos, conspirando e revoltandose, nada mais fizeram, afinal, do que preferir
o · menor entre dons perigos, ambos certos e
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ambos graves. Se não acceitassem a revolta,
iriam, com o duque de Bragança á frente, p!lgar na Hispanha os seu-s manejos, ou pelo
menos a sua attitude dúbia nos tumultos de
Evora em 1637, que não souberam ou não po-·
deram converter em revolução, e cujos auctores e responsaveis apparentes elles, com denlasiada prudencia para quem se propunha o
sublime intuito de redimir e restaurar a sua:
patria, abandonaram á represalia feroz do gabinete de Madrid e da canalha portugueza
que o representava em Lisboa. Esquivaram
castigo infallivel, uns; removeram medidas
preventivas que iam ser tomadas contra si,
outros; correram a uma nova aventura-depois de tantas! -ao cabo da qual erá muito
provavel que estivesse a admiração, o poder
e a fama, tereeiros; jogaram sobre as difficul- '
dades que assaltavam em massa o governo
hispanhol, e que acabaram por dar em terra
com o valído Olivares, todos.
Quantos, porém, retirando os olhos· da seductora taboleta, tão banal como mesquinha,
na historia das conspirações-gloria e honras
-obedeceram a um sentimento generoso e
largo? quaes os que viram, só, deante de si
a tarefa gigante e augusta de emendar os erros enurmes do passado, e de riscar, fósse
embora na sua imaginação de convictos idealistas, uma outra patria, rejuvenescida e forte?
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Houve um, vinte e dous annos depois, em'
1662,- Castello-Melhor,- para, volvidos apenas mais cinco, por fins de 1667, ter de largar o poder, vilipendiado e perseguido, e ausentar-se, incognito !, d'um paiz, que o seu
grande patriotismo e a sua vasta capacidade
salvaram da ruína financeira e economica, e
defenderam da politica corruptora e das . arInas victoriosas do celebre D. João d' Austria.
E a este jovem, de cêrca de 26 annos
quando tomou conta do poder, generoso e
probo, eloquente e serio, corajoso e bom, previdente e infatigavel; a este aristocrata de raça, filho do homem das romanticas façanhas
de Carthagena, e, como elle, intrepido, amavel
e varonil; a esta verdadeira encarnação d'uma
nova patria, avigorada e ennobrecida, emer. gindo aos poucos- adoravel crysalida 1- do
esterquilinio do seculo xvr, reçumando sangue polvilhado de canella e de pimenta; a
este cerebro excepcional, ao nosso orgam·sador da victoria, cotno Lazaro Carnot o foi para
os francezes, -quem o amparou e erg_ueu nos
braços contra a matilha, desatrelada e furiosa? O povo? O povo a principio, deixou ladrar e ... morder; depois, tambem mordeu e
ladrou, levando á frente o seu juiz e o senado de Lisboa.
Bem sabemos que o açulavam na, capital
os quadrilheiros contra o infeliz monarcha e
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·seu ministro, e que o resto do paiz ignorava a infamia que se tramava.
Mas quem não vê na matilha do infante a
resurreição, no seculo xvn, da outra matilha
que o de Barcellos manobrava contra o sabia
e honesto Regente, no meia do do seculo xv?
Quem não vê que a D. Pedro e a CastelloMelhor os perderam, exactissimamente,- de
um lado, o mesmo orgulhoso desinteresse, a
mesma justiça na administração, a mesma
moderação no governo, a_mesma competencia
e imparcialidade na escolha de capitães e
funccionarios, a mesma superior comprehensão das necessidaeles do paiz, e até a mesma
aflabilidade no tracto; e do outro, os mesmos
hypocritas perversos, os mesmos cobardes
sanguinarios, os mesmos medíocres invejosos, os mesmos cubiçosos desenfreados, os mesmos difi'amadores de profissão, seduzindo~ excitando, exorando a turba dos calculadores abjectos, indo e vindo á mercê dos
acontecimentos, coberta pelo desprezo do·s
chefes? Quem não vê que um e outro se comprometteram e sossobraram na medida en1
que, persuadidos de que o Estado não era a
tenda d'um mercieiro nem um balcão de traficantes, mas o supremo regulador d'uma ~pa-·
tria, entraram, de animo lucido e .pulso firme, a rebater parasitas e vadios, a repellir incapazes e venaes, a _d omar agitadores e male0

e

Economic~s

13

volos, e a escolher, em logar d'elles, os ~mo
destos e competentes, os desinteressados e
patriotas, velando com sollicitude incançavel
pela prosperidade e segurança da nação?
Quem não distingue, na cumplicidade das populações com a malta de faccinorosos e de
doudos, no retrahimento ou carencia do ins•
tincto collectivo, que sabe comprehender as
situações e . discernir, rapidamente e com justeza, o valor moral dos homens publicas, na
reedição <dos mesmos processos ignobeis de
Dombate e na reproducção, traço por traço,
dos mesmos perfis brutaes ou obscenos,......_..
quem não distingue o desenvolvimento logico
do mesmo drama visceral? um episodio a
mais do ·mes·mo antagonismo, remoto e profundo'! a acção permanente e infatigavel das
mesmas energias e tendencias originarias? o
deflagrar violento de sentimentos e aspirações
heterogeneas? o choque tumultua rio e escan:
daloso de dous temperamentos ethnicos, juxtapostos mÇls divergentes, que nunca se entenderam nem jámais se entenderão, emquanto um d'elles não subordinar a si o outro, ou
antes, emquanto não souberem fusionar-se
intimamente entre si? Essencialmente,· no caracter e no papel que desempenham, durante
as duas breves tutorias, do : duque de Coimbra· e do · conde de Castello-Melhor,- em
que differem, para fallarmos só nos princi-
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paes, o visionaria padre Antonio Vieira do
vidente infante D. Henrique? o Machiavello
- D. Rodrigo de Menezes, do Tartufo-conde
de Barcellos? o avido e doble Marialva, do
insaciavel e perfido Ourem? um duque do Cadaval, espalhafatoso captor ·de Antonio de
Conti, d'um Vasco Fernandes CouFnho, convocador mirabolante dos conj uraP.os de Torres Novas? um sabrew· como D. Sancho Manuel, conde de Villa-Flôr, d'um homem à poigne, como Nuno de Goes, prior do Crato? o
conselheiral e org~lhoso Arrayolos, correndo
de Ceuta a defender a innocencia de D. Pedro, mas havendo-se negado sempre a darlhe o titulo de Regente, d'um vaidoso e plumitivo Ericeira, . reconhecendo no «Portugal
Restaurado]) os talentos de Castello-Melhor,
tnas tramando-lhe contra a auctoridade e a
vida? e a voluntariosa rainha Luiza, castelhana, da odienta rainha ~eonor, aragoneza? ...
Qualidade da intriga, natureza dos. processos,
objectivo dos esforços, e até identico recurso
ao extrangeiro - .ao Aragão e á França,- tudo
impõe irresistivelmente, a quem as contempla, a fundamental similitude das duas epochas.
Com esta differença, que mede a distancia
de dous seculos: a cabala palaciana que derrubou, martyrisou e deu a morte ao filho de
D. João 1 tinha deante de~-. s.i a sangueira .e a
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rapina da India, um plano de mercadores sem
piedade nem escrupulos, em todo o caso um
plano, já nitidamente entrevis1o, e perfeitamente realisavel pela ausencia de concorrentes de temer; a que demoliu, expulsou e tentou matar Castello-Melhor, apenas trazia de
positivo na bagagem o Brazil a explorar e os
ossos de caza á roer.
E' por isso que a primeira leva o paiz a
D. Manoel e ao Çamorim, a ~egurida a Dom
João v e a Methwen ; aquella ascende até ao8
Lusíadas e ás procissões de Belem, esta desce até á Martinhada e aos serralhos de Odi·
vellas.
Esta é a razão porque no seculo xv os cortezãos de Affonso v nos parecem, sobretudo,
bandidos, e no seculo xvn, os partidarios do
infante nos dão a impressão·de energúmenos;
e o que, antes, se nos representa obra do Ge·
nio, nos surge, agora, como suggestão da
Loucura.
E não é, cotn effeito, outra cousa- um caso . de megalomania collectiva, com períodos
alternados· de exacerbação e de remissão, e
com poucos e curtos· intervallos de lucideza historia d'esta pobre gente portugueza,. desde
o meia do do seculo xv; ou pelo ·menos desde
o descobrimento da India.
As desordens da Regencia, os fremitos de
ambição conquistadora e imperialistq no rei·
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nado de Affonso v, as conspirações e consecutivas hecatombes de fidalgos no tempo de
João n são os symptomas precursores, os
pródromos alarn1antes, que annunciam a installação da doença. Com Vasco da Gama a
€xcitabilidade accentua-se e recrudesce, de
maneira que, no vice-reinado de Albuquerque,
Portugal, principalmente . o do Sul, não era
mais do que ·um grande asylo de loucos, manicomio inverosimil de agitados, onde tudo
grita e desvaira, gesticula e estrebucha, ri e
chora, intrigalha e injuria, invectiva e acclama; - · especie de remoinho vertiginoso e
atroador, arrastando nas suas espiraes gigan•
tescas reis e vassallos, nobres e plebeus, .soldados e frades, marinheiros e mercadores.
1580-1640 é o primeiro grande collapso do
delirio, cujos primeiros signaes se revelam
na anarchia, apparentemente só politica, do
meio do seculo xv, mas cuja origem primordial vinha de muito mais longe; vinha da revolta prematura d'uma classe, sem tradições
sufficientes de governo, á qual fallecia, na ausencia d'uma velha nobreza ,expropriada, o
ponderador saudavel de vasta e densa população abaixo d'ella.
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Não contestamos que o n1ovimento de 1383
fôsse uma cdse organica, se pelo termo se
quer significar uma perturbação profunda que
.altera o equilibrio social anterior, imprimindo
.á s classes que constituem a nação um outro
arranjo, e um novo rumo á actividade collectiva; e pensamos que apenas n'esse sentido
nos é licito empregar o qualificativo. Mas, por
isso que foi organico, organicas tinham de ser
tambem as consequencias, quer immediatas,
quer loJJginquas, d'essa trabalhosa e demorada revolução, cujas feições essenciae.s tinham
de acompanhar, caracterisando-os, ou, melhor, de reapparecer, inconfundíveis, nos episodios culminantes da phase inesperada, e
.até certo ponto original, que ella ,~eio inaugurar na histf)fia anterior do paiz.
·
Porque nos surge uma mutação de figurantes coroados, costuma escrever-se:-« Foi
uma crise dynastica »; e accrescentar-se, de
Drdinario :-c< e uma qrise de independencia>),
porque D. Juan I de Castella invade em pessoa Portugal para sustentar os direitos (?) da
mulher. Mas é um erro, ou antes uma vista
incompleta dos factos. Ninguen1 se lembra de
2

/
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dizer que passaram por uma crise organica:
a França em 1815, a Hispanha em 1808, Por·
' tugal em 1807; toda a gente concorda, porém;
em que iniciaram uma revolução, determinan·
do remodelações profundas e vastas, a tomada da Bastilha em 1789, a explosão de Cadiz
em 1817, o grito do Porto em 1820.
Porque D. Fernando, deixando a filha unica matrimoniada com o rei. de Castella, levanta uma grave questão dynastica, e uma questão ainda mais grave-- a suprema questão da
independencia, não se segue que 1383 fosse
uma crise organica, uma revolução, no sentido
rigoroso da palavra. Foi-o, mas porque as
classes que compunham o organismo da pa·
tria se movem entre si guerra, se deslocam e~
remodelam, pela proscripção final da nobreza;
porque o equilíbrio interno se desmancha, e
se restabelece, mal, de oútro modo; porque
personagens eminentes da engrenagem medievica descem e sumem-se, e perfis desconhecidos e ineditos irrompem da obscuridade e se espanejam á luz; porque uma alluvião de antigos comparsas na vida publica
avançam em massa para a scena, radiantes e
frenelicos, e abrem car.ninho á força, declamando e gesticulando, por entre a turba de .
graves próceres, menos indignados pela ousadia do que surprehendidos e desdenhosos;
porque principia, emfim, na ingenua e ex-
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pressiva phrase do chronista, «a setima idade, na qual parece se levantou outro _mundo
novo e nova geração de gentes)). (F. Lopes,
Chr. de D. João- I, cap. CLXIII).
E', pois, não apenas uma crise dynastica
e de independencia, mas uma crise de classes, uma revolução ou remodelação estructural na intimidade do Portugal da Idade-media,
-o movimento iniciado por Lisboa em -1383.
Ora, quem conhece o modo por que o Portucale primitivo nasceu, se firmou e expandiu; quem reflecte, um instante que seja, na
· sua população rural e aristocratica, romanisada mas radicalmente peninsular, indemne de
· qualquer infiltração extrangeira de importaricia, e a compara com a da região além-Mondego, ou~ pelo p1enos de além-Tejo, inquinada de sangue semita, fallando arabe e adoptando os costumes e a cultura arabes, desde
O, proprio instante da invasão (711, era de C.),
excepcionalmente favorecida, e suggestionada, pelo amplo e magnifico porto de Lisboa,
-não
hesita em vêr -em 13~3. o advento d'uma
.
burguezia, esseneialmente cosmopolita e mercantil.. E se perscruta o sentido verdadeiro
d 1este grande facto historico, concluirá que
se resolve na primeira e violenta reacção do
espidto semitisado do Sul· mosarabico, se é
preferível a expressão-~ mais culto, vivaz e
imaginativo, mais flexível e politico, e, por
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isso, apparentemente mais progressivo e mais
largo, contra a alma das populações aryanas
do Norte, menos culta, imaginosa e versat.il,
e, portanto, á primeira vista, estreita e lenta,
mas, em compensação, ingenua, poetica e reflex·iva, impregnada de amor á Natureza e ao
solo, erroneamente interpretado como egoisr:no regionalista, provinciano e u tilitario.
E' certo que o povo- pequenos mesteiraes
e pequenos cultivadores-apparece a desempenhar um papel insubstituível, ajudando a
victoria do Mestre; o facto, porém, em nada
invalida o caracter fundamentalme nte burgue::
do movimento. E' ainda certo que todas as
classes e o paiz inteiro se agitam; mas Lisboa
e a sua
. população, densa\ e constituída, como sempre, por elementos de ,procedencia variada e exotica, .e até certo pohto i nsulados, a
cidade e os habitantes, do resto do paiz e da
gente, é que fazem derivar em seu proveito
um abalo collectivo, tão desinteressado e sincero como espontaneo e generatisado.
Sem N unal vares, a revolução não passaria
de Lisboa e de meia duzia de burgo s mais,
quando muito. E todavia não é Nun alvares,
por sympathica e proeminente que a sua figura se apresente aos seus contempo raneos e
a nós , quem vence, afinal, e triumpha. O heroe, encarnação do Portugal medievico, cavalheiresco e poetico, accusa já, apezar do seu
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Se quizermos comprehender bem o enor..:
n1e alcance da revolução de 1383, do unico movimento social que entre nós por ventura
mereceu, com propriedade, ser chamado .revolução, é indispensavel meditar na concomitancia e correlação indissoluvel entre estes
quatro factos: decidido predomínio de.Lisboa
na direcção da vida collectiva da patria; subalternisação das duas formas de trabalho economico que seja licito denominar nacionaes,
· que são a agricultura e a industria; predomínio da especulação commercial, ou da terceira forma de trabalho eco no mico , radicalmente incaracteristica, e em regra extranha apreoccupações patrioticas; j uncção, dentro dos
mesmos muros e á beira do mesmo porto,
dos dous fócos da actividade mercantil e da
actividade · politica.
Estivesse a cabeça da monarchia n'uma
cidade não marítima e mais proxima. das províncias populosas do Norte, em Coimbra, por
ex.; ou estivessem entre Lisboa e Porto, ao
tempo, invertidas as relações d_e população,
grandeza e desenvolvimento material, e é quasi certo que a burguezia victoriosa não iria
' · soffregamente legislar, com o centralismo administrativo, o despotismo monarchico . E'
lnais ,que provavel, na primeira hypothese,
que Lisboa ~ Porto, cidades marítimas , burguezas e commerciaes,- e, por isso, natural-

'
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mente ciosas das suas liberdades e influencia
social, por_ necessidade de se defenderem
contra a irresistivel tendencia absolutista de
todas as monarchias, sustentassem energicamente as autonomias locaes, appoiando-se nos
concelhos das províncias, e pozessem ao lado
do novo imperante a soberania indiscutida
d'um poder legislativo, convenientemente organisado. Na segunda hypothese, o Porto,
por analoga ordem de motivos, estribado nos
interesses communs dos municípios ruraes ,
pelo menos d'áquem Mondego- elle que foi
sempre, e é hoje ainda, uma cidade de tra·
dição portucalense e nacionalista- não dei·xaria de reclamar garantias, exigindo do rei o
compromisso da convocação regular das côrtes geraes da nação, ou de as convocar, em
todo o caso, para determinados assumptos,
particularmente a guerra, os impostos, as allianças e a successão.
Infelizmente para o acabamento do edificio
social e politico do paiz, Lisboa era a cidade
' mais populosa e rica do reino,. assim como
um dos melhores portos do mundo, a cidade,
por excellencia, dos burguezes commerciantes, extrangeiros ou extrangeirados, e a residencia habitual da côrte, um pouco desde
Affonso III, mais desde D. Fernando ; e o Porto era no fhn do seculo XIV um burgo muito
industrioso e activo, mas ainda de ambito
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breve e de poucos habitantes. Além d'isso, o
amor pela independencia ameaÇada, sobrelevando a quaesquer outros pensamentos e cuidados, é de presumir que o tivesse impedido
de perceber nitidamente as consequencias
d~rradeiras da grande lucta travada.
Não queremos com isto dizer que Lisboa
as tivesse adivinhado melhor. Diremos até
que a Lisboa revolucionaria não soube tirar o
partido que poderia, e deveria, em prol da
nação de que se intitulava a capital, das côrtes
celebradas em -Coimbra em -1385. Não soube
vêr que o Mestre,. a quem, depois de Nunalvares, pôz na occasião a corôa na cabeça, era
talvez ainda o seu instrumento, como fôra o seu
symbolo appropriado e docil. Mas, lisongeada
pelos successos do cêrco, desvanecida porque
eram moradores do seu termo os novos ministros do dynasta, presumindo acaso que a pouca idade do Mestre não tomaria á letra o seu
papel cesarista, e acaso tambem receiando
que_ o cc pequeno conto)) dos fidalgos fieis,
quasi todos do norte de Portugal, bastaria a
cortar os vôos á sua vaga ambição de grande
emporio commercial do futuro, pede e obtem
duas cousas: que «a .. côrte dos seus desembargas estivesse sempre em Lisboa», pois bem
sabia sua mercê «como ·das cidades que em
Portugal havia ella era a melhor e a mais nobre>>; e que «os sêllos, assim publicas como
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da puridade » os confiasse «a quem sua mercê
fôsse, comtanto que fôsse natural da dita cidade,
e a outra pessoa os não desse», visto como
«Lisboa era a principal que sempre mantivera
a verdade e lealdade entre todos os outros
logares do reino ll. (F. Lopes, Chr. de D. João 1,
cap. 1, 2.a parte).
Porque é que a côrte não estaria sempre
em Coimbra, cidade fie , popHlosa, antiga sede
da realeza, n'uma bella· posição central, ao
abrigo do insulto marítimo, appoiada contra
Castella nos robustos e aguerridos beirões, e
onde a nação justamente julgara curial reunirse para debater os seus interesses vitaes, e
àcautelar o seu futuro? E porque é que o
homem, a quem os sêllos do Estado 4porque o
sêllo particular reservou-se o rei dispô r d'elle)
se deviam confiàr, não deveria ser natural do
Porto, de Coimbra .ou de Evora, á escolha do
imperante, cidades que tambem «mantiveram
·a verdade e a lealdade e ás quaes, por isso
mesmo, se deliberou, n'essas côrtes celebres .
de 1385, dar representação permanente no con- ·
selho eleito para assistir ao soberano?
Não fizeram os historiadores estas pergunt~s; nem, por agora, explanaremos as hypo-'
theses provaveis que explicam os motivos e
determinam o valor dos dons notaveis pedidos.
feitos por Pedro Affonso Sardinha e Martim
)I
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Lourenço, procuradores de Lisboa. Notaremos
só que a burguezia lisboeta consente, sem
protestar, que rim rapazola de 26 annos, bas~
tardo ambicioso e pobre, por força creatura
sua, um chefe improvisado pelos acasos d' um
movi mento ainda longe de uma victoria segura,
um monarcha recem-nascido d'uma revolta de
praça publica, um mero porta-bandeira delegado d'uma soberania alheia, que elle proprio,
acceitando o cargo, implicitamente reconhece
e explicitamente devia ser convidadn a indicar
e a respeitar, -essa burguezia conse nte que
o se u ungido lhe confirme os dous privilegias
a que alludimos com as seguintes fo rmulas,
de u ma ironia impertinente:
cc Dom João, por g~·a.ça de Deus, rei de
Portugal e dos Algarves, a quantos es ta carta
vireml>, ... «de nosso poder absoluto lhe damos
e outhorgamos, e approvamos, e co nfi rmam os
t<>dos os privilegias», etc. E depois d;ella, seguindo-lhe a pingada, a restante burguezia
permitte que a antiga victima e o recente joguete das desconfianças e des.dens da sagaz e
orgulhosa Leonor Télles, ratifi cando logo abai·
xo, na mesma carta, os privilegias tradicionaes dos concelhos, insista n'estas fo rmulas
deprimentes:-« os quaes todos a cada um
d'elles queremos e mandamos de nossa certa
sciencia e poder absoluto e proptio movimento.»

"
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Nem uma paJavra a respeito da interferencia decisiva dos novos subditos n'aquelle poder absoluto e n'aquella graça de Deus.
Via-se que tinha capacidade e envergadura
para dirigir e mandar, e que promettia um
excellente governo para o futuro, a cidade do
contra-regra Alvar·o Paes, e do oraculo de
garnacha, o gran-doctor de Bolonha. Mas o
arteiro legista, digno
enteado do astuto inspi/
rador do Mestre na façanha· do Andeiro, de
certo esfregava as mãos de contente: o r-apaz
'era novato ' e simplorio, além de ignorante em
legislação e cartapacios; por conseguinte, elle
e os socíos, banqueiros e mercadores da RuaNova, é que vinham, por fim, a mandar.
E vieram a mandar, com effeito,- os cory.:.
pheus, não tanto da grande lucta politica pela
indepe-ndencia e pela liberdade jurídica de
Portugal- porque d'essa é o heroe e a alma
o genial Conde_stavel- mas da vasta intriga
em favor do cosmopolitismo mercantil e da
anarchia snthronisada.
O que passa com Nunalv~res, apenas terminada a guerra, mostra admiravelmente a
'
nova orientação do Estado e da politica portugueza, justificando quanto a traz dissemos acêrca da physionomia archaica do Condestavel.
Ninguem desconhece que, forçado a repôr
grande parte d as terras de que D. J oào lhe
~intta feito mercê , e de que ingenua mente dis'

f
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posf!ra em favor dos seus velhos companhei- c
ros de armas, dá largas ao seu caracter violento, e por pouco se não larga do paiz e manda
· ao diabo o Mestre · e a nova caJTiarilha de pedantescos sabedores. Indole nobremente desinteressada e generosa, alma de patriota e de
guerreiro, repugnavam-lhe reconsiderações sobre o que se tinha deliberado, e impunha-lhe,
sobretudo, incomportavel soffrimento a quebra da palavra dada. Os ·nossos historiadores
modernos têm defendido o proceder do rei e de
João das Regras. Um dia, se puder ser, veremos isso com vagar, apurando se a resolução
do vencedór de Aljubarrota seria o si,mples
capricho d'um soldado, e se, em todo o caso,
valia muito mais, para os grandes interesses
da . patria, o plano centralista e artificial do
chanceller.
Como quer que seja, Nunalvares comprehende que é um personagem exgotado, um
homem posto de parte, uma relíquia do antigo
tempo, a venerar mas a arredar do meio dos
vivos, e eclipsa-se discretamente no seu mosteiro do Carmo, pre-aspirando talvez, durante
as horas arrastadas da sua existencia claustral, o cheiro acre da pimenta de mistura com
o das carnes dos hereticos, christãmente tisnados no Rocio e na Ribeira.
Um pouco mais tarde, o illustre Regente,
o amigo sincero do povo, o estadista que com
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perspicacia comprehende os recursos e
. os interesses -de Portugal, o sabia politico que
. _procura sempre governar com o voto dos concelhos, corrigindo, por tal forma, o doutrinarissolerte, estreito e sêcco, imagem da media- .
cridade burgueza dos espíritos que o trans_p lantaram da Italia, estragando com a teima a
planta e o terreno, é investido e devorado pela
matilha dos lebreus, conduzida pelo odio insensato d'um irmão bastardo e pelo ciume
cesarista d'um sobrinho imbe rbe, obtuso e
ingrato. E D. João II que é, em ultima analyse,
senão o a vatar coroado de João das Regra s, exactamente como D. Manuel a resurreição, n'um
throno, do gotoso Alvaro Paes?
Com o extermínio do Regente é que póde
dizer-se ultimada a revolução joannii) a; e que
o Portugal do Sul, mosarabe, burguez, mercantil, cosmopolita e allucinado, reduz á subalternidade- para seculos!- o Portugal do Norte,
aryano, guerreiro, agricultor, naçionalista, ponderado e de tradições solidarias. Irrompe ainda,
· sob o jugo do autocrata mercador, um ou outro
protesto; J?albuciam-se ainda, atravez de uma
atmosphera de panico, alguns queixuçnes isolados e frouxos: tudo em vão! O rei é o pai
e o tyranno; elle distribue o castigo e dá o
pão, tendo ao alcance do braço, no desempenho d'est~ seu duplo dever, o codigo de Justiniano, repleto de formulas, e as caravellas
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da Guiné, a abarrotar de riquezas. Silencio,
portanto! -e o Portugal da Idade media regressa, cabisbaixo, aos seus valles e colliqas,
e curva-se sobre o seu campo e o seu arado,
seduzido e comprimido pelo expleridor e a
força do temível podestá de Lisboa.
De sorte que, com o excelso monopolista
da pimenta, ninguem já tuge, nem muge. Não
havia esmeraldas e rubis? sêdas, brocados e
velludos? Não alastrava, além d'isso, espanto
e inveja por todo esse mundo da christaridade?
Logo: município, liberdade, patria e senso
commum, -velharias e tontices; logo, Alvaro
Paes tinha sido um magico subtil, e o enteado, bacharel nas glossas de Bartholo, o
. mais ladino e sabedor dos .legistas.
Assim, razão tínhamos, ao capitularmos de
organicas as consequencias da rebellião da
burguezia em 1383. Razão teríamos ainda, se
nos fôsse possível proseguir agora no exame,
mostrando nos imperantes, e em quasi todos
os heroes da India, do seeulo XVI, os legítimos representantes dos bons cidadãos que
empurraram o Mestre á execução dp Andeiro,
-os genuínos continuadores da obra egoísta,
'
e economicamente
desastrosa, juridicamente
anti-nacional, moralmente depressiva, levada a
cabo pelos ,burguezes e os seus· doutores.
·Sabemos que não é isto que dizem os panegyris~as do seculo de D. Manuel, ainda ati-
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dos á rhetorica palaciana de João de Barros· e
dos chronistas officiaes. Não ignoramos, tampouco, que os modernos investigadores, a começar por Herculano, embora desadorando os
ouropeis da epocha de 500, não reconheceram
explicitamente, e recusariam vêr, decerto, na
queda vertiginosa do nosso imperio ultramarino e na rapida decomposição da sociedade ·
portugueza, a consequencia fá tal, irremissível
e natural do movimento que inaugurou a dynastia de Aviz. Illudiram-nos um equilíbrio da
nação, que suppozeram estavel pela ausencia
de revoluções internas e de conflictos internacionaes, e um trasbordar incontéstavel de
seiva no grande desenvolvimento material e
na relativa cultura de espirita que assignalam
o longo, assim como habil e firme, governo do
eleito de Coimbra.
Não presumiram que, se a energia era real,
o equilibrio era apparente: e a sua estabilida·
de tão · precaria que bastaram as manobras
d'um punhado de miseraveis intrigantes, escudados por uma creança credula, impetuosa e
medíocre, de uma familiaFidade plebeia, sem
nobreza, como tambem foi, em parte, a do fi.
lbo, para abysmarem o paiz n'uma confusão
formidavel. Sem · o braço de ferro e a exce.::
pcional capacidade d'este tyranno, á classica, a
camarilha de burguezes afidalgados da côrte
de· Affonso v teria talvez . devorado, litteral•

..

B2

Estudos Hi·storicos

mente, . o que havia em Portugal a comer e a
explorar, e antecipado d'um seculo a vergonhosa derrocada da patria.
Não ponderaram estes e outros factos, que
nos absteremos de referir por agora , po rque
suppozeram, quasi todos, senão todos, que a
physionomia desvairada de Lisboa, a sua p ro~
eminente feição de cidade mercantil e cos mo·'""
poli ta~ data do descobrimento da·-'l ndia ; qua ndo
é nosso irreductivel parecer que nunca teve
physionomia differente. Foi uma capHal portugueza, como o seria carthagineza ou phen icia,
-por um mero incidente geographico .
O seu alheamento da faxa littoral do oc ci~
dente da Península, a sua indifferença profunda
pelo resto do paiz de tal modo se accentua m,
a contar da derrota politica do Regente, que
não será temeridade affirmar-se que a historia
de Portugal, desde essa epocha até ás invas ões
napoleonicas e a revolução de 1820, é un icamente a historia de Lisboa . O prop rio ·Fern ão
Lopes, o nosso primeiro chronista regu lar,
quasi que não vê outra terra nos seus pa negyricos patrioticos., invocando-a em di alogas
ingenuamente declamatorios, á semelha nça
dos prop.hetas de Israel, quando exoravam,
outr'ora, a divina e, sobre todas, am ada Sa1e m . .
Coimbra e o Porto; particularmente o bu rgo
lendario da lucta secular contra os bispos,
o nosso municipio-typo,_ turbulento e altivo,
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cuja adhesão immediata e relevantes serviços
foram questão de vida ou de morte para o
€Xito d'um movimento iniciado em tumulto,
sem uma ideia definida, sem um largo plano
combinado e previsto,- ficariam no tinteiro
do chronista, se não houvesse os incidentes
das côrtes e da conspiração de Leonor Telles
contra o genro, para a primeira, do envio da
esquadra ao Tejo e da estada e casamento do
Mestre para o segundo. E de passagem notemos que n'esta imprevidencia singularissima,
n'este erro, inicial e palmar, de se julgarem
dispensaveis negociações previas com os centros mais populosos do reino, mostram ainda
o que valiam as cabeças dirigentes da revolução de Lisboa, como prenunciam já o que hãode mais tarde valer na organisação d'um imperio colonial e maritimo.
Se negociações existiram, de facto, os historiographos officiaes guardaram, sobre um
ponto de inestimavel alcance, um silencio tão
discreto, como inesperado e significativo. Se
não existiram, como é provavel, é que se j ulgava cortado o duplo nó gordio do perigo castelhano e do governo interno de Portugal,
dando uma punhalada n'um valído dissoluto,
e impondo, á força, a Leonor Telles a pessoa
do bastardo e um conselho de burguezes e
lettrados, á veneziana, governando em nome

j
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de uma e do outro. Insinúa irresistivelmente
este pensamento dos caudilhos revolucionarios, a comedia do casamento do Mestre cem
a rainha viuva.
N'um e n'outro cas0, e deixando de proseguir em conjecturas que, outra vez, ·buscaremos
esmiuçar com . mais cuidado, o traço que resalta, do cabos obscuro e revôlt-o da politica
d'esse tempo, nitido, immutavel e simples, é
este: a burguezi,a e a sua cidadella mosarabe
procedem por sua conta, e risco proprio e
alheio, aspirando a dirigir e a mandar, a insular-se e a prevalecer sobre as demais cidades
e classes, a usurpar uma soberania que, na
falta d'um poder reconhecido, logica, historica
e legitimamente só á nação, representada nas
suas côrtes, competia avocar e exercer.
E' n'i-sto: na proscripção formal do antigo
Direito publico; no repudio do Portugal medievico, agricultor e legalista, e no esboço
correlativo d'uma oligarchia mercantil e absorvente; na revolta declarada contra uma nobreza militar, provinciana e rude, que lhe offendia
a cultura e a subalternisava no Estado; na
reacção contra um municipalismo . por igual
rude e provinciano, mas forte, que lhe tolhia
os movimentos e demasiado 1lhe recordava a
grosseria e a audacia dos velhos conquistadores portucalenses; -é n'iç_;to que nos parece
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estar o sentido profundo, a originalidade relativa e o alcance exacto da revolução, em 1383,
da burguezia de Lisboa.
E' positivo que os seus fautores a não viam
por este prisma, pelo .menos em parte; nunca
serão os personagens d'um drama que lhe fa ..
rã o a philosophia e a critica. Se hoje, mais de
cinco seculos decorridos, a Historia ainda
tergiversa ou desconhece!
Rebellando-se, com razão, contra Leonor
Telles e o castelhano, mas rematando a Victoria com a promulgação leviana do centralismo
e do absolutismo, os Alvaros Paes indubitavelmente imaginavam fazer obra de patriotismo e de progresso, como diríamos em linguagem moderna. Acreditavam piamente que o
triumpho da sua classe e das suas ideias, e a
supremacia defioiti va da cidade, cuja importancia actual, e ainda mais no futuro, aliás
percebera~ lucidamente, era a verdadeira, era
mesmo a unica solução nacional. Nem um instante presumiam que, tambem, se desforçavam
do antigo cêrco, detestavam cardealmente os
h'omens broncos do Norte, e se preparavam
"PaTa tolher, acaso para sempre, o acabamento
ae ,uma nação populosa e rica, d'um individuo
collectivo bem conformado e robusto, d'uma
. patria homogenea e una, vigorosamente destac~da'dos outros Estados da Paninsula;
' Poderiam ter decorrido os successos d'ou-

I

,·, .

....

36

Estudos Historicos

tro modo? Poderiam, se, por éxtraordinaria
fortuna, Nunalvares tivesse sido, ao mesmo
· tempo que uma cabeça militar, um grande chefe politico, ou se ao lado d'elle estive·s se uma
organisação superior de .estadista. Com um Alvaro Paes e um João das Regras, apezar da
innegavel habilidade d'estes dois personagens
famosos, as cousas não podiam deixar de ser
o que foram: um plano engenhoso, •accommo~
dado ás circumstancias do momento, mas
acanhado, incompleto, sem rasgadas perspectivas sobre longínquos destinos e repugnante ao temperamento e ás verdadeiras aptidões
da grande maioria da população portugueza.

*

*

*

Os homens de 1383, á excepção do Condestavel e, um pouco, de D. João I, nem conheciam bem a gente com quem lidavam, nem
comprehendiam as condições e necessidades
reaes do paiz que se propozeram dirigir, nem
se davam conta dos estímulos que os anima~
vam, nem sequer tinham sondado, com escrupulo, a historia passada e, por conseguinte, o
temperamento especifico da cidade de que se
lembraram de fazer o resumo vivo, o symbolo

e Economicos

37

adequado e o representante genuíno do Portu·
gal da s ua epocha.
Ora, a verdade é que Lisboa não podia: ser,
ao tempo, nem esse representante, nem esse
sy mbolo, nem esse resumo. Foi-o; mas depois,
- quando tudo desarrazoou e ensandeceu. A
cidade desvairada foi certamente, no seculo
xvr, a miniatura fidelissima d'um povo arrebatado - quasi em massa n·um torvellinho de
lo ucura. No fim do seculo xrv, não o era nem
podia ser, por nenhum titulo. Acaso sentiam,
por instincto, esta verdade os monarchas
'affonsinos, sem excluir D. Fernando, quando,
apezar da protecção que lhe dispensavam, não
acabavam de resolver-se a transforma-la em
séde otfieial do governo, n'ella fixando de vez
a sua residencia e a sua côrte.
E não podia sê-lo, pelo motivo singelo de
que, dada a sua tradicçào intimamente semi·
tica , uào era. em só dous seculos que se volver ia em cidade genuinamente portugueza,
como, por ex., Guimarães, Braga, ou mesmo. .
Coimbra ; - salvo se, pelo qualificativo po?·tugueza se entende designar esse caracter esbatido e dubio, oscillante entre europeu e africano,
que, ·na opinião de varios visitantes extrangei·
ros e até de observadores nacionaes , é impossível n.t gar a Lisboa.
O que é licito denominar, com propriedade,
a alma d'ul'na cidade, ou a resultante psychica.
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de longas influencias materiaes, moraes e historicas accumuladas, crystallisada no typo
commum dominante dos seus habitadores .naturaes, e capaz de alterar, modelando-os e
uniformisando-os p.elo seu, perfis divergentes
de proveniencia extranha,- não serã-o certamente dous seculos que bastarão a expungi-la,
substituindo-a por uma outra alma, sobretudo
se com ella e por ella se formou e desenvolveu. Ora, ao rebentar na Península a vaga
musulmana,-qué era Lisboa? Um porto de
escassa importancia, não obstante o magnifico
estuário do Tejo: de mais tomo erarp talvez
Beja, Evora e San tarem, graças a incidentes que
não cabe referir n'este Ioga r. Em 711, ao no da
chegada dos arabes, Lisboa não passava de
mais uma entre as muitas povoações secundarias que, em tres seculos de dominação vi..,igothica, deslisavam n'uma vida obscura e paeifica.
Como a veio, porém, encontrar a reconquista'? Encontrou-a uma grande e florescente
cidade, um emporio commercial comparavel
aos melhores da costa mediterranea da Hispanha, um notavel centro de actividade , atul.hado de riq~ezas e de gente, irradiando para ·
longe o seu influxo economic..o e moral. Como
negar que fôsse o forte impulso da civili ~ ação
musulmana que a tal grandeza a levantou?
Dir-se-ha talvez que não foi o arabe, o egypcio, o syrio, d'um modo geral, o asiatico e o
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africano, mas o antigo habitante, educado e
e;stirriulado pelo contacto d'uma civilisação,
_jloh muitos aspectos, superior á do mundo visigothico,- que foi o rnosarabe peninsular o
principal agente da transfiguração maravilhosa .
. E' possível que concorresse; é mesmo provavel que soubesse aproveitar as lições do
vencedor; nem alguma vez contestaríamos que
persistisse, sob a. inundação dos semitas, o
primitivo e tenaz estrato ethnico. Independentemente da resistencia que oppõem sempre
ás deslocações os homens de longa data enraizados n'uma determinada região, bastaria a
·e xplicar o· plrenomeno a grande tolerancia que
observaram na Península os conquistadores
mahometanos. Mas que fôsse o mosara he indígena, ou o homem ~o sul das Hispanhas, indemne do novo sangue e apenas exteriormente
arabisado, o fautor preponderante do largo e
rapido crescer de Lisboa e outras cidades da
metade meridional da Península, é o que se
nos afllgura contestavel.
O christianismo, e consequentemente o
mosarabe, manteve-se na futura capital portugueza-não resta a tal respeito a menor dúvida.
Citaremos, para quem o ignorasse, o testemunho do cruzado que ,tomou parte no cêrco, e
que, na integra, o amador de velharias encontrará nos «Pm·tugaliae 1\!Ionumenta H isto rica)) ,
vol. 1. Scriptores:- « Episcopum verá civitatis
0

,

,
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antiquissimum p1·aeciso jugulo' contra jus et {as
occidunt. » (pag. 404, 2. a col. a) ((Contra direito e

justiça, ao bispo decrepito da eidade matamn'o , degolando-o,» os guerreiros de Colonia e
de Flandres, -elucida um pouco antes o aucto r d'esta epístola famosa.
Não ha dúvida, portanto, que residia na
cidade assaltada e rendida uma communidade
de mosarabes, cujo numero se ignora, e que
acreditaremos exemptos de mestiçagens suspeitas. Qual era; porém, a sua importancia
real, em numero e em influencia? Seria, effectivamente, este mosarabe peninsular quem
imprimia o tom á cidade?
Esta questão aclara-a um pouco, segundo
pensamos, o soldado anonymo da epístola,
quando nota a agglomeraçào da cazaria, a ponto de quasi se não encontrar rua, excepto nos
bazares dos mercadores, que excedesse uns
8 pés de largura, (vix nisi in viciis mercatoriis
vicus inveniTi quiverit amplioí'is quam VIII pedttm latitudinis); e sobretudo quand.o , a seguir,
accrescenta:- « Cattsa tanta rnultitttdinis erat,
quod nullus ritus religionis intet eos m·at, nam
quisque sibi lex erat, utpote qui ex omnibus mundi partibus fiagiotissimi q'uique quasi in senUnam
confluxerant, totius libidinis atque imm·u nditiae
seminaria. »
Repositorio de immundicie e de luxuria,
especie de sentina aonde affluiam os liberti-
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nos de toda a parte, gente collecticia e cosmopolita, sem nenhuma religião, vivendo á lei da
natureza: eis, em traducçào livre, o sentido
d.'esta passagem notavel. Rebatendo a dureza
das expressões, e descontando o odio puritano
do cruzado epistolographo, - não ficará ainda
alguma cousa que denuncie a verdadeira physionomia da futura Veneza do Atlantico?
P~rdido n'esta turba-multa de musulmanos
e de <<gentes desvairadas>>, como trez seculos
depois lhes h a via de eh amar Fernão Lopes, o
mosarabe indígena (pô mos a restricção, porque
a palavra - mosa1·abe- tinha um sentido generieo) devia naturalmente constituir uma minoria, dnplamente subordinada pela inferioridade
numPríca e pelo desaire de vencidos toleratios ,
-urn::t. como colonia de antigos peninsulares,
homens de officio e de pequeno commercio
pela maior parte, sem riqueza nem força moral para se impôrem. D'outro modo, vendo em
face de si, para a.lém dos muros, tantos guerreiros eh ristãos, tantos barões e prelados, e o
proprio rei de Portugal em pessoa, na conjunetura já senhor de Santarem e bem suecedido em varias incursões no Alemtejo,- como resistiriam a sublevar-se contra os seus
inimigos em crença, ou ajudar, por qualquer
outra maneira, a rendição da cidade? ·
Se não se suLlevam agora, como antes nem
depois se sublevaram, as populações mosara.

'
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bes do Sul, a não se admittir que eram só
formados de peninsulares os bandos que retomaram Evora e Beja- o que é mais que davidoso- foi, positivamente, ou porque não eram,
em numero, os mais fortes, ou porque o longo
convi vi o, o interesse e o parentesco os tornavam indifferentes, senão hostis, ao movimento
emancipador dos indomaveis rebeldes do Norte.
Como quer que seja, o facto ind isc utível
é que o mosarabe çle Lisboa, influe nte ou não,
em maioria oo em minoria na opulenta cidade
do Tejo, não faz o menor esforço para se livrar da garra do musulmano e vir em au xilio
do .tenaz e valente Affonso .Henriques . E es ta
abstenção no conflicto, esta feminil passividade
entre os dous figadaes antagonistas, qu e se
disputam o solo peninsular palmo a palmo, de
per si bastaria a imprimir cunho a urna classe
ou agrupamento humano a quem o destino reduz a esse papel subalterno. Condemnado
~empre a dar o b raço ao ve ncedor e a repudiar
o vencido, a lidar por igual com Jesus e co m
Mafom a, compellido sempre a conciliar-se o
favor, agora do christào, logo de pois do musulmano, acostumado, assi m, a referir a vantagens ou a inco nvenientes pessoaes , de grosseira es phera positiva, debates armados entre
povos, crenças e ci vilisações profundamen te
diversos,- um tal grupo de gente tem
por
.
força que apurar a sua perspicacia politi ca,
\
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aperfeiçoar a sua arte de viver bem e com todos; mas não é menos força que perca o sentimento da solidariedade civica, o instincto
profundo, quasi religioso, de patria, e portanto
a possibilidade sequer de ser a:o representante,
o resumo e o symbolo)) de uma nação que se
ia formando, justamente, sobre um nucleo de
homens que nunca tinham curvado · a cerviz,
e sobre um antagonismo ,irreductivel de raças,
línguas, religiões e costumes.
Não esquecemos que o só facto de regressar ao domínio aos christãos, embora após
mais de quatro seculos de posse e residencia
por semitas, havia não sómente de provocar o
exodo das populações musulmanas (e o documento citado consigna a grande multidão dos
que sahiram), mas de modificar a physionomia
anterior da cidade, do mesmo modo que, v. g.,
a irrupção dos russos alteraria com certeza a
feição actual de Constantinopla, como a reconquista pelos eslavos dos Balkans desarran- ·
jou, de facto, o cunho impresso pela dominação ottomana em d ifferentes cidades da Bosnia, da Bulgaria, da Servia.
Mas só a podia modificar parcialmente e
pouco a pouco: primeiro, porque, exceptuada
a fax a littoral entre o l\IondPgo e o Minho, Portugal era então , e é ainda hoje, escassamente
povoado; segundo, porque as populações cbristãs eram quasi exclusivamente ruraes, e me-
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nos cultas, menos industriosas e menos adiantadas em processos e material de trabalho do
que as populações sarracenas, sem excluir o
material e os processos agricolas; terceiro,
porque o inter'ªsse economíco e politico mandava, quanto possível, conservar na cidade
conquis tada os seus vethos habitantes, judeus,
egypeios, syrios, mouriscas, excluídos apenas
os arabes, provavelmente.
Todas es tas preoccnpações resaltam clarissimamente do theor do foral de H79, dado a
Lisboa e seu termo, e do for al outhorgado aos
rnoutos fôrros de Lisboa, Almada, Palmella e
Alcacer em 1170, além d'outros.
As d isposições d'e s tes diplomas indieam
que se fez o que não podia deixar de faz er-se,
que era- impedir a todo o transe o despovoamen to e consecutiva depressão economica de
toda a zona da Extremadura, á qual aquelles
·docu men tos se reportam , e que eonstituem
um typo distincto na legislação foraleíra, denom inado por A. I-Ierculdno- typo do .foral de
Santarem. D'onde se infere que a substituição
dos emigrados semitas por immigrantes christãos, capazes de su~ter a decadeneia e sobretudo de promover o incremento de Lisboa e
do territorio circumvit:>inho, era uma impossibilidade manifesta.
,
Visivelmente, transige-se; responde-se á
tolerancia dos arabes com a tolerancia christã.
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Concede-se liberdade de culto .; admittem-se
magistraturas privativas; outhorga-se uma certa
liberdade civil; n'uma palavra, reconhece-se,
francamente e com bom-senso, o semitismo
-ou o mosarabismó -do tracto littoral devolvido ao senhorio dos homens hispano-romanos. Até no imposto de capitação, a politica
arabe é pontualmente seguida,- politica aliás
adoptada já por Affonso v r, de Leão, para Santarem (foral de 1095), ao comminar penas severas
contra quem matasse o mou·to e o judeu, o
mouro principalmente. O que significa que,
nos foraes do typo de Santarem, as circumstancias obrigam a formular um compromisso
necessario, a estabelecer um modus-vivendi inevitavel entre christãos e musulmanos; e este
facto implica, pelo menos, o reconhecimento
da penetração reciproca das duas camadas de
· gente na Extremadura e Alemtejo, e muito
especialmente nos povoados e cidades d'esta
zona de Portugal.
E' certo- segundo a narrativa do cruzado
-que a expugnação da praça provocou a sahida de uma tal massa de gente · «como se toda
a Hispanha n'ella tivesse confluido1): cinco dias-,
desde um sabbado de manhã até á quarta-feira
seguinte, levou esta caudal a despejar-se,
sahindo ininterruptamente por tres portas. Devia seguir-se, então, um torpôr, com profunda
perturbação, na vida economica da cidade.
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Mas esse torpôr, de resto determinado em
larga escala pelas tropelias da soldadesca, se
existiu, foi sómente momentaneo. A retirada
de auxiliares turbulentos, cobiçosos e sanguinarios, e o tacto politico reunido á compaixão,
sempre prom pta no portuguez, por essa alluvião de infelizes, dizimados a breve trecho
pela m.i seria e pela peste, depressa ·remediaram
a violencia e o erro, facultando-lhes protecção .
e garantias n'esse minuto cruel. Todas as presumpções nos induzem a crêr que a maior
parte dos vencidos, vendo-se tractados com
brandura, desistissem de foragir-~e, voltando
cte novo a Lisboa. Pelo menos não é de crêr
que n'um lance, no qual os precedentes, o interesse proprio e, senão a caridade christã, a
simples piedade animal aconselhavam a tolerancia, Affonso Henriques, os prelados e os
barões não buscassem desarmar as desconfianças e ,os terrores da gente moura.
O que é positivo, entretanto, é que Lisboa, .
se acaso com os acontecimentos do cêrco de~
clinou, pouco tardou a readquirir a sua actividade e a prosperar; como certissimo é que
continuou a abrigar dentro das suas muralhas
e no territorio_)imitrophe larga quantidade de
mo1J,r'os, livres e servos, e de artífices e commerciantes hebreus. E o facto m.o stra bem que
não perdeu, nem podia perder, desde logo o
seu caracter eminentemente semítico.
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Perdê-lo-hia nos dois seculos que medeiam
até á revolução de 1383? Dissemos que não é
de suppôr. Se não continuou a ser um centro
-indiscutivelmente musulmano, permaneceu,
em todo o caso, sempre uma cidade mosarabe,
pouco ou nada parecida com os burgos do
Norte, genuinamente portucalenses; quer di·zer, uma agglomeração humana, discordante da
metade septemtrional do paiz, assignalada por
nma feição cosmopolita destacando sobre um
fundo europeu-africano, mesclado e indefinível.

*

*·

*

Porque serie de incidentes um temperamento por tal modo esmaecido e incaracterístico (e por isso mesmo d'um cosmopolitismo
flexivel e proteico) resiste e perdura, apezarda ~ccessão de elementos energicos, oriundos
das províncias afastadas, e no breve transcorrer dB dous seculos subordina a si Portugal
todo , e em dous outros moralmente o absorve,
economicamente o exhaure, politicamente o
anniqnila,- não podemos agora expô r com
a indispensavel largueza. Consignemos apenas
que esse temperamento persistiu, e ainda hoje
persiste em parte; e que foi elle que, fazendo

I

48

Estudos Historicos

a primeira irrupção em 1383 contra o temperamento discorde das populações hispano-romanas do Norte, triumplnndo d'este, no meiado
do seculo immediato, com a subversão da politica e da pessoa do Regente D. Pe.jro, -conduz ao imperio de Albuquerque e á intriga de
Philippe, ao orgulho da victoria e á ignomínia
da derrota, ás pareas dos rajahs da India e áS'
cedulas de Christovão de Moura ...
E perguntava o nosso estimado e velho
.amigo o que ha commum entre a crise intensamente economica do fim do seculo XIV e a crise
intensamente moral do fim do seculo xvr? Ha
isto: que um mesmo e ·identico espírito -o espírito de cosmopolitismo aventureiro- anima
este período de dous .seculos da historia patria;
que um mercantilismo precoce, anti-natural e
funesto, enchendo-se de vigor e de esperança
com a lucta pela independencia, joga em t383
com uma coróa, e que o mesmo mercantilismo,
mas desesperado e fallido, negocia em 1580
com uma patria, ou antes com a sombra, o
phantasma d'ella.
E' um erro imaginar que uma classe, desde
que surge e ascende ao mando até que retrograda e perde a influencia e o poder, muda
essencialmente de caracter, no percurso da sua
"Curva evolutiva. Póde imitar, e .imita quasi
sempre, a classe que a precedeu no governo;
póde reproduzir, enfraquecidos ou aberrantes,
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todos ou alguns dos seus traços privativos,e é, de facto, _o que occorre com a nobreza
vencida e a burguezia triumphante do fim do
seculo XIV; transformar, porém, o seu espirito
e o seu temperamento especifico, não póde.
Assim como nasceu e progrediu, assim tem de
declinar e morrer.
A nobreza do Portugal medievico, territorial
e militar, violenta e bronca, orgulhosa e hierarchica, ao succumbir, como classe, no cooflicto de 1383, leva íntegros para a cova aquel•
les seus caracteres primordiaes. Alinha com
Juan I de Caste1la, conspira e bate-se por elle,
perde-se irremediavelmente tomando armas
contra a patria, mas com muito mais sinceridade do que alguns historiadores têm supposto.
Antecipando-se de seculos á aristocracia franceza, conspirando em Coblentz contra a França, não era um sentimento anti-patriotico que
lhe inspirava os seus actos condemnaveis; era
o seu desprezo pelo o:Mexias» de Lisboa e <\OS
dous !:?apateiros e os dous -alfaiates J> que o
acclamavam «Defensor e Regedor d'estes regnos»; era a sua incom prehensão d' um Portugal diverso do seu, bazeado no advento d'uma
classe subalterna e n'uma concepção do Direito
publico, que os seus preconceitos e o seu instincto recusavam reconhecer. Era já cortezã e
subserviente; estava, em parte, inquinada do
mercantilismo invasor da epocha; sentia o co~
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ração um pouco frio e os membros um tanto
lassos sob as pezadas armaduras;- mas ainda
soube combater e morrer, claramente, á face
do mundo, fiel n'este ponto ao seu temperamento e espírito tradiccionaes. O interesse,
exclusivamente, é incapaz de explicar esta
constancia na adhesão ao castelhano e no proposito de combater os rebeldes.
Da burguezia devemos dizer o mesmo. Desde o primeiro instante em que audazmente se
insurge contra a omnipotencia d'um valído e
as pretenções d'um rei extrangeiro até á sua
abdicação cobarde nas garras fortes e astutas
da coruja do Escurial , çonserva inalterados, como classe, os seus traços especiaes de caracter.
In rHvidualista e laboriosa, hade antepôr a tudo
a liberdade do seu negocio, a segurança da sua
pessoa e o interesse da sua caixa; calculadora
e desadorando a violencia, só fomentará tumultos e fará a guerra, emquanto disponha
d'uns restos da antiga aristocracia militar e
d'um povo enthusiasta e doei!, que sacrifique
por si nos momentos graves de crise; alitteratada, sêcca, egoísta e vaidosa, terá em desdem
a agricultura e os .ofllcios manuaes, olhará o
Estado apenas como ·instrumento das suas ne.;.
cessidades e cubiças, imitará as modas e as
ideias extranhas, e cobrir-se- h a de titulos e
lantejoulas. Nunca· sentirá envergadura para
hostilisar abertamente o seu paiz; mas deixa-
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lo-ha resvalar para a dissolução e a morte, sem
que a alma lhe vibre ao mais leve sôpro d'um
. cuidado ou d'um remorso.
São, ás .. vezes, aptidões espontaneas, e em
regra, condições permanentes de apparição e
perduração no systema funccional d'uma so ..
ciedade determinada, que nos· permittem comprehender esta fixidez de typo social.
Até na degradação, um nobre de raça hade
sempre mostrar que o é. Degenera, mas O't ganicamente: o seu cynismo tranquillo será a
contra-face do orgulho; a ociosidade parasitaria
o echo da sua opulencia gratuita; a amabilidade
cortezã o rebento do velho instincto hierarchico; o gôsto pela posse da terra a repercussão do genio territorial e conquistador.
Um burguez, ainda no ácume das honras e
da cultura, ficará .irremediavelmente burguez:
no fundo, sempre o antigo homem de negocios,
pacifico, habil, prudente, sem verdadeira distincção, nem verdadeira grandeza. Mais facil
será e.ncontrar um filho do povo anonymo com
as qualidades innatas d'um nobre do que vêr
um descendente de burguezes adquiri-las artificialmente, quaesquer que sejam os vernizes
e os esforços.
Homem bem habil e culto era o gran-doctor
João das Regras; e com tudo uão perde o ensejo, quando o Mestre ordena a cunhagem da
moeda nova, de especular com a concessão,
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fa.zendo previdentemente calculas á sua vida.
Igualmente sagaz, senão tão culto, era o padrasto, Alvaro Paes; e todavia, toda a sua sagacidade se resolve em catechisa~ o João Affonso Tello, primeiro, e o Mestre, depois, para
.a execução do Andeiro, e em suggerir expedientes d'um profissional de balcão. Freneticos
e patriotas, a seu modo, eram os burguezes
lisboetas do tempo ; e não obstante,- de que
hão-de lembrar-se alguns, ao approximarem-se
do Tejo uns navios gallegos, que levavam mantimentos para o arraial dos castelhanos, s.u ppondo Llsboa já cercada? Lembram-se de «requerer e demandar ao Mestre que lhe vendesse
aquelle pescado, para o levarem fóra do reino,
pelo grande ganho que n'elle sentiam.~.»! (F.
Lopes, cap. LXX, 1.a) Negociar, fazer dinheiro,
nas vesperas d'um cêrco, quando a capital
carecia de muitos, de todos os recursos e viveres,- se é que o medo não collaborava em
partes iguaes com a ganancia l E como este,
cem outros casos de um colorido nattwal que
não h a meio possível de illudir ou desvanecer.
E não serão todos casos typicos? d'aquelles
que definem e accentuam vigorosamente a
physionomia dos rebeldes de 1383?
Insistirá, porém, o nosso erudito amigo:
-«Mas que tem isto, afinal, que vêr com a corrupção e a cobardia que entregam a nação, sem
ferir lucta, a Philippe n e ao duque d'Alba ?»
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Tem tudo: o que era antes mêdo e cubiça
mercantiJ, n'esse e n'outros episodios ingenuamente archivados pelo chronista, torna-se, dous
seculos depois, venalidade vil e terror panico;
exactamente como nas mentiras e fraudes do
bancarroteiro fa!lído se póde pezar o quilate
da honra do mercador, ao tempo em que a
fortuna lhe bafejava o seu negocio. Tem que a
avidez do lucro e a mediocridade moral mudaram de nome, sem mudarem de natureza,
simplesmente.
Se, de passagem- para nos não eternisarmos no assumpto -relanceamos os olhos pelo
que decorre no go--verno do cardeal D. Henrique, sobretudo durante os mezes que precedem o desfecho,-que se observa'! Em escorço,
esta tristeza: a contrafacção ridícula e servil
de ·1383. Ha ainda um homem com as faculdades poli ticas do Mestre, - senão melhores; ha
ainda uma burguezia lettrada e calculadora;
ha ainda uma demagogia, rodopiando e vozeando; ha ainda um procurador patriota; ha
ainda um coração de soldado.
Mas o prior do Crato é um dissoluto e um
volnvel; os burguezes, uns sujeitos immersos
na sensualidade e no luxo, preoccupados apenas com os seus prazeres e os seus negocias ;
o povo, uma ralé ínfima de pretos,. mulatos,
malabares, chins,-uma corja polychromica, so. brelevando no fundo mosarabe dos mesteiraes
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do seculo XIV; Phebus Moniz, um choramigas
odioso, pondo rhetorica e gestos onde se reclamavam planos e decisões; Vimioso, um capitão irresoluto e estrategista medíocre.
Porque não apparecem um Condestavel,
um Mestre e, ao menos, um doutor Mangaancha da Lisboa do Regente'?-se a conjunctura era terrível? se-a crise era, precisamente,
dynasÜca e de independencia? se as difficuldades e o inimigo se revelavam identicos nas
duas epochas celebres -1383 e 1580'?
O costume é bradar-se contra a Inquisição
e o Jesuíta. Sem duvida, são tambem coveiros
da patria; mas são coveiros subalternos. Verdadeiramente, são um symptoma, uma complicação a mais no irreparavel esphacelo da
sociedade portugueza, que outros agentes e
outras causas vinham de ha muito carcomindo e devastando.
Aquelles homens não apparecem, apezm·
dos dominicanos e dos discípulos de Loyola,
porque as populações campezinas, que foram
sempre a força militar d'um paiz, privadas dos
seus chefes naturaes d'outros tempos, vegetam
agora como ilotas, curvadas sobre a enchada,
desprezadas e obscuras, terrivelmente indifferentes e emmudecidas. Não apparecem, porque um centralismo absorvente e artificial , matando um municipalismo espontarieo e fecundo,
€Xtingue o espírito cívico e paralysa a vida pu~
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blica. Não apparecem, porque um for malismo,
litterario e verbal, substitue a inspiração da
Natureza e a indagação directa das necessidades sociaes. N'ào apparecem em fim, porque o
fermento cosmopoLita da velha Lisboa mosarabe, levedando rapidamente com os desco-.
brimentos e conquistas, altera em grande parte
o temperamento do -paiz; e uma bu rgu ezia
mercantil, agg ressiva e avida a principio,
digere agora, abjecta e farta, no dorso d' um
povo desmoralisado e embrutecido.
E essa turbulenta e rude nobreza medievica, esses laboriosos e energicos visinhos dos
concelhos, essa turba de pequenos mesteiraes
e de pequenos mercadores, inflammaveis e
vivazes, essa poesia ingenua e sã, essa fé robusta e ·simples,- quem os subverte e anniquila? quem. os destinge e lhes sorve a forte
seiva? quem os extermina ou corrompe? q uem·
os enerva: caldeando-os com o lixo da Asia
e da Africa e com o peior refogo da Európa,
-senão a mesmíssima burguezia que apunhala
o Andeiro e põe o Mestre no thrbno de Affonso Henriques?
-«E' uma burguezia degenerada)) - replicará o nosso amigo.
-Sem duvida. Sempre burguezia, comtudo; e burguezia quer dizer um certo regimen
economico e um certo temperamento moral.
Não fosse ella tão precoce entre nós; não

\
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tivesse, na cidade em que depressa floresceu
e se impôz, a soggestào permanente e subtH
do mosarabe, pouco ou nada nacional, de tendencias radicalmente aventureiras; encontrasse, acima de si, a retardar-lhe a evolução, uma
aristocracia feudal, de procedencia germanica,
em vez d'~ma nobreza que todos os indícios
nos levam a ct êr peninsular; fôsse, ao menos,
a nação mais povoada, principalmente nas províncias do Sul,-e é quasi certo, apezar das ·
fraquezas e desvarios de D. Fernando, que a
historia ulterior de Portugal, sem alteração
profunda na substancia, seria todavia differente. Em vez do relato de uma aventura de mercadores, liquidada por um tremendo desastre,
seria a narrativa d'uma grande empreza civili·
sadora, COJ:.lduzida por um povo rural e marítimo, bellamente equilibrado, robusto e intrepido, e ainda n'este instante proseguida com
a mesma tranquilla actividade. Ter-se-hia retardado, por um seculo, o descobrimento do·
orbe, talvez; mas a civilisaçào nada perderia
com isso, e nós, em logar d'uma sombra, agitando-se obscuramente n'este canto do occidente europeu, seríamos uma nação agil e forte,
executando a est'hora com mais recursos, sabedoria e humanidade a obra, a muitos respeitos, -i nsensata, cruel e esteril dos nossos
antepassados do seculo xv.
Não esquecemos, pois que os successos
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decorreram taes como a Historia os refere, que
não poderiam decorrer d'outro modo . Os homens e as circumstancias d'esse tempo não é
legitimo que arbitrariamente os figuremos
outros do que foram : sabem os isso, e a este ,
mesmo proposito escrevemos já que «seria
absurda pretenção querer emendar a Historia.» Se, porém, nos não é licito imaginar um
novo arranjo dos factos, nem vasar em moldes
de phantasia os personagens do antigo tempo,
não cuidamos de boa critica negar a sequencia logica de dous seculos de historia patria,
e recusar vêr, nos escombros da derrocada final, apezar das apparencias discordantes, o ·
vicio remoto, que compromette ab initio a solidez da estructura.
Exemplo de tão rapido e esmagador desabamento não o conhecemos nós nos annaes de
qualquer dos pequenos paizes marítimos, desde a antiga Phenicia até á Hollanda moderna;
-pelo menos tão deprimente. -Talvez nos citem
a Atticq, com o seu Aljubarrota--Marathona, e
o seu Condestavel-Milciades; talvez ... Um seculo depois de repellir a primeira invasão meda, succumbe ás mãos dos espartanos de
Lysandro, e é, poucos annos mais t.a rde, defi . .
nitivamente reduzida tambem por um outro
Philippe. Mas. Cheronea não é Alcantara. nem
mesmo Alcacer-Kibir; nem Demosthenes é
qualquer Phebo Moniz. E durante esse incom-
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paravel seculo v, - quantas obras de belleza
eterna e de generosa humanidade não deu ao
mundo esse punhado de jonios?! Emquanto
nós, ... demos-lhe pimenta e pau Brazil.
- a: Descobrimos ilhas e continentes, rasgamos novos mares, patenteamos á civilisação
metade do ceu e da terra,» -repete-se com
u fania.
Certo é isso; certo é isso. Fomos os beduinos d0' mar; retomamos, e ampliamos, o programma nomada dos semitas; fizemos nosso,
e no mesmo intuito mercantil, o velho roteiro
de Hanon,- de accôrdo.
Mas, á civilisação europeia,- que demos
nós directamente, e com desinteresse mental?
Com que grande trabalho de indagação scientifica enriquecemos nós o Espírito? Desenganemo-nos todos, por mais que a verdade
amarrote o nosso orgulho: o que á Europa
civilisada nós demos, ou, mais propriamente,
vendemos, foi o pau Brazil e a pimenta. E ao
cahirmos na cova, em 1580, nem sequer o
soubemos fazer com o desespero sublime das
mulheres carthaginezas. Vendemo-nos com infamia, fugimos com deshonra, ou calamo-nos
com ignomínia.
Se os mercadores de Lisboa, ao approximar-se o duque d' Alba, parece que só pensavam no transtorno dos negocias e na escass_ez
da,s colheitas, n'esse anno funebre de 15801
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E já não se tinham lembrado os outros, os
seus avós de 1383, ao chegar-se para a cidade
Juan 1 de Castella, de ir vender lá fóra as «farinhas e o peixe sêcco e fumado» dos navios
gallegos aprisionados no Tejo? ..... .
E, por agora, bastará. Continúe a crêr,
quem assim o queira e entenda, que as ·almas dos Alvaros Paes não adejavam, á guisa
de demonios familiares, por sobre a cidade
immersa em egoismo e terror. Entretanto,
não será temeridade nem injustiça afllrmar
que não lhe pulsava no peito o coração intrepido e nobre do immortal Condestavel.

,

CAPITULO I

A MOEDA

As crises sociaes, da mesma maneira que
as doenças dos ind·ividuos, para alguma cousa
boa hão-de servir.
As doenças instruem o paciente ácerca dos
preceitos hygienicos que lhe cumpre acatar e
seguir, se preten,de conservar inalterada uma
saude preciosa, do mesmo passo que · permittem ao homem de sciencia, consciencioso e
indagador, penetrar mais intimamente nos segredos da machina humana. As crises sociaes,
principalmente as economicas, incutem a prudencia e a sabedoria nos povos, e conduzem o
publicista e o homem d'Estado, dignos d'este
nome, á revisão severa de opiniões que se j ulgavam estaveis , de principias que se suppunham definitivos e inatacaveis. São experiencias em grande, valendo mais do que rimas
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sobre rimas de revistas e brochuras, fallando
uma linguagem mais altisona qo que a do
apostolo mais ardente, mais persuasiva e rutilante do que a do mais luminoso tratado,
fazendo conversões tão completas como a deSaulo no caminho de Damasco.
Assim passou com a nossa crise de 1891.
A nação, se não veio de todo a si dos antigos
habitos e não renunciou de vez a maus errose a peores vicio's, alguma cousa aprendeu, no
em tanto, -ao menos aquella parte da nação
que não lê brochuras nem revistas, que vive a
milhares de leguas da sciencia official e do
pedantismo das éscolas, 'que olha e aprecia
com sinceridade e simplicídade, que raciocina
e commenta os factos, taes quaes lhe ferem a
sua retina límpida e impressionam o seu cerebro, ignorante mas são. Porque a outra,-é impenitente e contumaz.
Sem essa crise, nunca nos teriamos provavelmente lembrado de evocar, uma a uma, e·
de passar rigorosamente á fi eira noções indigestas e heteroclitas de sciencia economica, a esmo, e na fé dos tratadistas, aferrolhadas n'uma
memoria então potente, e hoje bastante des. organisada e enfraquecida. Não que, apesar da
edade, todas essas noções confusas, toda essa
enfiada de mythos abstractos, de quasi entidades metaphysicas- o Consumidor, a Moeda,
o Valor, o Credito- e o cortejo das t1ão menos.

·
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mythicas e abstractas- Lei da ufferta e da ·
procu ra, Lei de Gresham, Lei da troca, etc.-, ,
não) dizíamos, que essas noções nos entrassem
na cabeça e lá se installassem como em casa
sua, sem uma repulsa instinctiva, sem fortes,
embo ra contidas, restricções mentaes, a definir e a liquidar um dia com mais vagar e saber; mas é que a juventude, se presente que
póde tambem desabrochar e fructificar, é ehade ser sempre, apesar da sua apparente
rebeldia, respeitosa e timida, -ter deferencia
pelos que antes d'ella trabalharam e medita-.
ram, experimentar o receio agudo de que a.
sua independencia e altivez as venha amar-·
rotar, e com visos de razão, o sorriso d'uma
indulgencia insultante, ou a algidez de uma
experiencia desdenhosa.
Mal sabíamos então quanto charlatanismo,.
ignorancia e-- muitas vezes até- incomprehensão e inintelligencia se encobrem sob o·
rótulo de Sciencia! quanto são cousa ephemera, subjectiva, e em certa medida artificio,.
senão arbítrio, as theorias e as leis mais escrupulosamente induzidas da observação penosa dos factos I quanto chegam a ser discqtiveis os theoremas e os proprios axiomas.
da Geometria e do Calculo!
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E' a irreparavel grosseria do nosso instrumento intellectual e a complicação infinita da
phenomenalidade do Universo que tornam
inevitavel a existencia do erro; são o cansaço,
a vaidade e a interferencia do interesse e da
paixão na obra do Espírito, que devia ser pura,- que o radicam ; são a preguiça e a incapacidade de interpretes e educadores subalternos que o perpetuam e aggravam.
Repare-se para o processo de ensinar nas
escolas e para a linguagem adoptada nos livros
destinados . a ex pó r e a transmittir a sciencia
a jovens cerebros. Todo o homem reflexivo,
que leu ou viu de p~rto, sabe como livros e
mestres se afastam da precisão de linguagem,
da clareza e rigor de raciocínio indispen saveis,
quando se trata de explicar qualquer ponto
scientifico, ainda dos menos complexos e obscuros. Nenhum d'elles, salvo excepção honrosa, toma o cuidado de accentuar que a s ciencia,
comquanto represente o mais prodigioso e ad miravel esforço, a mais estupenda e subli me eonstrucçào que a Intelligencia d'um pequeno escol
de grandes homens pôde fazer e levantar no intuito de comprehende1· e exprimir o · enygrna
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do mundo,- é e será sempre, afinal, um esboço incompleto e rude, uma simplificação forçosamente inexacta, um desenho indeciso, incolor e turvo do quadro cosmico, replecto de
luz e de vida, formidavel de complicação e de
grandeza, eternamente movimentado e cambiante. Esta irremediavel imperfeição, promanando da invencível necessidade mental de
distinguir, desarticular, separar o que fóra de
nós, nas cousas da Natureza, fórma um todo
reunido e solidario, um conjuncto absolutamente entre tecido e uno,- qual d'elles tem a
precaução elementar, e tambem a elementar
probidade, de a assignalar e mesmo frisar com
insistencia aOS entendimentOR juvenis que proCUram com ancia instruir-se? Raríssimos.
Se a tivessem, como deviam, evitar-se-hiam,
ao menos em grande parte, a propagação de
erros palmares, quasi grotescos, que correm
como verdades indisputaveis, a confiança ho·
nesta e estreita que faz da sciencia uma nova
Theologia, a tyrannia da Formula sêcca e hirta,
impondo-se aos factos mais evidentes e vulgares; e evitar-se-hiél- o que mais importa!a incerteza e a conturbação das almas fracas,
ao ouvirem o reaccionario astuto gritar aos
quatro ventos- a bancarrota da Sciencia.
Em dominio scientifico algum, porém, se
póde melhor seguir os effeitos d'este dogmatismo insciente e pedante do que no das cha5
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madas- Sciencias politicas e moraes; em paiz
algom talvez se póde palpar tão bem, como
no nosso, os deploraveis resultados do despotismo da Fórmula. Hontem com a Regeneração, era a mania do Livre-Cambio, imaginando
fazer brotar, por toda a extenção do nosso solo, a prosperidade e a abundancia, e só conseguindo, por fim, impedir o desenvolvimento
industrial e provocar o retrocesso· da lavoura,
se é certo, como parece, que, ao seu advento~
ainda exportavamos tri~o; hoje, com os dois
partidos da monarchia, é a obsessão do Agio,
a attribuiçào ao ouro, como nas epochas bar- .
baras, do maravilhoso condão de gerar e -reconstituir a riqueza, quando foi elle justamente que nos desmoralisou e comprometteu,e que nos hade comprometter e desmoralisar
ainda, eternisando-nos no execravel regímen
dos em prestimos. ·
Sempre, constantemente a Fórmula, de pé,
ovante, enthronisada; e os conservadores, invariavelmen~e e sempre incapazes de raciócinio independente, adoradores passivos e tris'tes, de joelhos e de mãos postas deante d'Ella ,
-rezando·.
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A Fórmula, no assumpto de que nos vamos
occupar, é:- «Só a moeda metallica é real));
d'onde est'outra fórmula negativa:- «O papel
não é moeda, mas o signal, o symbolo apenas
dá moeda».
Assim seria de certo, se occorressem cu- . ·
mnlativamente estas circum stanêias imprescindíveis: haver essa tal moeda a desempenhar,.
de facto e não pm· hypothése, as funcções que é
costume attribuir-se-lhe; ligar-se á palavra
moeda pelo menos o duplo sentido de-- instrumento circulatorio e de mercadoria com valor
propric; ampliar-se a significação do termo ao ·
instrumento das trocas internacionaes.
Se á moeda se entende attribuir este conjuncto de predicados, não ha duvida em que
o papel não é moeda, como o não são igualmente, n'esse caso, nem o cobre, nem o nickel,
nem a mesma prata: ao ouro, sómente a elle,
con;tpetirá essa prerogativa aristoc·ratica.
Mas, será isto o que se deve entender por
moeda? Contra a opinião defendida e diffundida
por economistas e publicistas pronunciamonos , sem a menor hesitação, pela negativa.
Vam os mais longe: Se, entre os predicados
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da moeda, se pretende incluir ainda o de «estalão fundamental» ou medida-cornmtun dos valores,- sustentamos que nem o p }·oprio ouro
é moeda, ou, sendo-o, que outros produc tos da
industria humana o serão, com igual, e até
superior legitimidade, por identicos e até mais
fortes motivos.
Effectivamente, despojando o conceito do
que se póde considerar accessorio e derivado,
para só attender ao que é caracterís tico, irreductivel e intimo, é claro que a moeda não é
senão um valor-unidade, capaz de tornar entre
si comparaveis e calculaveis as riquezas que
se permutam, e que a sciencia eco nomica habitualmente designa pela expressão geral de
-valores. O seu destino está em perm ittir o
confronto e a expressão numerica reciproca
das utilidades- para nos servirmos d'outra expressão consagrada-que o trabalho hu mano,
em collaboração com a Natureza, produz e
affeiçôa, e que sem a intervenção d'esse valorunidade seria difficillimo e ás vezes impossível
apreciar e computar. E' isto mesmo o que se
quer exprimir pela formula abreviada - cc a moeda é a medida commum dos valoreS)).
Esta, e nenhuma outra, é, com e{feito, a sua
funcção essencial. Nem mesmo co nvém dizer
que é o instrumento circulatorio, o intermediaria das trocas, mas só- o instrumento ou
intermediaria de comparação e calculo dos
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valore s. A8sim, pelo engenhoso processo dos
clearing-houses trocam-se e fazem-se circular
massas e normes de valores, sem uma unica
vez su rgir, em alguns casos, a necessidade
d'esse inte r mediaria ou instrumento. Mas essa
enormidade de transacções seria sequer exequível, se não houvesse uma unidade que permittisse estabelecer a correspondencia entre
os valores escambados por aquelle processo?
Está claro que não. Ora essa unidade ou padrão de referencia é precísamente a moeda.
-«Este valor-unidade porém- accrescenta-se- par a poder desempenhar o seu papel
de medid a carece de ser não só real, concreto,
mas ain da um producto material, uma mercadori.a aut hentica, tangível, visto ser indispensavel q ue a unidade seja sempre da mesma
especie que as grandezas a medir, e visto serem productos, merr,adorias materiaes, o principal objectivo da .actividade economica.»
O argumento, apparentemente logico, desconhece na realidade o ponto nodal da questão.
Pois haverá, porventura, a menor relação
de similhança entre, ror exemplo, uma libra
esterlina e, já não se diz o trabalho mental
d'um homem de gabinete, sequer alguns litros
de trigo e uns tantos - metros de lã, . quando
estes tres productos não admittem, no curso
vulgar dos negocias, ao menos a mesma unidade de medi.da? A libra esterlina, a lã e o
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trigo, afóra a qualidade commum, remota e
vaga, de objectos materiaes, são acaso ari~
thmeticamente, tres grandezas da mesma ordem? ou, economicamente, utilidades da mes·
ma especie? Qpe esta analogia se affirme entre
51 lã e a seda, entre o trigo e o milho, entre o
ouro e a prata, é racional e legitimo; mas entre pruductos que nem physica ou chimicamente, nem pela origem, nem pela estructura,
nem pelo destino se parecem e são; por consequencia, comparaveis, é simplesmente absurdo.
E, comtudo, diz-se correntemente que o
trigo e a lã, em tal porção, valem uma libra
esterlina; ou que a mercadoria-libra mede as
mercadorias cereal e tecido .
. Mede-as, porém, em quê? .Mede-as em pezo,
volume, côr, duração, resistencia, aflinidades
chimicas, etc.? Não. Medi-las-ha no que um
e outro tenham de -recorthecidamente vantajoso para o homem- o trigo no seu poder nutriente, a lã na sua propiiedade de cobrir e
agasalhar a nudez?
Tambem não: o ouro não serve nem serviu
jámais para alimentar e vestir o corpo humano.
Se não é em utilidades tão flagrantemente
diversas e portanto incomparaveis,- em que
será então que o metal mede a semente e o
panno, se elle proprio nas suas applicações
nada tem que vê r com uma e outro?
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Evidentemente alguma cousa se busca exprimir por essa e outi'as f.ormulas analogas;
não decerto o que em geral se imagina.
Porisso que se diz -«tantos litros de trigo
, valem uma libra esterlina, e tantos metros de
lã valem a mesma libra .esterlina)>- é indisputavel que o espírito se reporta a um ·elemento
de referencia, qualitativamente homogeneo,
quantitativamente igual (ou assim presumido),
que explique a racionalidade da troca entre
..cousas arithmeticamerite desiguaes , e economicamente heterogeneas; a consciencia, . porém, da operação, é que parece revelar-se nos
proprios investigadores em extremo obscura e
confusa.
Porquanto, · não se reflecte em que, quer
logica quer, chronologicamente, a determinação do valor reciproco da lã e do trigo por um
lado, e do ouro por outro, tinha necessariamente que antecedet· a applicaçào do metal a
usos monetarios, ou que é distincta do e anterior ao emprego d'elle para expressôr numeral,
e unico intermediaria geral das riquezas a tro- ·
car. Não se repara em que affirmar do ouro,
ou de qualquer outra mercadoria, que é, ou
foi n'outros tempos, a medida commum dos
valores, corresponde a inverter a .ordem real
dos factos, a commetter uma especie de petição de principio; porisso que, justamente para
desempenhar esse duplo papel de inst'rumento
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circulatorio e de expressôr numeral das riquezas, era indíspensavel ter-se préuiamente fixado o
seu val0r em relação a essas riquezas, estar-se
já de posse d'uma medida commum entre elle e
ellas, forçosamente diversa, portanto, d'um e
das outras. Esquece-se ainda que, antes e apezar da escolha do ouro ou de outra mercadoria determinada para intermediaria de valores,
houve, e ainda ha, trocas directas, nas quaes
era impossível deixar de recorrer-se a uma
medi da commum, e em que todavia não figure ins trumento algum monetario, ou -o que
vem a ser o mesmo-em que qualquer mercadoria é moeda em relação ao productor, por
ser o seu unico intermediaria de permuta e o
seu bastante denominador arithmetico.
N'uma palavra, - ha no conceito vulgar da
moeda uma verdade e um erro: a verdade está
em implicitamente admittir que, para compa~
rar e determinar a equivalencia das riquezas a
trocar, se requer um padrão de referencia; o
erro, em suppôr que tem de ser o ouro, ou
não importa qu_e outra mercadoria ou producto, esse padrão; em confundir o processo de
estabelecer aquella equivalencia economica
com os meios materiaes que historicamente
possam ter contribuído para o tornar mais fa..;
cil e comprehensivel, e na pratica soci~l assegurado melhor a legitimidade e a exactidão da
permuta.
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No assumpto toma-se quasi universalmente
a imagem pelo santo- eis o erro.
Não se m·ed ita em que a imagem póde ser
de ou ro , de cobre, de pau, de barro, ou até
sóm ente uma pintura (é o caso da moeda -fiduciaria), sem que o santo deixe, por isso, de
existir e de ser o mesmo, mas realidade differente da imagem.
Que o ele mento que mede os valores seja
tambem um valor- é o que ninguem se lembrará de contestar. Mas o que não tem merecido reparo é que esse elemento só na apparencia é o proprio valor do ouro (ou a· sua
utilidade trocavel), quando na realidade é um
eleme nto diverso, apenas representado" e ·-·
visto a incon gruencia das ideias· a este respeito - tam bem dissimulado n'uns tantos grammas de metal.

*

*

*

A a nalyse da operação corrente da trocat
tal com o a roti na dia ria n_pl- a mostra, vae permittir-nos comprehender esta differença com
irreprehe nsivel clareza. No que tem de typico,
immutavel e-· póde até dizer-se- universal,
a que se reduz ~lia por fim? Indiscutivelmente, ao seguinte:
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Por uma certa porção, grande ou peque na,
de riqueza (no sentido economico) por mim
produzida e cedida, e bem ou mal avaliadapouco importa agora ao nosso intento - por
mim e peló individuo a quem a cedi, alcancei
o direito a receber de retorno u ma qu antidade
tambem, peior ou melhor, determi nada de outra ou outras riquezas, quando, da fórrna e de
quem me pareça mais opportuno e vantajoso.·
Para que a operação seja possível, torna- se,
primeiramente, indispensavel aferi r as riq uezas, transmitt.i da e a receber, por uma unidade
commum de valores; para que seja exequivel,
é preciso e basta, em segundo logar - e visto
eu ter- me desapossado da riqueza que produzi- que eu disponha, para a s u bstituir, d 'um
titulo, reconhe cido por lei e pelos costumes,
demonstrativo da realidade e q uantitati vo d'aquelle meu credito on direito.
E claro está que, se, em vez de indirecta,
a troca fosse di recta, o eschema não soffreria
nos seus traços alteração algu ma essencial.
Apenas, o titulo que, no primeiro caso, me
creditava socialmente pela cede ncia da riqueza, seria, no sego ndo, a mesma riqueza cedida;
e a sua conversão por outra ou outras , quasi
sempre negocio a ultimar immediatamen te e
com o proprio cessionario.
Uma cousa é , portanto; precisar com a possível exactidão a equivalencia entre si das ri-
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quezas éY~ermutar, cedidas e adqnirendas;
outra cousa, assegurar socialmente a permuta.
São duas operações- repetimos -logicamen te distinctas, como são chronologicamente
successivas: pela primeira, fixamos o valor
reciproco das riquezas a trocar; pela segunda ,
garantimos a conversão d'umas nas outras.
«-Mas essa avaliação das riquezas- objectar-se-ha- embora anterior á e distincta da
operação effectiva da troca, pois que se póde
avaliar riquezas sem a menor intenção e até
possibilidade de realisar um negocio, consiste ,
como no ex em pio citado dos clearing-houses,
em exprimil-as em dollars, libras, francos,
etc., o que já implica o emprego da moeda
(em .s entido material) como unidade de valores.»
Não insistindo na vantagem que, para o
nosso conceito, resulta de se discriminar aqui,
n'estas palavras, uma dupla funcçào da moeda
material, de que já fallamos e a que vamos
referir-nos de novo, visto suscitar-se logo a
questão de a fazer praticamente desempenhar
por dous , instrumentos differentes,- respondemos que o argumento possue apenas o merito de suggerir o exame historico das causas
pelas quaes o ouro (deixando de parte os outros metaes monetarios), a grincipio simples
mercadoria, objecto de trocas directas como
quaesquer outras, veio a prev.alecer sobre ellas
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para seu expressôr numeral e instrumento ge- .
neralisado da sua troca; n'outros termos,como foi que á sua utilidade industrial e esthetica veio juntar-se e até mesmo sobrepôrse uma se~unda utilidade, que denominaremos
econornico -juridica, imposta lentamente pelos
costumes e reconhecida, afinal, por lei expressa.
Ora, snmmariamente, para não entrarmos
em digressões intempestivas, essas causas resume·m-se na occorrencia, no ouro, d'um conjuncto de propriedades naturaes e de circumstancias de prqducção, sobretudo a sua extrema
divisibilidade sem perda de valor d'uso, a sua
conservabilidade e a sua preciosidade, que lhe
permittiram : 1. 0 proporcionar-se em pezo, com
a justeza que se quizesse, ás quantidades variaveis das riquezas a permutar; 2. constituir capitaes moveis, avultados ou modestos,
de duração indefinida e de transporte relativamente commodo e facil.
Mas é evidente que o reconhecimento d'estas causas historicas, se nos explica porque o
ouro veio a supplantar outras mercadorias nas
suas funcções monetarias, não deixa menos
nitidamente estabelecido este facto-que o
ouro, como ellas, foi de começo uma mercadoria vulgar, nq regímen da troca directa;
nem menos subsistente a eterna, a fundamental questão:- Qual é, por fim, o valor-unidade,
0
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o elemento commum de apreciação, que permitte julgar equivalentes economicamentfe
duas riquezas quaesquer, e ·portanto o ouro e
uma segunda riqueza, apesar de diversQs e \
entre si não confrontaveis, nem na quantidade
nem na utilidade'? E' este o ponto em debate;
esta a incognita a pôr em destaque e a resolver, que a objecção não attinge, e ·menos ainda elucida.
As duas operações que o facto corrente da
troca implica, estamos, pois, auctorisados a
suppol-as, não só distinctas, mas até irreductiveis uma á outra ;-a encarar como noções•
profundamente divergentes a unidade que permitte a comparação entre si das riquezas, ou
a determinação da sua reciproca equivalencia
economica, sob quantitativos variaveis e sob
utilidades heterogeneas,- e o ouro, ou outra
mercadoria qualquer material que na apparencia a represente e que socialmente tenha sido
escol h ida para assegurar a effectividade e a
exactidão da permuta.
Se pela palavra moeda se julgue um dia ne·
cessario ou de mera conveniencia scientifica
designar a unidade que torna possível a primeira operaçào,-o producto ou simples signal
material que usualmente garante e simplifica
a segunda poder-se-hia chamar, por exemplo:
titulo monetario, qualquer que seja a substancia de que é formado.
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A moeda, portanto, seria uma só, qualitativamente identica em todos os paizes e epochas,
e cousa inteiramente diversa de qualquer metal .ou producto, no conceito que defendemos; .
os títulos rnonetarios, multiplos e differentes
em quantidade e na quali'dade, segundo as
epochas e os paizes.
· Assim, não haveria uma moeda franceza
disti ncta d'uma moeda hespanhola ou portugueza, mas só títulos monetarios privativos,
visto serem entre si differenciados, ou na ma·
teria escolhida, ou sendo esta a mesma, no
peso, toque, grandeza, cunho, etc.
Entre nós occorre a eircnmstancia rara de
não ter o real representação sensível, nem
metalllca nem fiduciaria, mas apenas os seus
multi pios.
Não será suggestivo este caso de Portugal,
pp~suindo incontestavelmente o seu systema
nacional monetario, e não dispondo comtudo
de symbolo algum material representativo da
·, unidade?
:Q'este facto não se poderia já induzir que
não . . são a mesma cousa a unidade que serve
de medida aos valores e o objecto ou signal
que torna a operação tangível, palpavel?
Em theoria pura, a questão da moeda reduz-se, pois, ao seguinte:- Qual é o elemento,
apenas representado, e tambem dissimulado,
Qa moeda materia~, que mede o valor recipro-

/
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co das riquezas, ou lhes determina a sua equivalencia economica na operação corrente da
~ troca'! Se não é o valor da peça-libra, da peçadollar; etc.,- qual será então esse valor de~
conhecido, impalpavel, mysterioso?

*.

*

*
'

Esse valor-unidade, esse termo comparativo , padrão de referencia, criterio aferidor,
medida commum-com o melhor queira chamar-se - determinativo da eq uiva le ncia reciproca das riquezas 'economicas, não passa em
ulti ma analyse, apezar das complicações que·
obscurece m este gran de facto, de trabalho da
machina viva do homem, considerada na sua
despeza integral. Que o quantu m d'esse trabalho, adoptado para unidade pri ncipal de medição de valores, e que a unidade de cada system a mon eta rio procura, embora inconscientemente, re prese ntar, sej a maio r n'um povo e
muito menor n' outro povo, se occulte, peior
ou· melhor, sob os rót ulos de libra, franco
ou real , se julgue necessario ou dispensavel
materialisal-o n'uma peça d'ouro, prata ou cobre - são tudo questõ es secundarias, meros
.inciden tes collateraes, derivados. O import~n-
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te, por ser facto immntavel e ultirriô, que a
analyse atravez de todos os artificios descortina, é que foi e será sempre o• trabalho, correlativo e correspondente á somma das necessidades humanas, a medida real e unica dos
valores, ou seja a unive1·sal moeda.
Mas este trabalho, padrão unico dos valores,
não é apenas, segundo alguns econom istas, o
que foi estric.tamente consumido pelo productor' isolado, nem mesmo, segundo outros, o
trabalho media dos productores d'uma rriesma
cathegoria, que a creação d'um producto determinado exigiu,- mas o trabalho ou dispendio media da vida n'essa cathegoria de productores; por isso que nos intervallos da producção economica não deixa o individuo de
•viver, de consumir substancia e energia do
seu corpo.
E' este o motivo intimo que leva os productores, isolada e coltectivamente, a resalvar
no preço, offerecido ou acceito, da sua mercadoria, não só o trabalho que effectivamente
lhe absorveu- o custo da producção, na linguagem da sciencia,- mas ainda um lucro mais
ou menos consideravel. Sem este lucro, embora pequeno, não ha individuo e por conseguinte profissão que logre manter-se e perdurar.
Se, por ex., um professor livre não levasse
·em conta, no preço que põe ás suas lições, ·
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.a s horas, os dias e os mezes de inacção profissional, imposta pelo costume ou por cir-cumstancias eventuaes, é obvio que nem individualmente ficaria assegurada a existencia
-sua e dos seus, nem socialmente garantida a
diuturnidade ·da fnncção que desempenha.
Aquelle preço não é, pois, de fúrma algu·m a, calculado apenas sobre o trabalho estri
ctamente empregado nas lições, mas sobre elle
-e tambem sobre o trabalho consumido utilmente
-em occupações e deveres extra·economicos,
- e ainda no simples facto de viver.
E o que se dá com esta especie de trabalhadores, dá-se, com mais ou menos frequencia
e de modo menos ou mais apparente, .com to·
dos os outros, desde o humilde que dispõe
sómente do seu braço, até ao orgulhoso que
descança confiadamente no seu cerebro.
De maneira que o lucro não chega, a maior
parte das vezes, a constituir um excedente de
paga, um capital , embora mínimo, a pôr definitivamente de lado; mas integra-se na remuneração estricta do homem que exercita as
suas aptidões utilmente e honestamente. A
sua existencia, e bem assim o desejo natural,
levado ao excesso pelo nosso egoísmo, de o
alcançar e garantir, encontram a sua expliaa·ç ão final n'esta verdade, senão vista com lucidez pela intelligencia, sentida, no emtanto,
pelo _instincto de cada um: -é indispensavel
I

G
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que o trabalho economico assegure, apezar de ·
intermittente, a continuidade da vida. Suppôr,
porisso, que o lucro, necessaria e justa retribuição da despeza O'tganica nas intercadencias da
actividade productm·a, e que cada qual se esfo rça por proporcionar quanto possivel a estas
intercadencias inevitaveis, regulares ou aleatorias, _não entra na aferição do valor da riqueza que · se troca, affigura-se-nos extravagancia
pura : desconhecer este facto, cegueira lamen- .
tavel do espírito.
Se a vida não corresse, -para nos servirmos d'este expressivo termo popular-d'um
modo · permanente, ininterrupto, e não impli- ·
casse a cada segundo, até no proprio repous()
da noute, perda de substancia e de energia~
se a machina humana, em vez de estar n'um
constante desfazer-se e refazer-se, e além d'isso
reconhecer 9rganica e socialmente . diversas
aptidões e destinos, fôsse um mero utensili(}
de prod11cção economica, gastando-se apenas.
durante as horas em que elabora _a riqueza,.
-sem duvida seria rigoroso o conceito, defendido por alguns pensadores socialistas, de
ser o trabalho economico media o elemento que
fixava o valor da riqueza elaborada. Desde, porém, que a vida importa dispendio continuo
de força e de materia, comquanto em ·grau
desigual, conforme subsiste estaticamente em
descanço ou se escoa dynamicamente em tra-

~
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balho, inevitavel é que o custo do seu entretenimento, considerado em globo, se torne o
elemento pelo qual se determine a equivalencia entre o que se dá e recebe na operação
corrente da troca. Em globo,-insistamos; quer
trabalhe, quer descanse, incluindo o custo do
proprio .ar que se respira, dormindo.
E' gratuito este ar vivificante -repetem
monotonamente os manuaes de Economia politica -um não-valor,. uma utilidade que não
exige esforço, dom generoso da munificente
Natureza. Erro grave I e nos factos, por conseqoencia, muito provavelmente não menos
grave iniquidade! Não ba nada gratuito n'este
mundo, nem esse mesmo fluido, celebrado
por uma sciencia incompleta, particularista, e
sobretudo eivada de preconceitos de escola.
Não peza elle sobre a superficie do meu
corpo? e não tenho eu, portanto, de oppôr á
sua acção compressora contínua, para me não
espalmar como um arenque, uma reacção tambem continuada e igual dos meus orgãos e tecidos?
Não me impõem as súas variações hygrometricas e thermometricas, ora v. g., se quente
e secco, consumo extraordinario de líquidos
e um excesso nas funcções transpiradoras da
pelle, ora, se frio e humido, um exaggero das
combustões organicas e um excedente de actividade dos ri'ns, que remedeiem as perdas por
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irradiação e as insufficiencias da perspiração
pulmonar e cutanea?
E ·o seu oxygenio, acaso se engolpha de
motu-proprio, espontaneamente, g1·atuitamente
no meu corpo para me vir prestar os seus
inapreciaveis beneficias? Não preciso eu de
dilatar rythmicarnente o thorax, para que a
sua utilidade, apenas potencial e exterior,
se converta para mim em utilidade interio1· e
actual?
Ora, se a reacção dos meus orgãos e tecidos, a exacerbação funccional dos meus rins
e da minha pelle, os movimentos alternativos
do meu apparelho thoracico, etc., representam
actos indiscutivelmente, e por conseguinte
despeza organica, a que tenho de fazer face
com alimentos, vestuario e outros meios, que
aliás ninguern me vem offerecer de presente,
--como é que ainda se afllrma que o ar é uma
utilidade gratuita? Se não o é organicamente,
-quem se lembrará de sustentar que o seja
economicamente?
o ar, sem excluir, como acima notamos, o
que se respira a dormir, é urna utilidade one'rosa; paga-se, troca-se, tem valor economico,
pela simplicíssima razão de que me custa energia para lhe aproveitar os serviços e neutralisar-lhe os desserviços; e este custo ou despeza que me impõe esforço-me fatalmente, quer
o saiba, quer não saiba, pelo incluü· no valor
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da riqueza que produzi, quando me proponho
obter, em seu Iogar, outra ou outras.
Fui prejudicado na operação? Valorisei mal
o meu producto, por ignorancia, imprevidencia, desdem -? porque a força e a astucia se me
impozeram e 1lludiram? porque me illaquearam fatalidades historicas ou vícios de organisação social?
Cuido em remediar o prejuízo, corrigindo
os meus d efeitos pessoaes, substituindo a profissão, abandonando a minha patria, revoltando-me contra a perfidia e a prepotencia; ou
então, se me resigno , gasto as reservas da minh a ani malidade . depaupero-me pouco a pouco,
res va lo para· uma existencia de privações e
soffrimentos, chamo precocemente sobre mim
a ve lhice e a morte. Seja qual fór o expediente
ou soluçà.o a que recorra, a lei economica da
troca, simples corollario, no mpndo social,
d'u ma lei mais geral do mundo physico, tudo
nos leva á eonvicçàode que tem inexoravelmente d e cumprir-se.
A Mecanica diz: - «As forças equivalem-se:
e para manter um systema material em equilib rio, precisam de substituir-se umas ás outras segundo uma relação invariavel.»
A Sciencia economica do futuro dirá:- <<As
riquezas equivalem-se; e para manter o organismo social em equilíbrio, carecem de trocar-
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se sob quantitativos eguaes de vida humana d'ispendida.

Não é estavel, immovel, inalteravel este
equilíbrio social? ne certo. Mas não serão justamente a instabilidade e a mobilidade t ra ços
característicos de qualquer aggregado vivo?
üs braços da balança economica, em vez
de fixos n'uma horizontalidade irreprehensivel,
oscillam continuadamente, ora para om lado,
ora para outro, em torno d'uma posição media ideal de equ}librio? E' indubitavel. Mas em
que é que o facto destroe ou compromette sequer a realidade do principio da correlação e
equivalencia, em vida humana, das riquezas que
se permutam?
Se normaes, essas oscillações effectuam-se
dentro dos limites da elasticidade do lucro, ou
-o que é o mesmo- sem prejuízo do entretenimento pleno da machina viva do homem
nos intervallos da producção; e é mesmo a
existencia d'um lucro, maior ou menor mas
indefectível, o signal d'aquella normalidade.
Se anormaes, quer porque sejam desordenadas ou extremas, quer porque mostrem um
desvio permanente n'um só sentido, desfalcando o proprio custo da producção ou, pelo
menos, reduzindo o lucro a um mínimo apenas compatível com a estricta subsistencia individual do productor,- ou a prodigiosa plas-
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ticidade social corrige as irregularidades e os
excessos, ou a constancia da perda elimina
depressa a funcção economica attingida, ou a
classe dos trabalhadores, por tal modo· confinados no papel de ferramentas, vegeta na mi- .
seria physiologica e moral, n'uma es pecie de
menoridade animal e civica, se porventura uma
reserva hereditaria de energia a não impelle ás
reacções impetuosas que se chamam- r e vo~
loções.
Mas ainda no caso em que a inconscie ncia,
.a fraqueza, a corrupção e outras circum sta ncias incidentaes impedem as reivindicações
violentas, diversas praticas de puro automatismo social apparecem a restabelecer, peior
ou melhor, a normalidade alterada. Sempre,
-d'um modo ou d'outro (e na hypothese de persistir a integridade da funcção), a equivalencia
em vida humana consumida das riquezas que
se permutam tem de ser, mais ou menos completamente, respeitada e garantida.
Essas praticas- conhecemol-as todos nós.
São a esmoi~, a dadiva, a pensão, a divida, o
parasitismo, o soccorro asylar e hospitalar, etc.:
ostensivamente, a cedencia gratuita de productos e de serviços; realmente, a rett·ibuição in. consciente, irregular e dispersiva de despeza
organica util, não paga no regímen subsistente
da troca, ou mais geralmente, dentro do mecanismo vigente de producção capitalista.

,..
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Meditando no que deixamos escfipto, vêse que tal gratuitidade é uma illusão.
Individualmente, isto é, olhada apenas arelação e ntre este ou aquelle protector,e est'out'ro ou aq uell'outro protegido, sel-o~ha; mas é
socia lmente que o assumpto deve ser encarado
e diseutido . Ora, no ponto de vista soc'ial, essa
massa, aliás conside ravel, de cousas e de au~
xilios apparen temente gratuitos são, na realidade, onerosos para o homem que os recebe,
desde q ue trabalhou ou trabalha em profissão
de i ncon testada utilidade; são o complemento
in dispe nsavel, antecipado ou tardio, d'um salario anormalmente restringido)- a restituição,
sob uma fórma indirecta, e m regra ano nyma,
d'aquelta parte do seu lucro que não soube on
· não pôde incl uir no valor da riqueza que produziu, ou ajudou a produzir.
E' facil a contra-prova do que affirmamos.
Suppon ham-se, por um momento, cerrados
asylos e hospitaes, retrahida a mão que deixa
cahi r a es mola, cansada a generosidade que
em pres te ou dá sem nada esperar nem pedir,
es q uecid o o dever que ampara o infortunio
ou a in valid ade, revoltada a tolerancia que ·
deixa levar a lenha da bouça e pastar o rebanho alheio em terreno proprio,- supprimidos , n'uma palavra, todos estes dons gratuitos,
feitos , não a profissionaes da preguiça e da
vad iagem, mas a creaturas que effectivamente
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trabalham, que desempenham uma funcção
reconhecida e de evidente utilidade; -e tal
foi já, v. g.; a situação da França nos tempos
que precederam 1789. Pensa alguem que esta
enorme multidão de seres humanos, por tal
resolução comprom.ettidos nas suas necessidades elementares de viventes sociaveis, se
resignariam · a sossobrar de fome e de miseria?
Longe d'isso: dentro d'um mez ou d'um anno,
n'n ma, duas ou mais gerações- pouco interessam a occasião e o prazo- a organisação
economica e politica das sociedades contemporaneas, nas suas exterioridades estavel e solida , caminhando com affectada firmeza entre
um a dupla sebe de breviarios e bayonetas, seria pro mptamente posta em cacos pela irresistivel expansibilidade da vida, reclamando os
seus di reitos.
Ora acontece que esses respiradouros vão
fechando lentamente um a um, não porque a
benefi ce ncia e a caridade esfriassem, mas porque em todas as sociedades progressivas -se
vae gradualmente apurando e depurando no
povo o sentimento da dignidade pessoal e a
co nsciencia do seu immenso papel no mecanismo productor e politico; o que é o mesmo
que dizer: no homem, pelo menos em toda a
Europa culta, principia a despontar o cidadão,
sendo até-circumstancia symptomatica e significativa! -o proprio mundo conservador
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que, com vontade ou sem ella, está por todos
os modos, -e com todas as forças, dispondo e
accelerando a metamorphose. E' a diffusào po~
pular do ensino scieqtifico; é o serviço militar
obrigatorio; é a concentração bancaria das pequenas economias; é o formidavel desen volvimento industrigl; é a remodelação racional
de velhos processos rotineiros; é a s ubstituição, por orgãos mais com plicados e perfeitos,
. de machinas e utensílios atrazados, etc.
Espirito critico, dever civico, sabe r technico, calculo previdente,- que mais se requer
para que o antigo instrumento passivo de trabalho se volva em elemento activo de civi lisação? e por conseguinte, para que sob os andaimes, sãos no aspecto, mas no intimo com.b alidos e um tanto gastos do palacio burguez,
se esteja a est'hora esboçando, com infatiga.vel labor, a casa do quarto estado?
E esta demolição e reconstrucçào simultaneas que, ora em silencio, ora em tumulto, se
vão operando por toda a extensão do velho
mundo civilisado, é a lei reguladora / da troca
economica, tal como acima a formulamos, que
a explica e a impõe. -Pela educação intellectual, pela disciplina
moral e cívica, pela capacidade profissional e
politica que a burguezia se viu muito logicamente levada a fazer-lhe e a incutir-lhe, comquanto no interesse egoísta, e para ella impro-
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cedente, de se defender e de Q tornar mais
rendoso, o antigo utensílio complicou-se e
transformou-se. A Vida, strictamente physica,
que só reclamava comida e femea, e por vezes
apenas comida, enriqueceu-se, afinou~se, es·
piritualisou-se; cresceu em numero e, sobretudo, em qualidade de manifestações; tornouse cara, por consequencia exigente. Ao seu
custo de entretenimento, não ha muito qoasi
exclusivamente animal, veio addicionar-se o
seu custo de entretenimento social.
Eis porque entra a reclamar red ucção nas
horas de trabalho e augmento de salario, e
hade, afinal, conseguil-o; t:;is porque, ha uns
trinta e tantos annos, pediu e obteve a abolição da escravatura na America do Norte, ou a
suppressão d'um utflnsilio ·concorrente, porque inferior e barato; eis porqúe exigirá ámanhã a expropriação d'esses vastos organismos
asiaticos, immobilisados e sobrios, e é o que
principia pouco a pouco a alcançar pelos esforços convergentes da Inglaterra, França, Aliemanha e Russia. Eis porque já possue innumeras cooperativas de consumo, e funda, anno
a anno, aqui e além, cada vez mais, e mais
fortes, cooperativas de producção; eis porque
se organisa para conquistar ou exercer o suffragio, desempenhar magistraturas, ter influencia e voto nas assembleias deliberantes da
•
nação. Eis ainda porque as grandes fortunas
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vão sendo cada vez mais raras, e as fortunas
modestas, ao contrario, incomparavelmente
mais frequentes e accessiveis.
Este coojuoctq de factos, além de muitos
outros que qualquer poderá facilmente evocar,
resumem-se todos, por fim, no seguinte, que
os economistas consignam a cada passo nos
seus escriptos, mas sem lhe medir bem a significação e o alcance,- valorisação progressiva do trabalho economico -q ue, de accordo com
a nossa concepção do valor-unidade devemos
traduzir d'este modo:- augmento prog1·essivo
no custo de entretenimento da vida humana.
No regimen escravatista este custo é o mínimo, e não differe essencialmente do que implica a manutenção d'um boi ou d'um cavallo
-alimento, arreios, um curral e, uma ou outra vez, uma femea. No regímen da servidão e
do colonato, elevou-se com a substituição da
feme a pela mulher; ao custo de entretenimento individual accresceu o d'entretenimento familial. No regimen da liberdade, principalmente
a · contar da Revolução franceza e consecutivas
revoluções liberaes, veio juntar-se o custo de
entretenimento social e politico, ao qual começa a juxtapôr-se ainda um quarto custouma capitalisação modestíssima. As cousas não
occorreram , nem occorrem, com esta rigidez
E1. simplicidade: no momento em que estas linhas escrevemos, milhares e milhares de seres
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humanos, particularmente no campo, estagnam na domesticidade ou vivem ainda adstrictos a um regimen muito parecido com o do
colonato e da servidão; emquanto que nas cidades, a vida publica com os seus jornaes,
brochuras e escolas, com os seus centros , .c lubs
e conferencias, com as suas reuniõ es, cortejos
e manifestações, occupa desde muito ou principia agora a seduzir o espirita e o coração
das multidões operarias. Nas suas linh as geraes, não deixa, por isso, o eschema traçado
de exprimir com sufficiente exactidão a marcha historica dos acontecimentos e a physionomia presente dos factos.
E para esta despeza organica, total e complexa, -individual, familial, politica (em sentido generico) e de ca pitalisação- d'o nde hade
provir a receita, senão da retrib uição da despeza organica , parcial e relativamente simples,
reclamada pela p roducção economica, ou absorvida pelo serviço feito e pela mercadoria
elaborada?
Mas- e no que segue acabaremos de definir nitidamente o nosso conceito de valorpadrão-a vida hum ana, embora fun da mentalme nte homogenea, e comprehensi vel pelo
mais acanhado entendimento, con stit ue , não
obstante, uma unidade complicada e elas tica,
sem a singeleza qualitativa nem a fixidez quantitativa de qualquer das unidades por nós em-
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pregadas na medição d'outras grandezas; não
possue a uniformidade physica e arithmetica
do metro, do kilo, do litro, etc. Póde variar normalmente, nos mesmos homens desempenhando sempre a mesma funcção, entre
limites extremamente distanciados um do
outro.
Póde restringir-se ou ampliar-se, simplificar-se ou complicar-se, retrogradar ou progredir, entre um mínimo, marcado para cada gru·
po e para cada homem por condições physiologicas e sociaes proprias,- e um maximo,
predeterminado justamente por aquelle mínimo
peculiar a outros grupos e homens; n'outros
termos, entre um mínimo fixado de ante-mão
pela ·resistencia interiO'i', social e organica, da
classe, tal ou tal, e dos indivíduos que a fórmam,-e um maximo tambem imposto préviamente pela resistencia extert'ÍM' das restantes
classes e seus membros respectivos.
Ora, d'esta complexidade e elasticidade da
vida humana resulta que a correspondencia
das riquezas que se trocam hade ser fatalmente
um pouco ma,is ou menos, uma perequação em
parte conjectural e empírica, um compromisso
fluctuante e movei, um equilíbrio occasional
e instavel, que só a experiencia do individuo,
mil vezes feita e repetida, e mais ainda a experiencia tradiccional das classes conseguem
ir gradualmente corrigindo, melhorando, e,

,
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quanto possível, tornando exacto, duradouro
e estavel.
O de bate tão pittoresco e , em certos lances,
tão dra matico entre comprador e vendedor,
nas grandes feiras da província; o estendal
sempre largo, e ás vezes extraordinario, de argu men tos, astucia e eloquencia; o dispendio
frequ en temente excessivo de sagacidade e de
emoção n'esse instante critico em que producto r e productor se defrontam, como dous inimigos alinhados em batalha, não reconhecem,
no fu ndo, outra causa- a indeterminação da
unidade que mede as riquezas economicas;
nem obedece a outro intuito- resalvar a integralidade da vida, e augmental-a mesm9, podendo ser, á custa do adversaria menos habil
ou, por qualquer motivo, peior armado para o
recontro.
Identica interpretação recebem, sem possibilidade de duvida, as variações quasi constantes nos preços de muitos generos no mercado, todavia coexistentes com um preço corrente médio, de relativa fixidez; porque esta
fixidez e aquellas variações são uma verdadeira
prova, objectiva, quotidiana, material, quasi
palpavel, dos dous caracteres que assignalamos
, na vida humana, considerada como o valorunidade, o padrão unico e real das riquezas
economicas- o seu custo médio de entretenimento e a sua plasticidade incontestavel.

96

Estudos Historicos
- - - - -- - ·- - - - - -- - - - - · - --

E' este seu caracter de unidade viva, flexível e proteica, contrapôndo-se á rigidez immutavel e·simples das outras unidades de medida,
que nos esclarece e permitte interpretar, além
d'este, uma grande massa de factos até agora
obscuros ou extranhamente explicados, alguns
dos quaes, porque terão talvez de vir á tela,
não podemos deixar de colligir e mencionar
de passagem : as oscitlações de salarios , para
a mesma classe de trabalhadores e a mesma
obra, com a diversidade das estações e dos
climas, com a divergencia das civilisações e
das raças, com a distancia e o prog resso dos
tempos, com as differenças indivídnaes da
aptidão e cultura; as variações considera veis
nos lucros entre p rofissões economicam ente
similares ou approximadas, mas, ou cujo
aprendizado absorve tempo e despeza dive rsos,
ou cujo exercício está suj eito a intermittencias
desiguaes; a singular tolerancia dos homens
deante das injustiças e aberrações da organisação ecónomica contem poranea; a tripla origem social dos capitaes, de que resultam, p·ara
a sua legitimidade, differenças impossíveis de
illudir e esquecer-os que derivam da economia pessoal e das oscillações normaes dos
preços (pequenos e legíti mos), os q ue se firmam e prosperam á custa da insolvabi lidad e,
ou pelo menos integralidade da vida de um a ·
ou mais classes (considera veis e parasitarios),
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·o s que provêm das invenções e dos aperfeiçoamentos technicos, poupando tempo e trabalho ou multiplicando o poder e os recursos
dos homens (enormes nas civilisações progres~
sivas, legitimas e ,os unicos verdadeiramente
fecundos); e outros factos mais, muitos ainda,
que esperamos submetter a um exame rigoroso, implacavel !llesmo, mas imparcial e tran,quillo, quando o ensejo appareça um dia para
desfiar, um a um, os erros da Economia elas..
sica.

*
*

*

Se o leitor teve a paciencia de seguir .este
já um pouco longo encadeamento de racioci~
nios e de factos, e agora, de relance, resumir no
seu espirita o caminho percorrido; se, n'uma
synthese coherente e comprehensiva, representar de novo as ideias parcellares que as
exigencias da expo,sição, um tanto didactica,
levaram successivamente a desdobrar,'- pode·
rá com facilidade, na questão obscura da moeda, extremar nitidamente a fórmula estereotypada, o preconceito monotonamente repizado
nos livros da Economia das escolas, do conceito que esperamos seja um dia, mais cedo
'l
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ou mais tarde, o da Economia do futu ro: o
preconceito plutocenb·ico, do conceito a que·
nos perinittimos conferir a designação de- anthropocentrico.
E que o qualificativo não arripie os estudiosos: o que foi o erro secular d'uma philosophia metaphysica, de rivada em linha rectade primitivas nevoas, theogonicas e cosmogonicas , da infancia humana, póde muito bem
volver-se, e terá, ao que nos parece, de volverse com effeito, por um a curiosa, mas não rara,.
re vivisce ncia ideologica, em grande e luminosa
ve rdade da Sciencia social.
Dado , porém, que a evocação d'uma palavra indiscreta lhes avive ná alma, agudamente
sensitiva, a recordação do martyrologio dos
sabias, desde a perseguição cruel movida pela
inquisição a Galileu até á .injuria grotesca lançada por certo bispo sobre a cabeça de Darwin;.
admittido que ao seu espírito, lubrificado ·de·
philosophismo mecanista e subtilmente afiado
pelo infatigavel roqar na mó polida da critica:~:
repugne o arc~aismo reaccionario do termo,
substituam-n'o por outro, ,que os não sobresalte nem magoe, -pelo vocabulo biocentrico,.
supponhamos, embora o não consideremos.
correcto. Porquanto,- quem sabe se a i ma ..
ginação ardente do poeta não virá, afinal, a
triumphar da fria razão do sabio? Quem sabe
se a violenta explosão de orgulho ferido e de:

e Economicos

99

torturada piedade, posta na bocca d'um declassé
tuberculoso pelo genio do epileptico moscovita,
não contém infinitamente mais sabedoria do
que a massa inteira dos theoremas da Mecanica e dos grandiosos descobrimentos da Physica? se, de facto, o dôce plebeu crucificado
não vale mais, elle só, do que toda a Natureza com todas as suas leis e enormidade 1 se,
porventura, o monstruoso Universo não foi
· effectivamente creado senão na intenção exclusiva, com o objectivo absorvente e unico de
gerar nas suas entranhas poderosas. de extrahir
do seu bojo tenebroso e formidavel esse ente
sublime e fragil, essa delicada e maravilhosacreatura, agpra- na inte·rpretação realista do
pincel atroz do pintor- ago ra, corpo emmagrecido e flaccido, rosto contrahido e cavado,
olhar esgazeado e feb ril, passando inerte, succu mbido, anniquilado, do instrumento infamante do supplicio para os braços ternos d'um
-pequeno grupo de fie,i,s~ t ran7.ido8.de
soffrimen ..
.
to e de pavor?
·
Quem sabe se, ao c::tbo,; dp, h~n{a investigação e sondagem, de tanto esquecer e demolir,
de tanto repudiar systematico e de tanto expro brar e f!laldizer, -não teremos de erguer
outra vez do chão, e de acalentar ao peito arrependido, o phan tas ma derrubado e calcado?
de beijar de novo a imperecível chi·mera, abandonad.a para traz, inane e meio extincta, n'um
(.

',
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·angulo da immensa estrada, outr'ora rumorosa 1_
trepidante, varrida a jorros de luz, hoje silenciosa e deserta, alvacenta e vaga sob a escuridão scintillante da noite? Quem sabe se o
inquieto e amargo ser que se ch~ma- Homem,
relegado pelo igualitarismo da Sciencia para a
vil cathegoria de anthropoide, espesso e tosco,
apenas de attitude vertical de larynge rouquejando sons asperos, e recalcado pelo nervosismo aristocratico da Arte até ao miseravel papel de mais uma, sómente, das lepras
repugnantes que lambem os muros velhos, ou
de condensação desgraciosa e rachitica, pelo
menos, das humidades doentias do solo,- não
voltará outra vez a ser o Apollo delphico, resplandecente e forte, o typo acabado da belleza
eterna? Não virá a representar a flôr da Vida,
como a Vida, a flôr do mundo? Não será, na
realidade, o elo derradeiro, terminal da longa
cadeia da existencia? o centro, o principio e o
fim de quatito é t.o obj~ç,tivo e a causa primordial da m~teria e ·da3( suas forças? o polo de
convergenc·~a 'rla-s éolhssaes, titanicos esforços
da mole prodigiosa do Cosmos? e o seu verbo,
balbuciante, incompleto e timido embora, ainda a melhor, senão a unica expressão, eloquente e justa, do Enigma?

e
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Succeda, porém, o que succeder, haja ou
não o pensamento philosophico de repensar o
seu passado, e de repôr, contricto, no altar' o
deus apedrejado e corrido, entretanto em Scien~
c ia social, e para nós, o conceito an thropocentrico é verdadeiro e legitimo, o só que o
entendimento e o sentimento concordam em
acceitar, e que a civilisação-se não passa de
vã palavra- insinúa, aconselha e ha de acabar
por impôr.
Um idolo ainda·? Talvez. Comtudo, a terem
que supportar algum a nossa fraqueza e myopia, antes a Vida que Pluto, antes o Home.m
que o Bezerro, antes o papel que o ouro; por~
que, antes o Espírito que a Materia, antes,
nas sociedades, a confiança e o amor do que
a desconfiança e o odio . .
E' uma sim pies convenção? Será. Mas convenção tambem é a escriptura; e todavia algumas linhas, uma phrase, ás vezes, apenas,
que esse artificio permittiu traçar n'um bocadinho de trapo, revela a Historia que pode revolver mais homens e deslocar mais interesses
do que montanhas de prata e ouro.
E este metal estupido- que é elle, senão a
/
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mais falsa e artificial das convenções? senão o
mais bronco e mudo dos idolos ?-elle, que
não gosa sequer da honra, que tem por exemplo, o ferro, o desdenhado e humilde ferro,
precioso e insubstituível comtudo, de entrar
na estructura do corpo? d'e tomar parte, um
breve instante que seja, na dynamica do organismo?
Como póde elle, pois, a -não ser pelo mais
aberrante dos preconceitos, pelo mais pueril
dos gostos puerís do se.l vagem, ser a medida
adequada do esforço humano? o representante idoneo da Vida, e do seu constante produzir e transfundir-se?
-«E' o estalào fundamental, a medida commum dos valores»- repete em quasi irritante
inconsciencia a Economia do pas~ado. ·
- -«Erro! -replicará a Economia do futuro.
-E' a Vida humana, não o ouro, o Valor por
excellencia ;·e o seu dispendio integral, eco nomico e extra-economico, esse estalào ou medida, de que o metal não é mais que a boçal
e sordida imagem .»
-([E' o expressor numeral, o denominador
arithmetico das riquezas que se trocam» accrescenta, na mesma toada plangente, a
Economia oflicial.
-«Erro ainda l-emendará a Economia livre.- Que é o real? é ouro, prata, cobre , ou
uma liga? Quanto peza? que fórma tem? quan-
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to vale? Quem é que o viu jámais, a e.sse encober-to pçreg'rino? Quem a teve já na mão- a
essa baze intangível do nosso systema monetario ?n
«O real-explicará-é um~ unidade, ideal
-e abstracta, ou, mais rigorosamente, um mero
nome, como libra, dollar, franco; mas nome
d'uma peça de moeda, como se cuida? De fór·m a alguma; é a designação d'um quantum, aliás
variavel, da vida humana, isolado por abstra·cção da sua continuidade absoluta, e consu•m ida em trabalho de differente natureza e
diversa intensidade.»
-«E' o instrumento geral da permuta»
-prosegue a Economia metaphysica.
- . o: E'· concordará a Economia positiva..
Mas, se, materialmente é sómente isso, e mais
-n ada; se é, portanto, um singelo titulo monetarü;: - que mais faz então gravai-o n'um a placa de metal, ou n'um quarto de papel? Precisamos, acaso, como nos tempos da India, de
exarar os trata dos em custosas folhas de ouro?
Ficavam, por isso, mais validos?»
· «Extravagante obsessão I De que servi ria a
nota de banco, se estiv.e sse representada integralmente em metal? se não fôsse, exactamente como o ouro ou a prata, um titulo monetario,
não coberto, correndo em perfeita egualdade
com elles?
'

\
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«Pois não se viu isto mesmo na França, depois da guerra de 70?
<<E que são os cheques, os crossed e outros,
em uso na prática e previdente Inglaterra, n'esse
paiz do padrão unico ·d'ouro, senão ainda um
complemento indispensavel do metal, que não·
basta á enorrpidade das transacções,- senãoum titulo rrionetario, precisamente como elle,.
visto que não protegido ou coberto por qualquer reserva disponível? · senão uma especie· ·
de roupa velha, cóm que ella, sempre intelligente e sagaz, se accommoda excellentementepara bater, emquanto empresta o fato novo das
libras aos imbecis do globo, para o rehaver inteirinho ... mais o juro?»
«Em fim -rematará no capitulo a Economiat
em via de transformar-se -moeda, em sentido
abstracto, é pura e unicamente Vida humana,
considerada no seu dispendio integral; econo- .
mico e não economico, com a qual, em ulti- .
ma analyse, tudo se compra e se paga; que se
dá e se recebe na conversão entre si dl:\S riquezas; que lhes arbitra o seu valor inicial ou
normal e permitte o seu valor definitivo ou corrente; que lhes determina- h'u ma palavra-·
a equivalencia reciproca sob quantidades deseguaes e sob utilidades h~terogeneas;- e
nunca o ouro, a prata, o cobre, ou não importa que outra mercadoria ou producto.
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«Moeda, em sentido concreto, ou, · me~hor,
systema moneta.a·io, reduz-se a um conjuncto de
titulos creditorios, ao portador e á vista, apenas validos fronteiras dentro, garantidos pela
fé publica e solvabilidade economica da respectiva nação, gravados em metal ou papel,
expressos n'uma baze, que é uma unidade
ideal, referida ao valor-Vida, convertíveis, ao
par, entre si pelo nominal, e convertíveis, no
"curso vulgar dos negocios, em toda a sorte de
mercadorias e valores, segundo as oscillÇtçõe·s
do mercado.»
O resto, o que fôr além ou fóra d'isto- a
nós, humilde discípulo d'uma sciencia a refazer integralmente- affigura-se-nos, até demonstração clara do contrario, irreflexão, teimosia
ou rotina.

·'

'

CAPITULO II

O VALOR

Medida e medir, unidade e processo, a que
devemos ainda accrescentar- instrumento de
medição: esta noção tripla não discriminada,
.e apenas tacitamente presupposta por necessidade de resumir-nos, foi um dos motivos, de
certo, que embaraçaram a comprehensão do
nosso conceito de moeda, quando, ha cêrca
d'um anno, o capitulo anterior foi estampado
no periodico republicano d'/esta cidade A Voz
Publica,-·e não, conforme alguns amigos amavelmente alvitraram, a forma litteraria da proza.
Nunca a forma da 1inguagem, aliás sómente
clara e correcta no caso de que se tracta, impediu a assimilação d'uma ideia. Pelo contrario: sem este condimento, util sempre, e para
meridionaes indispensavel, é 'que nos parece
ficar qualqu~ar ideia, ainda a mais genial, radi-
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calmente compromettida na sua diffusão desejada.
A incomprehensão vern -d'outra origem:
vem da concisão ex:positiva, imposta ao articulista pela extrema di ffi culdade que um leitor
de jornaes, embora illustrado e attento, en contra, ma is ou menos, em seguir um assumpto
di~tribuido por artigos successivos.
Remove-la, traçando algumas linhas mais,
e com a possível parcimonia, para elucidação,.
se puder ser, completa d'aquelle nosso conceito de moeda-eis o que se vai tentar n'este
capitulo.
I

Imagine-se um corpo qualquer a pezar.
Unidade adoptada entre nós para a · pezagem,- qual é? T9da a gente sabe que é o
gramma, cuja definição scientifica julgamos
inutil repetir. Representada porquê? Em regra,
por um cylindro de ferro, ou de não importa
que outro metal ou liga, adaptavel · á mão do
operador.
Qual o instrumento em pregado? A balança.
Qual o processo? Usualmente , o da pezagem
simples.
Ora,- será essencial que a unidade dé pezo seja o gramma? E' claro que não; podia ser
a onça, o arratel, etc. O gramma é, portanto,. .

I
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uma unidade convencional, como todas as unidades. Mas convencional- entendamo-nosquantitativamente considerada; porquanto, qualitativamente, é d'uma só e ·unica grandeza que
se tracta, que é o pezo. _
O pezo, porém,- que vem a ser? Será, d'um
lado, o pedaço de ferro, de latão, etc.,- 8 do
outro, o fragmento do corpo submettido á pezagem? Não é. Pezo-diz a 1\fecanica-é a
'resultante da gravidade actuando sobre os corpos; é, pois, uma força, uma energia natural,
que ninguem sabe, nem saberá jámais em que
na realidade consista, e que só nos seus effeitos podemos conhecer e calcular. A intensidade d'esta força applicada a certo corpo- eis o
que é o pezo do corpo; indagar de quanto esta
intensidade differe, para mais ou para menos,
da intensidade da mesma força gravitativa
exercendo-se sobre um centimetro cubico de
agua, em determinadas condições de temperatura, pressão, pureza,::.._ eis a operação da
pezagem.
Reflectindo no que acabamos de dizer, .vêse nitidamente: -1. 0 que não sabemos o que
seja, em si, a gravidade, da . qual o pezo é a
resultante, e todavia medimo-la; 2. 0 que a palavra unidade comporta dous sentidos differentes,- a natureza e o quantitativo do elemento
que mede; 3. que o cylindro metallico é um
dos innu!Jleros representantes possiveis d'esta
0

'
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unidade, e inconfundível com ella; 4. 0 que a
pezagem se resume, afinal, no srguinte: duas
intensidades de uma só força a exprimir numericamente uma na outra.
Mas vê-se ainda com clareza outra cousa:
que o possuir-se uma unidade . e até mes·mo
um instrumento auxiliar não implica que a
operação de medir seja facil; póde ser, e é de
facto muitas vezes, difficilima, por ex., quando·
occorram circumstancias naturaes que a embaracem, ou quando seja de grande necessidade a medição rigorosa, tal como a Sciencia
freque ntemente a reclama. Grandeza simples,
acaso a mais simples talvez, é o comprimento,
e de extrema simplicidade é tambem, por isso,
o metro, ou a unidade linear que a mede; se·
não terri identica singeleza, não se póde dizer
complicado o instrumento - theodolito; e
com tudo medir .a altura d'um monte constitue
uma operação trabalhosa, sempre inquinada
d'um err0, maior ou menor, embora a conduza um engenheiro experimentado.
O mesmo acontece com o pezo. Assim,
imagina-se, em geral, que a pezagem ordinaria,
porque expeditamente concluída, é uma operação irreprehensivel, ·quando é, pelo contra'
rio, uma operação defeituosa,
por causa, quer
da grosseria dos pezos, quer das imperfeições
da balança, quer dos processos em uso, quer
de outros elementos perturbadores, de que se·
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não faz caso na pratica, mas a que, scientificamente, é preceito elementar attender. Bastará
recordar aqui a influencia que sobre o resultado exercem a pressão do ar, a capacidade·
hygrometrica, a temperatura~ etc. E claro está,
que difficuldade igual, e ainda maior, apresenta a medição d'outras grandezas, sobretudo.
quando se reclama exactidão, como sejam O·
calor especifico, a densidade, os poderes emis-sivo, absorvente e reflectidor para o calor e a
luz, a tensão dos gazes, a tensão electrica, e·
outras muitas, apezar da delicadeza dos apparelhos, da perfeiçã9 dos processos e do rigor
das unidades escolhidas. De maneira que nem.
Ítma unica ·das medições effectuacias pela
Sciencia se deve considerar impeccavel; são
approximações, nada mais. E sào-n'o -repare-se- não tanto pelas complicações que n·a
realidade das cousas embaciam constantemen-·
te a limpidez, ~ó abstracta, do phenomeno por
nós s upposto mais elementar e singelo; como·
ainda porque a propria unidade de refe~en
cia, embora simples- metro, gramma, etc.são já de per si unidades approximativas de·
. quantidade, pouco mais ou menos arithmetico.s:,
submettidas a defeitos e a causas de variaçãoimpossíveis de eliminar totalmente. Não ha
homem algum de sciencia que ignore quanto·
esta observação é verdadeira.
Incidentemente- ao referirmo-nos á medi-
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ção da altura d'um monte -ficou do mesmo
passo estabelecido que nem sempre é directa
a operação de medir; que pó de, ou tem de
ser indirecta, quer, como no exemplo· citado,
por não ser possivel confrontar d'um r_nodo
immediato a unidade com a grandeza, quer
porque a posse de certos dados tornem dispensavel o confronto, e bem assim o apparelho auxiliar, como acontece na determinação
do pezo d'um fragmento de ferro, desde que
se lhe conhecem o volume e a densidade.
N'este caso .sabe qualquer estudante de Physica que um bocado de papel e um lapis resolvem promptamente a questão, sem necessida· ·
de do recurso a pezos e a balança.
Comprehende·se mais o seguinte, porém :
a unidade (qualitativa) por nós empregada na
pezagem, que é nos usos correntes o proprio
pezo ou força gravitativa, nada obsta a que a
substituamos por outra;"força, como seja a elasticidade d'uma espiral ou lamina d'aço, deixando por consequencia a unidade (qualitati·
va) de ser sempre da mesma Jespecie da grandeza que se mede, embo'ra tenha. de pertencer
ao mesmo genero, ou com quanto deva ser ain·
da uma força.
Com igual facilidade se comprehende que
não é de forma alguma essencial a commensurabilidade entre a grandeza e a unidade
(quantitativa), ou que a segunda se contenha
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um numero exacto de vezes na primeira, para
que a medição seja, não só exequível, mas sufficientemente rigorosa'na pratica. E' assim que,
em Geometria plana, a unidade de superficie,
o quadrado, não é commensuravel com o circu1o,; e comtudo avalia-se, com a approximação que se deseje, a área d'esta figura, expressa n'aquella unidade-quadrado.
Convem, finalmente, notar-se que foram (e
são ainda) o braço e a mão do homem a balança primitiva; que foi (e ainda é) a contra~
cção dos seus musculos a unidade, qualitativa e quantitativa, para a pezagem ; que foram
(e são ainda) as mãos, os labios e o rosto o
mais antigo thermometro, e o calor do organismo a unidade espontanea para determinar
temperaturas; que, antes da vara, do covado,
do metro, usaram-se (e ainda se usam) a mão,
o pé e o passo -taes quaes, precisamente, o
corpo no-las dá- para unidades de comprimento .; que foram os dedos das mãos que suggeriram ao espírito as noções de unidade e da
baze do nosso systema decimal, e auxiliam
ainda o povo nas operações ordinarias de
som mar e diminuir pequenos nu meros; quanto- em summa -;() conceito que denominamos anthropocentrico é, litteralmente, verdadeiro em Sciencia social, -quanto·o Homem tem
sido, e continúa a ser, de facto, o centro e a
medida das cousas.
8
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Por que modo, e em que limites, são estas
reflexões applicaveis ao que em Economia politica se denomina o valor,- tal a questão que
passamos agora a examinar, e que, até onde
nos fôr possível, esperamos deixar amplamente elucidada, ou em caminho de solução.
O que resalta, como ponto de partida seguro, é que o valor é uma grandeza, pela razão intuitiva de que é susceptível de mais e
de menos; pelo argumento irrespondível de que,
embora se tracte de dous productos similares,
de, por ex., duas cadeiras, até de madeira
igual, affirma-se em certos casos que um vale,_
tem mais valor do que o ou'tro, -que a ca. deir3;_ A vale, tem mais valor do que a outra
cadeira B, e independentemente- repare·se
-de qualquer ideia de compra ou venda, e
independentemente ainda da intervenção da
moeda no calculo.
Outro facto não menos indisputavel é que,
na hypothese feita, um ou mais elementos qualitativamente homogeneos, senão identicos, se
comparam entre si nos dois moveis; e que a
differença de quantidade, aliás só apreciada
por uma estimativa imperfeita, é justamente

•

e Economicos

115

sobre essa qualidade ou qualidades homogeneas, quer dizer, sobre a mesma ·grandeza,
que recahe.
Mas se ha grandeza- qual é ella? E se esta
grandeza varia arith meticamente nos dous moveis-qual a unidade, qualitativa e quantitativa, que a mediu, embora imperfeitamente?
e qual o instrumento de medição, se é que 'algum instrumento interveio?
Para responder a estas perguntas, a Economia classica começaria por distinguir pas
cadeiras as propriedades naturaes da madeira
que as forma, das suas propriedades adquiridas- forma, dimensões, solidez.~ . ; as ..pro- .
priedades que denomina gratuitas das que considera onerosas; as que a Natureza espontaneamente creou no pau, materia prima do
movei, das que o Homem consciente e laboriosamente produziu na cadeira. Seguidamente,
dir-nos-hia então que aquella grandeza é o valo'i' d'uso ou utilidade, e que ã utilidade ou o
valor d'uso era o conjuncto das duas especies
de propriedades, reunidas no objecto-cadeira,
cujas variações explicavam a differença deres·
pectivos valores; a uni~ade, elucidaria talvez
que eram, qualitativa e quantitativamente, estas propriedades n'um dos dous productos
comparados; e sobre o instrumento de medição, des~e que do cómputo era eliminada a
moeda, ou não saberia qual fosse, ou affirma-
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ria que nunca existiu, nem existe. A Economia
classica não contestaria -façamos-lhe esta justiça-que o trabalho humano se inclua - no
valor d'uso ou utilidade da cadeira, visto que
não se concebe a existencia da cadeira sem o
previo consumo do trabalho, ao menos de
quem a fez; o que ella não admitte é que seja
o trabalho só que o constitua, segundo algumas escolas socialistas preconisam, e que no
valor d'uso se não integrem, ao lado d'elle, as
propriedades gratuitas, que a Natureza conferiu ao lenho que entrou na estructura do movei.
«Assim -argumentaria- suppondo iguaes,
quer o trabalho do artífice, quer as dimensões,
pezo e forma nas .duas cadeiras confrontadas,
bastará uma differença só natural e gratuita,
não dependente do trabalho humano, de resistencia aos agentes de destruição, inanimados ou organicos, para que uma differença
correspondente no ·valor d'uso appareça,para que um dos dous trastes valha mais, seja
mais altamente cotado que o outro; assim como
a simples raridade do pau, embora persistam
identicas as restantes. condições, será bastante
para determinar uma divergencia nos valores .
d'uso. N'outros termos: comquanto persista
igual o trabalho que a factura da cadeira implica, uma variação, para mais ou para menos,
de certas propriedades naturaes da madeira,
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e até uma circumstancia meramente accidental, como seja a raridade da arvore que a forneceu, bastam a provocar logo disparidade de
valor, o qual reconhece, portanto, um elemento
gratuito.»
A esta especie de cega-rega, indefectivelmente reeditada nos manuaes da Economia
· classica, contrapômos nós o seguinte:
A grandeza que se mede nos dois objectos
é, com effeito, o valor denominado impropriamente d'uso,- não tardaremos a vêr porquê.
Só mente, este valor não é tal, como pensamos
economistas da velha escola, o conj uncto das
propriedades naturaes da madeira (olhadas independentemente do esforço humano) e das propriedades adquiridas do movAl; mas só e unicamente esse esforço, quer o que integralmente
custaram estas, quer o que parcialmente reconhecem aquellas. Comprehende-se que as propriedades naturaes da madeira fôssem valor·
gratuito, se o homem não lhes provocasse a
apparição, plantando a arvore, nem para as
conhecer e applicar tivesse consu~nido a menor parcella de energia cerebral. Não se dando,
porém, qualquer das duas hypotheses, visto
que não haveria cadeira, sem existir antes a
arvore; e a arvore, ainda que não plantada, nem
por isso deixou de exigir dos homens, particularmente do artífice, despeza de força intellectual, pelo menos, para exhibir os seus ca-
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exemplo; da economia na despeza physiologica, determinada pela superioridade d'aquellas
qualidades communs, no segundo; sempre,
em ultima instancia, d'um ganho indiscutível
de vida.

*

*

Se passamos a indagar quando e sob que
forma o esforço humano se integra no objectocadeira, e lhe communica, portanto, valor,-eis
ao resultado a qne se chega:
1. o No passado historico, longínquo, envolto
qnasi sempre em neblina impenetravel, sob a
fórma de energia cerebral e muscular consumida por uma serie de homens no descobrimento e verificaçãó das propriedades da madeira, assim como na invenção progressiva das
éombinações mecanicas de que resultou o
actual modelo do movei; 2. no passado do individuo, sob a forma de energia (da mesma
especie que a anterior, mas reduzida) gasta na
assimilação, pelo aprendizado, d'aquellas propriedades e processos; 3. o no momento actual,
sob a forma de despeza organica feita por um
numero variavel de productores, desde o proprietario que plantou a arvore e velou pela sua
conservação e crescimento até ao marceneiro
0
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que affeiçoou definitivamente a madeira; 4.()
n'u ma epocha futura, sob a forma de esforço
imposto pelo proprio uso do movei e seu entretenimento regular, o qual, se no caso particularista figurado se póde considerar minusculo, avulta, ao contrario, em muitos outros
- n'urna bicycleta, n'um barco, ... geralmente
em qualquer vehiculo, machina, ou ferramenta
das industrias. D'estas quatro especies de despeza de vida, a primefra é claro que a devemos
ter por amo'rtisada em grande parte, n'esse
me s mo passado remoto, restando porém uma
outra parte (impossível aliás de avaliar exacta-.
mente em relação á antecedente) a amortisar
a cada geração que se succede, sob o aspecto
especial de dispendio de aprendizagem, tomando esta palavra no seu duplo sentiçio de
-aprendizagem profissional e geral, e que
vem assim a constituir justamente a segunda
forma da despeza que valorisa o objecto. E',
portanto, uma despeza permanente, sensivelmente a mesma para cada profissão e em gerações · successivas, quando se mantem a ro- .
tina dos processos officinaes; é um capital
conectivo de que importa não deixar perder
nem parcella, um patrimonio commum a transmitti r aos descendentes, pelo menos no estado
em que da geração anterior se recebeu, mas
que por isso mesmo reclama um entreteni- ·
mento constante, regular e garantido.

.

i
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A terceira .abrange a totalidade dos · esforços consumidos no fabríco da mercadoria.
exemplificada, e concorrentemente com elle,
-ou seja o dispendio util, economico e extraeconomico, da vida dos productores, desde O·
preparo da madeira até á confecção do producto. E' uma despeza susceptível de variar para
mais ou para menos em torno d'uma média de
fixidez relativa, incessantemente renovada e
incessantemente a amortisar pe!'a troca ou pelo
uso directo do objecto produzido.
A quarta, finalmente, variavel como a despeza ante rior, segundo a natureza e a duração
do producto, é todavia approximadamente constante a cada vez que d'esse producto se faz. .
uso,- e de todas a que deve amortisar-se em
primeiro lagar e integralmente, sem o que a
funcção economica considerada não tardaria
a declinar e morrer.
Uma tripla despeza da ene rgia viva do organismo, incluída já no prodocto, e a incluú·
n'elle ainda pelo seu consumo ou emprego
- . tal é o que constitue e que se denomina o
seu valor, que não é portanto gratuito; tal a
grandeza que, no nosso exemplo da cadeira,
productor e comprador se esforçam por avaliar,
por medir com a possi vel exactidão.
Poderia tambem chamar-se-lhe custo- cus-,
to de producção e custo d'uso, o primeiro
abrangendo os custos de aprendizado e de fa~
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-ctura, o segundo os de conservação e de emprego.
Mas como estes custos diversos não são
,m ais afinal que vida humana, dispendida e a
dispender; e como a Vida é, rigorosamente, o
verdadeiro e unico elemento, a força real e incontrastavel que valorisa a . Natureza, impre.gnando-a e revolvendo-a, demos-lhe então a
designação de-valor de custo, a um tempo
-expressivo, synthetico e breve.
Que cada um dos valores parciaes que se
integram n'este valor de custo, total, póde variar de produ c to para producto- é facillimo
verificar, attentando nas differenças que em
tempo gasto, difficuldades vencidas, attenção
·e actividades empregadas, distanciam umas
das outras, ás vezes enormemente, as profissões
sociaes sob o triplo aspecto do aprendizado,
da realisação actual do trabalho e do uso da
mercadoria produzida: a aprendizagem elementar e curta do britador de pedra, da aprendizagem demorada e complexa do serralheiro
mecanico; a operação sin.~ela de serrar, da operação complicada de entalhar; o consumo immediato, e quasi gratuito, do fructo, do manejo
penoso do malho;- e para o que a Economia
classica chama serviços: o aprendizado do moço
de · fretes, do aprendizado d'um simples escrivão de direito; a occupação de traduzir,
da tarefa de redigir e com pôr; a leitura facil
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d'uma carta, da assimilação laboriosa d'um
livro.
Ora, se notarmos que, historicamente, é a
aprendizagem que cada vez mais se complica
e prolonga, emquanto, ao contrario, pelas incessantes applicações á industria dos descobrimentos da Sciencia, a preparação e affeiçoamento do producto, assim como o seu
manuseamento ou emprego, reclamam cada
vez menos despeza organica,- conclue-se que
uma das características do desenvolvimento
economico consiste em transformar em dispendio de aprendizagem o dispendio de factura e uso; em descarregar sobre a primeira
grande phase da vida a despeza d'antes imposta á virilidade e á velhice; em augmentar no
valo1· de custo, total, o custo potencial, ou de
aprendizado, restringindo o custo actual, ou de
factura e emprego; quer dizer-em valorisar
progressivamente o trabalho economico, ou
em permittir ao homem feito, na posse plena
das suas aptidões e faculdades, a expansão da
sua individualidade integral, c reando e ed ucando a familia, interferindo activamente no
debate e resolução do~s vastos interesses coilectivos, prevenindo crises e eventualidades
possíveis, preparando-se uma velhice repouzada e suave. Menos labuta e mais proventos,
menos esforço e mais descanço, menos canceira na faina e mais resultado na paga, menos
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despeza e mais receita; ou- paraphraseando
a conhecida sentença do philosopho-trabalhar para viver, e não viver ,gó para trabalhar. E' este, como o leitor recordará, um
outro modo de exprimir a ideia que deixamos
consignada no capitulo anterior sobre-A moe·
da: é preciso que «o trabalho economico assegu,·e, apezar de inter·mittente, a continuidade da,
vida»; ou ainda, é indispensavel que «a despeza organica parcial relativamente simples,

e

absorvida pelo serviço feito ou pela mercadoria elabo rada, retribua a des peza organica, total e com plex a- individual, familial, social e
de capitalisação. »

*

*

"*'

Mas essa ~etri buição em q ue consiste? o que
é que a per mitte? que m é 4ue a faz?
Em primeiro Ioga r - em que consiste? Evi, dente mente n'isto: na amortisação do valor de
custo-custo de producçâo e custo d'uso , para
nos servirmos das expressõ.e s que julgamos
necest3ario empregar ; na reconstituição da vida, integralmente, que o preparo e o emprego
do objecto absorveram e absorvem; na restituição, ao productor, da energia e da substan-

e Economicos
~ia

organica que a elaboraÇão e uso da mercadoria lhe impozeram e impõem; n'um ganho
-de vida igual, ao menos, á perda que o produeto consumiu e consome.
O custo d'uso é, sem contestação possível,
-o primeiro a compensar; por quanto- fazendo a hypothese pittoresca e inverosímil,- se
para viver e manter familia, o homem que tem
por officio rachar lenha sómente dispozesse
·d 'um tosco machado de silex, certamente mandaria ao diabo um instrumento que nem lhe
iiava sequer lenha bastante para cozinhar e
aquecer-se,- quanto mais para obter de retorno o pão, o vestido e a telha! Com differença
apenas de grau, -não é isto mesmo o que
passa com qualquer utensilio, movei ou peça
d'obra, cujo emprego reclame um esforço consideravel ou incommodo, comparativamente ao
resultado colhido? Nao será uma experiencia
{!'esta ordem que faz todos os dias o comprador, quando entra n'um estabelecimento de
venda, ao calçar a bota, a vêr se. aperta? ao
travar do canapé ou da poltrona, a fixar-se so;.
. bre a sua solidez, e o seu pezo? ao virar e revirar a plaina ou o serrote, a calcular se calha
bem, se dá geito? e innumeras experiencias
.a nalogas? Indubitavelmente; e o caso extremo
que figuramos não faz mais que pôr em vigoroso relevo o que, por quotidiano e banal, poderia escapar despercebido, com prejuízo da
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intelligencia clara do mecanismo economico
no regímen subsistente da troca indi<recta, no
qual o' comprador tem fatalmente que deduzir,
no preço do objecto comprado, a despeza que
o uso d'elle implica, sobretudo tratando-se de
machinismo e utensilagem.
O custo de producção é, tambem sem possibilidade de duvida, o segundo dispendio organico a cobrir. Este custo, porém, desdobra-se,
segundo úpportunamente observamos, em duas
parcellas distinctas: custo potencial, de aprendizado; e custo actual, de factura.
Dos dois, é o custo actual que é de suprema importancia resalvar, embora para isso se
tenha de esquecer e protelar o primeiro, pela
singelissima razão de que a existencia corTe
sempre, ininterruptamente, não se suspende
nem espera, não consente descuidos nem va,gares; á guisa do seu bello symbolo- a chamma, exige despoticamente combustível, para.
subsistir e crepitar.
Mas é claro que um custo actual exclusivamente economico representa, conforme no·
capitulo- A moeda- insistimos, uma pura
abstracção, uma despeza organica só idealmente (e por abuso, quando o não seja pordolo) isolada da restante despeza de vida, reclamada ao productor pela necessidade invencível · de sustentar-se, individualmente, nos
parenthesis da labutação economica, de pro-
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vêt· á manutenção da famililit e de olhar porcertos deveres e encargos sociaes, quando a
sua posição o inhibe de os evitar ou protrahir.
Esta despeza-extra , de resto variavel e cuja
legitimidade só o consenso social determina,
tem, pois, de ser normalmente adjuncta á despeza absorvida . na elaboração do producto.
Ora, -a que titulo? Não podendo ser, em linguagem scientificamente correcta, a titulo de
despeza strictamente economica, deverá sê-lo
a titulo de despeza familial e social; e a sua
amortisação, portanto, gar·a ntida pelo que D(}
capitulo citado denominamos o lucro, sem o
qual-dissemos e voltamos a repetir - não é·
possivel que uma dada classe de trabalhadores
e a sua' ' funcção correspondente consigam
«manter-se e perdurar.» Pó de ser maior ou
menor este lucro, pois que a Vida seja d'uma.
plasticidade assombrosa; infallivelmente carece, em todo o caso, de _ser «respeitado e garantido.» D'outro modo -e é o que demonstra
o exame doloroso da existencia amargurada
de ionumeras famílias proletarias - em vez de
viver-se, vegeta-se; em vez. de se progredir,
estagna-se na miseria physica e na fealdade
moral, immerge-se na degradação e nas doenças, resvalam corpo e alma para a ruína _e a
morte, ora aos bocados, lentamente, na consumpção inexoravel da vela que se abate, mais
e mais, sob a chamma que a sorve, ora em
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tumulto, aos solavancos, deslisando e resaltando em apasiguamentos e crises tragicas, á
maneira do calhau cahindo, fustigi:ldO pelas
:arestas, ao longo do pendor da montanha.
Custo de aprendizado-tal a terceira e ultima despeza orgarüca a solver, e na qual, como
deixamos atraz consignado, o productor póde,
·e tem por força, uma ou outra vez, que fazer
concessões, a resgatar com.t udo em occasiões
mais favoraveis. Quantas vezes, porém, não
fica ella por solver, ao menos a despeza que
o aprendizado p_rofissional exigiu, quer pela
morte ou inutilisação precoces do productor,
quer porque o lucro, anormalmente cerceado,
não permittiu transmittir á descendencia aptidões e saber iguaes ou equivalentes, nem sequer a possibilidade de constituir uma familia?
E' porventura nos filhos da pequena e media
burguezia, desde ha certos annos lançando-se
em massa, imprudentemente, nas profissões liberaes, que este desfalque se vai tornando cada
vez mais sensi vel e grave entre nós, e crê mos
que tambem, embora menos, em todo o mundo latino. Em Portugal revelam -no a em pregománia, o furor do logar publico, e, como consequencia obrigatoria, a ascenção vertiginosa,
-a maré ameaçadoramente crescente dos gastos orçamentarias; provocam-no e continuarão
.a provoca-lo - emquanto a massa contribuinte
·s e mostrar incapaz de raciocinai· e reagir-
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aprendizagens estirarias até aos 24 e mais
annos, e comturio incompletas, defeituosas,
para não dizer irrisorias, sem a menor necessidade social que as reclame, e ao cabo das:
quaes se apuram, por firn, os seguintes inconvenientes e miserias: a satisfação de vaidarles
pueris, a inutilidade d'u ma papeleta banal. o
incommodo de um pedante impertinente, em
regra, um genro a mais para um b1·azileiro, e
no vasto refeitorio do Estado mais um talher
e um hospede.
Nas nossas classes obreiras, em grande
parte porque o consideravel atrazo fabril se
accommoda com ;:~prendizagens relativamente
· curtas e summarias, este custo é resalvado, ao
menos na proporção strictamente ind.ispensavel para que ás industrias existentes não falte
a sua quota-parte de artífices, peior ou melhor
preparados.
Em segundo Ioga r,- o que é que permitte
ou faculta a amortisação do valor de custo , no
qual se integra a tripl ri des peza de q ue acaba- .
mos de fallar? A res pos ta não pó de ser se não
uma: é o consumo, o uso ou accionamen to
.(consoante a mercadoria consid erada é um
alimento, uma peça de vestuario ou um ut P: nsilio) , sejam quaes forem a sua duração e natu reza. Assim, o cereal, só quando ingerido
sob a fórma de pão, refaz a vida dispendida
9
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nas operações complicadas que, desde a lavra
e adubação do terreno até á cozedura no forno, prepararam e transformaram a semente da
graminea; só igualmente a restituem o linho e
a lã, quando cobrem e agasalham o corpo sob
a fórma de panno ou vestido, o tronco da arvore, o granito e o barro, quando convertirlos
em movei, sobrado e tapume da caza, o fragmento do metal, quando, applicado em ferramenta pela mão do homem, ajuda ·a fabrir.ar
a caza, o vestuario e o pão. N'uma formula
geral: só no momento em que entra em emprego ou consumo é que a mercadoria, desde
a mais complexa até á mais sim pies, desde a
mais resistente e duradoura até .á mais fragÜ e
ephemera, restitue a tripla despeza que o seu
valor de custo implica,- e pela ordem inversa d'aquella segundo a qual chronologicamAnte
essa despeza se fez: despeza d'uso, primeiro;
a seguir, despeza actual, ou de factura; por
fim, despeza potencial, ou de aprendizado.

.

Qual vem a ser, em terceiro logar, a pe8soa
ou entidade por intermedio de quem o produeto restitue a despeza organica que custou 't
Umas vezes, como na agricultura succede, é
o proprio productor, quando se torna o consumidor ou agente da mercadoria produzida; outras -e é o caso corrente na industria e no
commercio -um terceiro ou terceiros produ-
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ctores, quando a mercadoria, exclusivamente
ou na mai~r parte, é destinada á permuta;
outras ainda, como acontece com o ensino e
outros serviços officialmente organisados, é o
Estado e tal ou tal instituição beneficente· e
protectora; e facil será conjecturar qne não é
questão indifferente para a normalidade economica, para o equilíbrio e sande do organismo social, que o agente que retem nas suas
mãos a retribuição da vida humana, realmente e legiti,mamente dispendida sob o triplo as·
pecto que ficou explanado, seja ssta, e não
aquella, das personalidades que acabamos de
repartir por tres grupos.
Directa ou indirectamente, porém, por uso
ou consumo proprio ou por troca, será sempre
necessario que a Vida, gasta d'um lado, se reco·nstitua do outro, e até- sendo possível- se
accrescente e desenvolva. E' n'esta correlação
ou, mais propriamente, conversão que consiste
a balança physiologica, e por conseguinte economica, para cada individuo, cada classe e
cada povo: n'um prato a vida consumida, no
outro a vida creada; no primeiro a despeza
feita, no segundo a receita obtida; n'aquelle o
valm· de c·usto, n'este o valm· de rendimento ou
'retorno.
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Custo, d'uma parte, 'i'endimento, da outra:

taes são em derradeira instancia as duas intensidades da força-Vida, ou antes da synthese
d;ynamica significada por este termo, que nas
sociedades harmonicamente organisadas se
equivalem, ·embora em permanente oscillar em
torno d'uma posição media ideal de equilibrio.
Se o rendimento não cobre o custo de uso
ou consumo, diz-se em linguagem vulgar que
o artigo não vale o que custa, não paga o t?·abalho que dá; o custo de producção passa a valor perdido, cessando, portanto, . o seu preparo
e fabríco. Tal seria o caso, que acima suppozemos, do rachador de lenha que tivesse de
servir-se no exercício da sua industria do
tosco machado do troglodyta primitivo; ou o
do homem, cujo unico recurso alimentar fossem alguns raros fructos coriaceos, e que gastasse para os preparar e digerir uma somma
de energia physiologica superior á que lhe
desse a absorpção da parte comestivel. E' hypothese que, embora pouco frequente, não
deixa comtudo, ao menos uma vez ou outra,
de ser uma realidade .economica para determinados productos, sobretudo para os de fabríco
inferior e grosseiro.
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Se o rendimento compensa o custo anterior,
dous casos podem então apresentar-se, segundo retribue integralmente, ou só parcialmente,
o custo de factu?·a, ou actual, incluindo a despe·
za organica a que demos a designação de extraeconomica,- mas deixando•a descoberto, n'um
e n'outro, o custo de aprendizado.
No primeiro, o trabalhador e, por consequencia, a profissão póriem muito bem subsistir, mas com retrogradação social, visto não
lhe chegar a receita para transmittir pelo menos a um dos filhos a ptirl ões technicas iguaes
ou correspondentes ás suas; a não ser que
a aprendizagem, sobretudo se demorada e com·
plexa, corra por conta dos orçamentos do Estado. E' o caso, banal entre nós, dos filhos da
burguezia media e pequena, atraz da qual,
graças a um vicio historico e talvez a um defeito originaria das populações portuguezas,
principia a encarreirar-se uma parte da massa
operaria citadina, pela deplorave1 organisação
vigente das escolas publicas' industriaes. De
sorte que uma questão de salario, {}O sentido
generico da palavra, vem a transformar-se por
tal modo n'uma questão tributaria: na questão de averiguar quem é que deve pagar, por
fim, essas escolas te c h nicas officiaes,- se os
paes dos rapazes que as frequentam, se os que
cerceiam a esses paes a remuneração que lhes
é devida, se a massa dos cidadãos.
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, No segundo- quando só parcialmfmte é coberto o custo de producção actual, ou de· factu·ra- ora o trabalhador, im pellido por um temperamento vigoroso, quando o não seja por
considerações egoístas, procura sobretudo o
seu entreteniment0 individual, sacrificando a
familia, se a tem; ora, aconselhado pela delicadeza, generosidade, sympathia vehemente
pelos seus, attende particularmente ás necessidades e futuro da família, eortando pela sua
robustez e saude, por qualquer especie de gozos ou distracções e por certos deveres e preoccnpações de caracter social; ora, o sacrificio ·
reparte-se uniformemente por si, pela mulher
e pelos filhos, pezando sobre todos como um
d'estes ceus plumbeos, nevoentos e baixos,
que de hinverno nos embebem na alma o seu
negrume e nos infiltram nos ossos a sua gélida friagem. E' o caso infelizmente vulgar no
regímen dominante da producção capitalis~a,
e que se pú le resumir da seguinte maneira
entre nós: debilidade e fraqueza no individuo,
miseria physica e frequentemente moral na
família, definhamento organico com mortalidade elevada nas crianças, privação quasi absoluta de leitura tonificante e instructiva, divorcio da vUa cívica, moralisadora e salutar,
alheamento profundo das grandes ideias e dos
grandes sentimentos que nas altas civilisações
constituem o encanto e o interesse dos cora-
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ções e das cabeças, o lado luminoso e superior
do homem d'hoje, instruido ou ignorante, opulento ou miseravel, conhecido ou obscuro.
Em todas as hypotheses formuladas, é indiscu tivel que, pelo appêllo irremissível ás
reservas de vida transmittidas por herança, se
opera uma desintegração, um retrocesso social, quer na sociedade em globo, quer em
dPterminada classe, mais particularmente attingida pelo desfeilque.
Se o rendimento arnortisa integralmente o
custo, a sociedade, ou a classe, estaciona; o
eqnilibrio perdura indefinidamente, emquanto
aquella relação se mantiver inalterada.
Se o rendimento, não só repõe, mas excede o custo, a sociedade, ou a classe, desdobrase em riqueza e em gente; a vida humana,
onde quer que sorri esta alvorada, desenvolvese em quantidade e qualidade, ascende em espiritualidade e em vigor.
D'onde, esta conclusão definitiva:- que
toda a diagnose economica suppõe a comparação entre si dos dons termos, valor de 'rendimento e valor de custo; carece de precisar a
relação entre um numerador- vida ganha, e
um denominador -vida gasta; ou- que toda
a questão economica, quaesquer que sejam a
epocha e o paiz de que se tracte, consiste
afinal ern averiguar se, para um dado povo,
·classe ou individuo, a Vida r e presentada na
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riqueza de retorno é superior, inferior ou igual
á Vida consumida na riqueza elaborada, sob o
triplo aspecto que buscamos accentuar com o
maximo rigor e clareza.

,
II

Mas se a Vida, segundo acabamos de vêr,
é justamente a grandeza que recebe em Economia politica o nome particular· de Valor, o
qual poderiamos, por is8o, definir-vida humana exteriorisada e incluida n'um prodncto
ou n'um serviço- torna-se agora .facil, relativamente, elucidar a questão importantíssima
de o medir. E dizemos importantíssima, po.r
ser quasi só em torno d'ella que o mundo contemporaneo se agita, discute, combate e
ameaça, se ·é que não foi tambem em volta
d'ella no passado que se feriram os duellos
formidaveis e cruentos, entre classes e entre
povos, de que a Historia nos refere apenas os
episodios ostensivos e alguns incidentes dramaticos, mais ou menos anecdoticos.
Ora, medir a vida no organismo do homem
não o sabe a Sciencia fazer, por emquanto;
·nem que soubesse, ficaria a questão liquidada.
Não o sabe, visto não ter ainda determinado a
equivalencia reciproca das energias multiplas,
physiologicas e espirituaes, que constituem a
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Vida; não se resolveria a questão, porque h a
vida util e vida inutil; ha vida altruísta, e vida
parasitaria ou malefica,- e só de vida utilmente dispendida é que se tracta em indag~
ções economicas. Demais, medi-la em si mesma é uma impossibilidade manifesta, tal qual
o é igualmente para a gravidade, o calor ou
qualquer outra força da Materia, conforme
principiamos por notar, quando nos occupamos do pezo. Tem, pois, a medição de recahir
sobre cousas e factos exteriores'· que a representem e exprimam,- factos e cousas que não
pódem deixar de ser o que a sciencia economica denomina serviços e productos, .ou me7'•
cadorias abreviadamente, sem que um unico
momento nos esqueçamos, todavia, que para
além da mercadoria está o homem vivo, não
uma machina morta, se agita um organismo e
uma alma com aptidões e necessidades .variadas, agora em actividade, d'ahi a pouco em des·
canço, e não um utensilio simplista e inerte,
-uma especie de caldeira de paquete, consumindo dias e semanas no esforço ininter~
rupto e monotono de fazer rodar o propulsor.
Ora, n'uma mercadoria qualquer são sempre dous os ·caracteres que servem economi·
camente para aferir o seu valor: a quantidade,
expressa em numero, pezo, volume, superficie ... ; e a qualidade, ou o seu grau de perfei·
ção, conferido pela Natureza ou alcançado ·pela
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.intelligencia do homem. Se a mercadoria não
é comparada com outra, é este o que chamaremos o seu valor absoluto,- ou o quantum de
vida humana que uma certa porção d'ella
absorveu e, por consequencia, representa (no
exemplo de h a pouco, seria um specimen do
movel).
A quantidade é evidente que se resolve, por
seu turno, em dons elementos fundamentaes
e distinctos- tempo e intensidade do esforço;
e a qualidade, em especie de energia organica,
preponderantemPute dispendida, ou no gráo
maior, ou men or de energia cereb ra l q ue o
prodnctor lhe ap!Jhcou. E como as differenças
de qualidade nas fl)rças naturaes tudo nos leva
a crê r que não !Jassam de meras d 1fferenças
de quantidade (assim, radiações chimicas e
luminosas rela ti va mente a radiações calorificas), resulta que tempo e intensi_dade do esforço
vêm a ser, por tal modo, os dous elementos
finaes em que é possível decompór o valor
absoluto de qualqu er mercadoria, em determinado quantitativo.
Eliminemos, para simplificar, da mercadoria-cadeira o custo da materia prima e o custo
da ferramenta; e supponhamos que a confe ..
cção de cada uma absorve 2 dias, a 10 horas
de trabalho por dia. N'esta hypothese, o valor
de custo, absoluto, strictamente economico, da
cadeira será o quantum de vida do artífice dis.

.
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pendida durante as 20 horas de trabalho. Um
valor, porém, exclusivamente economico é um
flagrante contra-senso; por que é indiscutível
que o marceneiro viveu, quer dizer, consumiu substancia e energia do seu corpo, embora em
menor parcella, durante as 28 horas excedentes dos dois dias, e teve além d'isso -se é um
adulto- de sustentar farnilia, com o encargo
ordinario da sustentação e educação de dous
filhos. Portanto, o custo absoluto d'aquella cadeira para aquelle artífice consiste, 1'ealmente,
na vida gasta em 48 horas, por elle e pelos
seus, em trabalho econornico e extra-economico de diversa indole e de intensidade variavel. Algebricamente, podê-la-hiamos exprimir
na formula
C. abs. = T X D med. integr.;

que, em linguagem vulgar, traduziríamos: custo absoluto d'uma certa mercadoria, em determinada porção, é igual ao producto do tempo
pela despeza . media da vida do productor, na
sua integralidade,- referindo esta media á
hora ou ao dia, á semana ou ao mez, á estação
ou ao .a nno civil, conforme a natureza e a quantidade da mercadoria considerada.
Theoricamente, nada inhibe de suppórmos
, T uma unidade immutavel, por ex., o dia; assim
çomo podemos conceber D, para cada profissão e -n'um dado estadío de desenvolvimento
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economico e social, uma quantidade constante n'aquella unidade de tempo. Praticamente,
porém, uma tal simplificação, apezar das suas
extraordinarias vantagens, não se nos affignra
passivei, e menos ainda provavel. E' claro que
a difliculdade não existe para o elemento T
da nossa .formula, mas para o elemento D, unicamente. Ct iam-n'a, ao que ·nos parece, quatro
circum stancias principaes: as intermittencias
de producção, ás vezes enormes, para um
grande numero de mesteres; as distancias que
separam entre si as variadas classes de productores, quer no ponto . de vista do seu entretenimento individual, quer, mais ainrla, no
ponto de vista familial e social; a instabilidade
e complicação do proprio machinismo economico, com os seus deslocamentos de gente e
de capital e com os seus fn~ quentes desequilibrios; a repercussão, dentro · de cada sociedade, da actividarle economica de paizes extrangeiros, sobreturlo quando com elles estão
estabelecidas desde mUlto vastas relações com·
merciaes.
Cunvém, não obstante, observar que o problema da simplificação de que fallamos, embora não atacado de frente, (adoptando -se para
. unidade geral de meriição de valore~, por ex., a
despeza media integral, durante o dia, da vida
d'uma família operaria, na media de 4 pessoas,
residente nas grandes cidades) -comprehen-

\

e Economicos
-

14i

- - - - ---- --

deram-n'o, e d'um modo indirecto, quasi
instinctivo, o resolveram as nações, escolhen, do em geral para baze dos systemas monetarios unidades ~aes como a peseta, o franco, a lira, o marco, etc., que se diriam
inventadas de proposito para salario mínimo
d~um trabalhador n'um regímen de producção
intenso, regular e barato, e de viver social,
simples e sob rio. Foram os aranzeis da Eco no·
mia classica, phantasiando valores intrinsecos,
valores padrões e outros dislates, que obscure·
ceram esta concepção instinctiva dos povos,
quando tão facil lhe era vêr em cada uma
d'essas unidades monetarias um symbolo apenas, materialisado n'um fragmento de metal
ou n'um bocado de papel, d'um quantitativo
medio de vida util, isolado por abstracção da
sua continuidade absoluta.
Proseguindo, da nossa 'formula é facil colIigir com clareza que o productor tem fatalmente de regular o valor da mercadoria produzida pelas variações dos dous elem entos
- te mpo e dispendio medio de vida, intPgral;
e que, não sendo as mesmas por cada productor, comquanto de igual categoria, as a ptidões, o saber technico e circumstan cias naturaes e sociaes, aquelle custo absoluto não se
mantem inalte rado para identica mercadoria,
ainrla que a quantidade d'esta não varie. Ha
productores babeis ao lado de productores
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inhabeis; ha climas regulares e clementes,
ha-os asperos e oppressivos; ha famílias fecundas, como ha famílias estereis; ha tradições e
costumes, e tambem modas _e velleidades. De
sorte que o elemento da formula-despeza media, integral-é essencialmente um factor elastico, impossível de determinação à priori, e
nem sempre á posteriori, pelo proprio interessado em conhecê-lo, e cujas variações têm por isso
que repercutir-se no va or de custo, absoluto.
E' um caso parecido com· as vadações que ao
pezo absoluto d'um mesmo corpo imprimem
as differenças de latitude. e de altitude, não
obstante a massa d'elle permanecer inalteravel.
Um gramma, v. g~, não accusa o mesmo pezo
absoluto no alto da Cordilheira dos Andes e
debaixo do equador, ou aqui no Porto, a cêrca
de 41 o de latitude e a poucas deze.nas de metros acima do nivel dos mares.
Similhantemente, um metro de seda não
tem o mesmo valor de custo, absoluto, na China e, supponhamos, na França, ainda que nos
dous paizes seja igual o tempo gasto na producção de cada unidade do tecido,- pela razão fu ndamental de que necessidades individuaes, familiaes e sociaes dive rgentes impõem,
para o mesmo tempo de trabalho, dispendio
de vida desiguaes ao artífice europeu e ao
asiatico. Pouco nos importa averiguar, desrfe
que raciocinamos em geral, a~ circumstancias
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de que dependem tão consirleraveis desigualdades de custo,- se da díff~ rença de nação e
de clima, se da diversidade de costumes e de
organisação social, se de to rias, conj unctamente. Registramos apenas o facto que para o metro de seda, como para um a dada quantidade
de outra mercadoria qualq uer, os valores de
custo, absolutos, raramente estarão ao mesmo
nível (embora o tempo gas to não diffira) em
dous paizes distanciados e ntre si pela geographia, pela civilisação e pela Hi8toria, como tampouco o não attingirão, muitas vezes, dentro
do mesmo paiz.
Ora, as variações no pezo absoluto · dos
corpos não impedem a dete rminação do seu
pezo relativo . As variações no custo absoluto
d'um certo artigo obstarão a q ue se possa avaliar o seu custo relativo ·? Mil bares e milhares
de factos vulgarissimos parecem justificar a
negativa, visto que1 de sde q ue ha sociedades
e tra bal ho sobre a terra , sempre os homens se
julgaram na posse de proce ssos de medir esta
especie particular de grandPza.
Não nos impor ta nd o n'í--\Ste momento a indagação do passado, é O ' modo como esta opera ção se realisa nas nossas civil isações conternporaneas .que nos cabe referir e apreciar
brevemente. Escusado seria recordar, em consequencia ·d o que nas linh as precedentes declaramos, que a determinação do custo relativo
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de duas mercadorias quaesquer se dev~ reduzir á comparação dos seus custos absoltttos; e
a operação consistir, assim, em exprimi-los
numericamente um no outro. Toda a estimati
va economica, haja ou não troca, tem que assentar indefectivelmente, portanto, sobre a
determinação preliminar d'esse custo absoluto,
seja qual fôr o grau de consciencia e habilidade com que o interessado ou os interessados
a conduzam. D'aqui, o alcance theorico e pratico do que nos resta a dizer.
4

*

*

*

O caso mais simples é evidentemente o do
homem que consome a mercadorià que pro·
duz; e já observamos atraz que é frequente na
forma agrícola do trabalho, e vulgaríssimo na
pequena e até mediana lavoura. O pão , o vinho,
a lenha, etc., do predio rustico modesto é ao
proprio lavrador que se destinam, na grande
maioria dos casos; apenas um excedente em
determinado producto, ou uma industria caseira complementar, qualquer, .se reservam
para obter, pela permuta, aquillo que a terra
. não dá. A independencia relativa do proprieta
rio campezino, o seu proverbial amor proprio,
4
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a sua influencia innegavel na estabilidade social e politica d'um povo não reconhecem, em
nossa opinião, outra origem; como outra origem parece não admittirem, em contraste; a
sua fraca solidariedade reciproca e o seu consequente papel minusculo nas transformações
progressivas das sociedades. N'estas, sem duvida, a sua interferencia, se chega a pronunciar-se, é formidavel e decisiva, da mesma sorte qne sem o seu assentimento, expresso ou
tacito, não h a mudança social que se radique;
dizemos que é sempre tarda, e em regra tímida, ainda quando lhe apparece a necessid ade
de interferir. O que permitte a sua su perioridade economica é justamente o que provoca
a sua inferioridade politica, a não ser que um
regimen generali~ado de Iatifundios ou uma
organisação particular do Estado, como aconteceu na antiga Roma, lhe venha pô r nas mãos
o poder e O capital. Na hypothese, porém, não
faz revoluções, combina golpes d'E stado, e no
intuito quasi invariavel de conservar ou restaurar o passado, só excepcionalmente de
consagrar ou de propô r novidades,- tão certo
é que situação economica, conformação de
caracter e systema de opiniões diffi cilmente
se dissociam dentro d'uma mesma classe.
Repare-se que o proprietario rural, desde ·
.
'
que é tambem lavrador, é por toda a parte
paciente, laborioso e tenaz: a terra é fecunda,
10
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mas lenta; desentranha-se em plantas, mas
não escolhe a semente; cria e protege d'um
lado, mas abate e exte rmina do outro. E' um
auxiliar pre cioso do homem, mas incoercível ·
e forte, que, em rebelliões permanentes, á
primeira vista caprichosas, quasi ironicas, se
deixa muito menos modificar e adaptar pelo
seu pobre dominador do que o subordina a sl
e o affeiçôa. Um instrumento economico d'estes, não oriundo do esforço humano, mas infinitamente anterior a homens e a vivefi!tes,
por força ha-de marcar fundo quem o maneja.
Se generosamente retribue e liberta quem o
possue e d'elle cuida, revela-se do mesmo
passo ciumento, exclusivista e absorvente.
Dir-se-h ia um associado estreito e rude que·
nos fac u !ta o alime.nto e a segurança, mas que
nos mede com severa parcimonia as distracções e a convivencia.
- - «Q ueres viver socegado e ter pão 1 Muito·
bem: abandona as cidades e a politica; deixate de loucuras e velleidades. Pensa apenas em·
mim e com migo, e terás ·os bens que desejas.»·
E não parece, com effeito, que no campo
tudo trabalha com methodo; energia e vagar?
a terra como o cerebro, a azenh~ como o boi,.
o lagar como a nora? Não nos dará o cultivador a impressão d'um ser concentrado, perscrutador .e reflexivo, absorto n'uma especie de
soliloquio, ou entretido n'um dialogo intimo,.
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mudo e interminavel com o seu eterno e mys·
terioso associado? E a razão affigura-se-nos a
mesma: a terra é fecunda ,- mas o horizonte
acanhado; as estações são varia veis, mas a
paizagem mono tona: ha. milhares d'annos que
aquelles valles, na primavera, se cobrem dos
mesmos fructos, aquellas encostas supportam
as mesmas arvores, aquelles montes recortam
no ceu, enrugado ou sorridente, o mesmo perfil immutavel.
Conservantismo e tradição, affêrro a ve·
lhas instituições e a velhas praticas, fidelidade a costumes patriarchaes, e a ideias ou a
preconceitos vetustos, -se n'isto se resumem,
mais ou menos em toda a Europa, o sentir e
o pensar campestres; se para além do apertado ambiente citadino póde affirmar-se que, até
na linguagem archaica, quasi tocamos com o
dedo o antigo, o primitivo, não é de crer que
só na esphera dos interesses economicos fossemos descortinar a pégada do modernismo.
E felizmente, n'um ponto de vista largo de critica; porque, se a Natureza é eterna, é em
compensaÇão sempre joven,- e o homem, a
grande, a immensa maioria dos homens, reunidos accidentalmente em multidão, ou ordenados regradamente em classes, são, elles
tambem, Natureza. Ora a Natureza evolve, com
lentidão, certo é, mas é indubitavel que evolve.
De maneira. que mais hoje mais ámanhã, n'um
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rodar desconhecido, mas invencivel e inexoravel, á sua hora e no seu minuto, todo esse
mundo campezino, ao primeiro aspecto rebelde a innovações e refractaria a ligações mutuas, duradouras e vastas, imporá irresistivelmente as reformas que a sociedade reclama,
mas só aquellas que a sua índole, inicial e
profunda, admitta e assimile.
Por emquanto, entre nós, esse formigueiro
de gente das províncias apenas labuta e descança, alheia a preoccupações sociaes e politicas, indifferente á vida publica, divorciada
das aspirações patrioticas, se é que não nos
illude uma ob:;ervação acaso superficial. Economicamente, assim como na intelligencia e
no caracter, o nosso proprietario rural, o modesto sobretudo, cuidamol-o ainda adstricto a
fórmas e a formulas simplistas, quasi primordiaes, e servir-nos, por isso, muito bem para·
illustrar o assumpto de que nos vimos occupando: o movimento da troca é relativamente
pouco intenso, de sorte que o agente que retribue vem a ser o proprio trabalhador que
produz.
O regímen dominante é o de auto-retribuição, individualista e independente: cada productor sobre si, autonomamente, e só por intermittencias so~idario, mutualista. A troca
existe- se o termo é applicavel ao caso- mas,
sobretudo, entre elle e a terra; porque entre
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elle e os outros productores circurriscreve-se
a um mínimo, socialmente possível. Sem algumas necessidades, poucas e ás vezes facti.:.
cias, o proprietario e o seu predio attingiriam
a independencia economica plena, constituindo um pequeno mundo productor, isolado e
perfeito, no meio d'uma engrenagem complicada, movendo -se e reagindo reciprocamente
de concerto. Certas communidades de monges outr'ora, e ainria hoje no Q, iente, realisaram este ideal de ltberdade.
A apreciação do valor de cu~to da merca ...
doria produzida-cereal, vinho, lenha, etc.é obvio que se effêctua n'este caso com muito
mais facilidade do qne na industria, quando o
producto se destina quasi exclusivamente a
terceiros: não se carece de grande rigor, nem
ha grandes complicações no calculo d'elle.
Visto não haver troca, a comparação tem sempre que fazer-se entre o rendimento e o custo;
e é visivelmente directa, immediata, e sobretudo indemne das causas d'erro que a moeda,
o commercio e as fluctuações do mercado criam forçosamente ao fabricante e ao artífice.
A lenha, o vinho, o cereal, retirados da
cultura do predio, bastam á manutenção, ou
despeza media de vida, do cultivador e familia
durante os doze mezes do anno? Tal é o problema a resolver, e que o interessado resolve,
com effeito, soccorrendo-se apenas da sua
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experiencia pessoal, quasi que só physiologica,
e por conseguinte elementar. Abstrahindo da
troca, aliás indispensavel, mas em regra restricta e pouco frequente, a unica dificuldade
séria de diagnose que lhe surge, deriva só da
instabilidade productiva da terra, ou das variações na quantidade e na qualidade dos próduetos, impossíveis frequentemente de prevenir, ou ao menos de conter dentro- de limites
estreitos. Não é de somenos importancia este
precalço, particularmente se a área do predio
não é vasta, nem favoraveis a situação e a fe,racidade do so1o. Mas é claro que. a incerteza
não está na apreciação do valor da riqueza
produzida; está no conhecimento dos meios
de promover a fertilidade da terra: não ha
uma questão de Economia a debater; h a um
ponto de saber technico a discutir e a elucidar.
Suppômos comprehendido agora o motivo
porque nos julgamos auctorisado a escrever,
um pouco atraz, que o proprietario rural é
frouxamente solidaria, mas francamente individualista e autonomo. A sua: sagacidade e esforço não é contra concorrentes nem por cau·sa de compradores que se exercitam, desde
que não produza para vender; crescem e aguçam-se em vista principalmente de triumphar
d'um solo escasso e d'uma Natureza rebPlde.
As complicações para elle quasi se poderia
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affirmar, em absoluto, que não são de caracter
·e conomico, mas de feição radicalmente naturálista.
·
t
A conclusão deve representar~se-nos agora
facil: no regimen de auto-retribuição (preponderante nas zonas de propriedade dividida e,
.por consequencia, de poly-cultura), attenden·do a que a mercadoria de retorno é a propria
·mercadoria ·elaborada, a diagnos~ economica
na comparação
di-consiste, necessariamente,
.
.
recta entre o custo e o rendt"mento de uma só
-e mesma riqueza para um só e mesmo individuo; e reduz-se, portanto, a mera ques tão
·de experiencia quotidiana e elementar, quasi
de todo independente da moeda e da restante
·engrenagem economica.

*

*

*

A seguir a. este, e coexistente com elle,
vem o regímen da troca entre mercadorias
analogas, ou, embora diversas, familiares comtudo á intelligencia dos permutantes, tania na
qualidade como nas circumstancias da sua
producção habitual. E' ainda um caso vuJgar
-entre as popula<;ões campezinas, nas transacções de productos e instrumentos agrico-
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las, nos ajustes de gados e jornaleiros,-quando comprador e vendedor, o homem que faz
in ~ ustria e o homem que lavra a terra, conheéem igual mente bem as condições profissionaes u~ elo outro, e mesmo o theor das respectivas ex istencias.
Se a troca é directa, como acontece algumas vezes, a mercadoria de retorno relaciona-se,
em regra ou sempre, éom uma necessidade
corrente, sentida e satisfeita por todos, ou com
uma necessidade puramente material, e por
vezes só physiologica; e como a mercadoria a
ceder é tambem de uso corrente, e da mesma
natu rez.a geral, toda a diagnose economica se
reduz a cal cu lar se a primeira resgata a despeza e o tempo que a segunda absorveu. Seria
o caso d'nm jornaleiro que trabalhasse aos
annos ou ás estações em casa d'um propriE~
tario, e acceitasse, como equivalencia, o ·alimento, o abrigo, um chapeu, dous pares de
sapatos e uns tantos metros de panno.
Contractos d'estes achamo-los nós regu.la ..
dos por lei no tempo de Affonso III (meiados
do seculo XIII), e suppômos que os admitte
ainda o costume em muitos logares das nossas
'
.
províncias.
No funrio, este corresponde ao caso ante- ·
riormente figurado, pois que a riqueza adquirida afere-se pelo tempo e despeza media da
riqueza elaborada, sem attençào ao ~ue a pri-
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meira podesse ter custado, nos mesmos dons
elementos do valor, e ao que a segunda possa
importar, a quem produziu aquella e acceitou
esta. O criterio é ainda, geralmente, rudimentar e individualista; não transpõe a esphera
acanhada das necessidades pessoaes e primeiras, nem se alarga até á apreciação do custo
da me rcadoria de retorno.
Trata-se aqui d'uma especie de auto-'retri- ,
buição, mas i'm perfeita, porque outhorgaria, ··- - "vt"'
geralmente e d'urn modo fixo, por um porieroso qualquer- a mo, · patrono, senhor,- na
posse exclusivista dos instrumentos de trabalho. Entretanto, e desde que é reconhecida, e
se resp eita, a liberdade pessoal e de contracto,
póde dize r-se que n'este regímen a diagnose
economica reproduz o processo, acima exposto, para o de auto retribuição que é licito q ua- f·-: · l,
lifiéar de plena e 1-att·tonoma,t senão perfeita. }./v"l..' c
Mentalmente, os productores julgam pe~a mesma logica : para um e o outro, comquanto
enorme a distancia social que os separa, a
mercadoria de retorno vale, afinal, pelo que
custa a mercadoria elaborada, quer ellas se
confundam, quer não.
Mas o regímen de troca directa tem uma
physionomia pronuneiadamente primitiva e ;.1
archaica; e o de auto-retribuição, plena e rau- A<\.-~, "
tene-ffHl,l tende de anno para anno a desapparecer dos costumes, ainda nas . regiões de
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propriedade dividida e de poly-cultura intensiva.
O regimen que cada vez mais prevalece é
o de -retribuição social, on de troca indirecta,
varia vel e diffusa, implicando a existencia da
moeda e do commercio, e suben te ndendo,
por isso, o recurso a dados com plexos na
.apreciação das riquezas que se trocam.
No seu primeiro grau, quando, segundo
figuramos acima, comprador e vend edor não
são commerciantes, mas productores, conhe-cendo regularmente as suas condições reei·
procas de existencia, profh;s ional e social, a
diagnose economica náo se póde dizer muito
fallivel, visto a apreciação insen ~ ata que um
d'elles queira fazer do seu a rtigo poder ser
de prompto corrigida pelo outro. Os inte ressados são frequentemente relações de velha data,
até mesmo em particularidades biographicas,
de maneira que os exaggeros e os erros de
avaliação têm que circumscrever-se natural·
mente a muito estreitos limites. Quanto custa,
em tempo e despeza media de vida, um carro,
um arado, urn cesto, urna teia de linho, é de
ordinario tão fac il de computar por um, como
pelo outro quanto custe~. nos mesmos dons
elementos, um alqueire de milho, um almude
de vinho, uma junta de bois.
Os debates interminaveis que tanto surprehendem, _e divertem, o citadino a primeira
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vez que v~i a uma feira, não é (na nossa hypothese restricta) uma difficuldade de apreciação
actual do artigo que os provoca: geram-n'os a
expansão irresistivel de sociabilidade entre
gente que só accidentalmente se reune; a fraca
necessidade do comprador, que não deixa de
aproveitar-se d'esta circumstancia fa voravel
para fazer um bom negocio; a exiguidade da
mercadoria offerecida em relação ao quantitativo das que se carece de obter de reto rno
-o que impelle o vendedor á _dupla manobra
de ·encarecer o seu genero e deprimir o do seu
antagonista; e, por fim, nos previdentes a
• perspectiva de contratempos, · nos ambiciosos
a avidez de augmentar bem-estar e fortuna, ou
de melhorar de posição. A discussão não versa,
senão apparentemente, sobre quanto custa
agora a mercadoria, em tempo e despeza media de vida, a qnem a elaborou-porque raro
é que o comprador o não saiba; versa sobre
quanto custará d'aqui a mezes ou para o anno,
e sobre o que elle proprio, comprador, terá
então disponível para troca. E' a eterna i ncerteza acêrca do elemento D (despeza media de
vida) da nossa formula que levanta, sobretudo,
essas discussões acaloradas.
-«A emigração leva, para ·a lém de fronteiras e para as cidades, avultado numero de jornaleiros e de artífices; a construcçào d'uma
estrada, e ainda mais d'uma linha ferrea, alte-
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ra depressa, primeiro o mercado d.os braços;
depois as condições e até o regímen economi.;
co; os annos não são por igual clementes; as
necessidades não estão a um nível constante;
a familia não estaciona, nem a saud~ é de ferro; e, por cima d'isto, os cavalheiros que lá,
n'essa longínqua Lisboa, arranjam e desarranjam governos, parece que um hinverno invasor
os torna cada vez mais inconscientes e duros,
com o seu recrutamento, os seus impostos e
a sua administração incomprehensivel:o: n'isto
ruminam, dia e noute, todos os homens de
juizo que por esse Portugal fóra mourt>jam, e
. são elles mais-· queremos crê r- do que talvez os referidos cavalheiros supponham. Como
não hào-de então, dada a paciencia christã do
Norte, e o fatalismo musulmano do Sul, introdnzir nos seus calculos de diagnose economica a cornezinha antecipação do que virá?
Evidentemente, no caso esboçado falha,
como em muitos outros, a lei da offerta e da
procura- tal, pelo menos, como a Economia
classi ca a entende. Sobre o equilíbrio de preços, actual ou occasional, têm muito maior influencia do que parece admittir essa sciencia
· em embryão o calculo . não só de probabilidades, mas de possibilidades, e até motivos inteiramente .e xtranhos .a simples considerações
economicas. O estomago é um grande estimulo e um grande regulador da vida chrematisti-
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ca, não contestamos; mas são-n'o tam bem
-póde crê-lo a velha escola-o coração e o
caracter dos homens.
Na materialidade da mercadoria a Econo•
mia classica esqueceu a espiritualidade do
.a gente; na equação grosseira dos productos
não viu, e teima ainda em não vêr, a equiva[encia delicada da Vida. D'aqui os seus brutaes
e impertinentes paradoxos, que aliás um pouco de humanidade e de bom-senso teria evitado ab initio, se ella, nascida em França, não
tivesse por fatalidade crescido e amadurecido na Inglaterra. Escrevemos bom -senso, e de
proposito; porque, desde que ha civilisação
sobre o globo, nenhum grande povo, sem exceptuar o romano, se preparou, como o povo
inglez, queda mais estl'ondosa
mais funda.
Tão singular sagacidade em tirar partido de
dous ou tres erros, á primeira vista pequ-enos,
mas realmente capitaes, d'uma sciencia imperfeitíssima, é impossivel que não venha por
fim a desandar em pavor e em loucura.
Esses erros capitaes- enumeremo-los de
passagem para entretenimento do leitor em
seus ocios- são a pseudo-lei da offerta e da
procura~ o pseudo-facto da concorrencia . e a
pseudo-realidade da moeda d~ metal.
Faça o leitor manceuvre1· la cervelle- conforme costumam dizer os francezes com .extrema exactidão, de certo por elles ás vezes,
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e nós portuguezes sempre pensarmos só com
o cerebello, -e verá que formidaveis consequencias não resultarão um dia da correcção
d'esses tres erros na intelligencia do publico.
Voltando á retribuição que denominamos
social em primeiro grau, -uma objecção póde
occorTer contra a simplicidade relativa por nós
attriboida, em tal caso, á medição do valor das
mercadorias que se trocam. Esta objecção é a
seguinte:- «A mercadoria do artífice, uma
teia, um carro, um cesto, etc., póde em regra
exprimir-se em dispendio medio de vida e em
tempo, em dias mesmo, com rigor sufficiente;
mas o producto do lavrador, um alqueire de
milho, um ·almude de vinho, um kilo de linho,
etc. , não é facil apreciar-se com identico rigorn'aquelles dous elementos, em que o seu custo se resolve. Porquanto, a primeira é quasi
sempre. elaborada justamente por unidade da
respectiva medida; e o segundo, ao contrario,
é preparado em bloco e em prazos largos de·
tempo, que nenhum expediE!lnte humano é capaz de modificar de um modo sensível. D'aqui
resulta que para cada especie de producto
agrícola, cuja quantidade aliás é variavel e imprevisível, torna-se inevitavel apreciar-lhe O·
valor em grandes unidades de tempo e em
massa; e portanto é facil incorrer-se em grave
erro, se intentamos exprimil-o em pequenas
fracções d'aquella massa e d'aquelle 't empo.,
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Replicamos que o erro nem com os mais
perfeitos instrumentos da Sciencia é eliminavel de todo, embora se trate de uma grandeza
simples e d'uma unidade rigorosa de medida,
·-quanto mais tratando-se d'uma grandeza
complexa, cuja unidade já escrevemos que não
tinha ccfixidez arithmetica», e cuja medição é
e será «Um pouco mais ou menos», conjectural e mobil. Esse erro inextinguível é, todavia,
muito menor e menos frequente do que ao
primeiro aspecto julgaríamos; porque é indispensavel contar, para isso, com a experiencia
secular dos povos e a experiencia individual
dos productores. Ora, essa experiencia ensinou, de um lado, ao lavrador que um alqueire
·de milho, convertido em farinha e em pão, dá,
por ex., para quatro pessoas durante um certo numero de dias, que um almude de vinho
satisfaz . as mesmas quatro pessoas durante um
outro certo numero de dias, e assim por diante; e, por outro lado, adverte o pequeno in·
dustrial de que no decurso de uma estação,
ou de um anno agrícola, póde fabricar tantos
carros, tantos cestos, tantas peças de tecido.
Representar-se mentalmente um dos permutantes as condições de vida e a situação
economica do outro, exprimindo o custo da
sua mercadoria em unidades de tempo empregadas por esse outro, não é, pois, operação de
entendimento nem obscura, nem morosa. O
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tempo é, afinal, uma grandeza para ambos
identica, pouco importando, no fundo, conta-la
em mezes ou em dias. A difficuldade, a
existir, reside antes na apreciação justa do
entretenimento medio da vida, até para elle
proprio; mas _essa, fórmula alguma a ex pungirá jámais ·d os calculos de diagnose. Na equação economica este elemento-gasto media da
vida, integral, do productor- é um x que só
por tentativas reiteradas, experiencia larga e
approximações consecutivas, se poderá ir traduzindo cada vez com menor erro; é uma
quantidade que os mathematicos costumam
chamar t'ranscendente, e que nenhum artificio
consente representar por nu meros finitos. Con.:
tentemo-nos com estas approximações, deixando- nos de esforços este reis do cerebro, e sobretudo de suggestões morbidas da pha ntasia;
porque só de ideias nos convém viver, e não
de mystificações nem de sonhos. Assentemos
por isso, em definitiva, que no primeiro gráo
de retribuição social, quando as condições profissionaes e de vida são mutuamente conhecidas, cada productor avalia, pelo que em tempo e despeza media lhe custou, a porção de
riqueza que cede, exactamente como nos casos ha pouco examinados; mas não deixa de
elucidar o seu juizo, avaliando tambem quanto
·custa ao outro productor, nos mesm os dous
elementos, a , riqueza que pretende obter. O
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criterio aqui é duplo: ha primeiramente, como
no regimen de auto-retribuição, o confronto
immediato da riqueza a receber cQm um certo
·di~pendio medio de vida propria em dado tempo; h a depois um cotejo rectificador entre dous
:valores de custo, absolutos, -ou a comparação
dos modos de ser social de dous procluctores
-independentes, dil'ecta, lucida; n'uma palavra,
recorre-se . a um eriterio archaico, estereoty(:>a·
do no espírito humano, da epocha da pedra
polida, mas esboç~-se já um novo criterio,
appropriado ás exigencias d'uma civilisaçào
·com plicada.
O commerciante é dispensavel, e, em rigor,
tambem o poderia ser a moeda. Registre, comtudo, o leitor como este presumido valor-estalão
occupa um logar subalterno, quasi indistincto,
n'um debate onde as verdadeiras rAalidades se
-defrontam e se chocam; repare quanto elle
nem commanda, nem propelle, mas obedece
~ acceita passivamente o resultado da lucta.

*

*

*

Vejamos agora este mesmo regímen retributivo, mas ·diffuso e· anonymo, consoante o
·-encontramos nas cidades e um pouco genera11
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lisado pelos campos, no qual comprador e
vendedor se não conhecem, ou conhecem apenas de leve, e um d'elles pelo menos ignora
a qualidade e as · condições de producção da
mercadoria que pretende. N'este regimen- fixemos bem-a moeda é imprescindível, e o
commerciante, o intermediaria tradicional.
Resalra logo, desde que se reflicta alguns
minutos, que a operação da permuta se tornou obscura e incerta, pela razão fundamental
·de que na avaliação do cttsto das mercadorias
~ trocar o jnizo dos permutantes, entre si separados pelo homem de negocio, é por força
unilateral. A mercadoria a ceder, sabe o productor, approximadamente, quanto representa
para elle em tempo e dispendio medio de vida;
mas a mercadoria adquirenda,- que tempo e
de,speza absorveu a outro productor que a elaborou? Eis o que, em regra, ignora profundamente. O lavrador, ha pouco, sabia quantos
dias de trabaJho e que necessidades de vida
representava uma certa alfaia; conhecimento
por igual sufficiente tinha o pequeno artífice
rural do modo de existencia do lavrador, e
por cons~guinte do custo que tal genero agrícola implicava: o juizo era aqui bilateral, equitativo e claro.
Mas agora, particularmente nas cidades,
-que entende de botas, de tecidos, de mo- . veis, o professor ou o advogado·? e que percebe
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ácerca de ensino e de leis o sapateiro, o tecelão ou o marceneiro'! QuA brevíssima informação não chega a ser, muitas vezes, a que cada
um d'estes productores isolados . possue das
condições profissionaes e de existe·ncia social
d'um segundo productor, embora de cathegoria .
parecida! São visinhos, são quasi confrades
em jerarchia economka; e todavia dir-se-hia
que a muralha da China interpõe a um e a
outro a sua opacidade impenetravel, tendo
apenas no alto, a velar, o olho sagaz do phenicio, cravado em rapida alternativa no chinez e no mongol.
- «Felizmente- atalhará um admirador
das «Harmonias economicas )) -a moeda, invenção providencial, surge a ponto para medir
os valores, assegurar a justiça da permuta e
promover, por tal fórma, a solidariedade dos
homens.»
Servirá a moeda (trata-se da moeda ímetallica) para os· intuitos que a fórmula indica'!
Para o nosso enthusiasta, é incontestavel; para
a primeira d'esta tripla funcção, affirma-o expressamente o hebreu Marx, mas vendo com
mais lucidez no fragmento de metal, em vez
de taes ou taes propriedades industriaes e estheticas, o trabalho social que a sua extracção
e manipulação absorveram.
Já explicamos, - e não voltaremos, por isso,
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a repetir - o que em nosso conceito significa
a moeda, bem como a sua u:..:dade variavel,
franco, libra ou real. Não será, comtudo, ocioso
accrescentar que a ideia de Marx nos parece,
além de vaga, inexacta. Que vem a ser trabalho social? Será apenas o trabalho economico
que o bocado de metal, desde que foi arran~ado do solo até que se modelou n'uma peça,
exigiu de uma serie de produetores? Se não
é, e infallivelmente não é, segue-se que esse trabalho da machina humana excede a esphera restricta da technica, ou implica dispendio extraeconomico de vida. Qual? Não o diz o publicista allemão. Ficamos, pois, a fluctuar no vazio.
Mas não é vaga sómente ; é sobretudo
inexacta, applicada á mercadoria monetaria,
pela razão inilludivel de que moeda , em sentido generico (e material), é qualquer mercado~
ria produzida, e, em sentido restricto, um ·
$ignal reconhecido que credite socialmente o
productor por um certo quantitativo de vida
integral, dispendida n'um certo lapso de tempo. E' este seu caracter de titulo creditaria, .ao
portador e á vista, convertível em qualquer
artigo de consumo, que torna comprehensiveis
pelo povo rude a normalidade e a com modidade da moeda de papel; e é elle tambem, por
singular contradicção, que incandesce e transtorna as cabeças de pensadores eminentes,
incluindo as de revolucionarias resolutos.
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Dominados pela ideia, de resto irrefutavel,
de que ninguem vai trocar a sua mercadoria,
ou um quantum de vida propria condensada
n'uma porção de materia, por um quarto de
papel p_intado, se fôsse a penas papel pintado;
não podendo~ comtudo, negar que transacções
d'estas, apparentémente insensatas, se fazem
aos milhões todos os dia:s ; suppondo ainda
indiscutível que o comprador d?urn artigo, ao
levar no bolso uns t~uto~ ' reis em moeda metallica, é como se levasse comsigo, para medú·
esse artigo, urna uniiade e um instrumento,
como se fôsse prevenido, para não ser eoganad0, com UI)S pezos irreprehensiveis e uma
balança de precisão, - chamaram ao ouro e á
prata moeda real, e ficticia á moeda fiduciaria.
-o: O comprador, ou vendedor, reporta-se
mentalmente, para apreciar o valor do que
tróca, ao ouro e á. prata representados ficticiamente pelo papel»- pensa-o e escreve-o a legião dos economistas, revolucionarias 'e classicos.
Negamos o fa~to redondamente, em Portugal e para portuguezes, pelo menos. Se os economistas dos dous mundos podessem vêr como
n'este modesto povo, talvez unico para certas
experiencias sociaes, as suas pseudo-leis e as
suas theorias phantasticas são quotidianamente
esfarrapadas, não seriam tão prodigos em generalisações intempestivas. Que~ soube em.
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Portugal jámais que valor rreal (de c·usto, aliás)
representava uma peça de ouro de João Vl ou
Maria 1? Quem hoje mesmo, ao ir com pra r a
carne ou os sapatos, pensa sequer na existencia da rodella branca de 500 reis, ou da placa
amarella de 5~000 reis,. que Deus hajá? E os
economistas a pensarem que o nosso reflexivo aldeão, o nosso operario atilado e até o
nosso hurguez circumspecto se ralam o miolo
e o figado a matutar na ausencia das libras, e
na falta enorme que estes pezos e estas balanças lhe fazem, para comprarem regularmente
o seu pão ou o seu calçado. E se lhes dissermos q ue não só, em gPral, ninguem sente por
cá essa emigração opportuna, mas só agora é
que o espírito de trabalho, de previdencia e de
são j o i~ o nos negocios entra a espraiar-se em
largas ondas pela grande massa da nação? Ficaria m surprehendidos, talvez. E comtodo é
esta u ma verdade innegavel; e a explicação do
phe nomeno facillima de comprehender.
E' que o portuguez (o que labuta e produz)
percebeu, lucidamente e depressa, depois que
a crise de 91 lhe abriu os olhos, que isto de
libras sterlinas era, com effeito, excellente para
regabofes, «para uma ceia de champagne e
mulher cara}), no verso expressivo e synthetico de Guerra Junqueiro, mas detestavel para
restauração de patria e vida séria; que das
sterlinas podia dizer, como dos dinheiros do
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sachristão, «cantando -vêm, cantando vão>>. Os
mais habeis acaso perceberam mesmo que a
peça de moeda, longe de regular e medir o .
valor do quer que seja no globo, possuía apenas um valor subordinado, transitorio e mudavel a cada permuta effectuada, · nem mais
nem menos real do que o da moeda de papel;
que na troca o que havia a transferir não era
tal um valor, desconhecido, d'um certo pezo
de ouro ou de prata, mas o valor das mercadorias, cedida e a adquirir, calculado, quanto
possível, nos seus dous elementos constitutivos. N'outros termos, entenderam provavelmente que no regímen actual de retribuição
collectiva não era o valor real (de custo) do
instrumento de troca que importava, mas o
seu poder de compra social, ou o seu grau de
capacidade em amortisar a riqueza que um
productor passou a outrem; que n'essa operação da permuta o que havia afinal constante
era uma perequaçào a estabelecer entre produeto e producto, sem que a interposição d'um
bocadode metal esclarecesse e facilitasse mais,
e a d'um quarto de papel viesse obscurecer e
impedir aquella equivalencia economica.
Porventura, tambem, tinham entrevisto já
os mais cultos que o metal-ouro, ao exportarse, não é como moeda que vai desempenhar
uma funcção chrematistica, mas sabe exactamente com o mesmo rotulo e desempenhando.
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funcção analoga á de uma pipa de vinho ou
de um sacco de batatas; que é uma mercadoria, com utilidade especial monetaria, certo é,.
graças á tolice humana, sempre mercadoria,
no em tanto; e que moeda, em sentido objecti-.
vo e re~tricto, não existe, nem existirá nunca
talvez, senão fronteiras a dentro.
E a esses taes accrescentaremos que o mo ..
tivo verdadeiro do facto está em que a moeda
metallica (inclÚindo, portanto, a unidade monetaria com existencia objectiva, como o fran . .
co, a libra, etc.) não ha combinações nem forças humanas que a impeçam de ser taml;>em
fiducia~·ia; quer dizer, de revestir fóra do seà
valor real (de custo, aliás), qu~ndo principiou
a circular, e independentemente d'este valor
inicia], tantos valores diue1·sos e reaes quantas
as apreciações, não menos reaes nem dive'rsas,.
que as differenças de capacidade, de cultura,
de experiencia, d!3 situação eéonomica e social,
e até de temperamento physiologico, levam·
cada um de nós a fazer do serviço ou do produeto que cede, e bem assim do producto ou
serviço que pretende. E este continuo mudat•·
de valor da peça monetaria, com obliteração
pró viso ria do ·seu valor proprio primitivo, e
mantendo o par de si mesma, apezar das 'p erdas d'uso, só um agrupamento humano homogeneo o admitte, sem attrictos nem protestos.
Quer isto dizer, por outras palavras, que ha no
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fundo d'esta, mais que outra qualquer, capital
e ardente questão cootemporanea uma questão de confiança mutua, ou de solidariedade
econom~ca e moral, que, por emqua.nto ao
menos, só comporta soluções no seio de cada
nação independente, -de fórma alguma no
vasto circulo da vida internacional, onde ·O '
caknlo frio, o proposito aggressivo e a desconfiança permanente são, e serão sempre por
ve nt,ura, os unicos inspiradores dos actos collecti vos.
A pretendida circulação univ2rsal da libra
sterll na, como moeda, nã0 passa d'uma profunda illu são, excepto para as colonias brit~nni
cas e para alguns dos paizes que, pelo regimen
dos emprestimos, se enfeudaram financeiramente á Inglaterra: no resto da supedlcie do
plaoPta é como mercadoria-ouro, não como
instrumento-moeda, que se admitte e se transfe re. Os economistas e banqueiros enganaramse n'este, como em tantos outros pontos da
Economia e de Finanças, confundindo a materia prima com o artefacto, um bocado de metal, sus·c eptivel de empregos variados, e por
isso apreciado e cotado nos mercados do mun- ·
do, com um agente de credito publico; não
reparando que, desde que a peça é de bom
ouro, tanto póde circular no globo a libra ingleza como a peça de ~5 francos, franceza, ·
como até-não hesitamos em affirma-lo- os
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nossos 55000 reis portuguezes. A superiori<iade
cosmopolita da libra não é do facto de ser uma
peça de moeda que depende ; mas depende
unicamente da supremacia commercial, manufacturaria, maritima, financeira e colonial
da Inglaterra; depende exclusivamente da imcomparavel capacidade expansiva dos anglosaxonios, -da omnipresença, sua e dos seus
productos, em todos os escaninhos da terra,
e por conseguinte, da maior probabilidade que
tem o seu possuidor de achar inglez, ou estabelecimento inglez que lh'a acceite pelo seu
valor nominal. E comtudo, onde o bretão uão
colonisou nem exerce domínio efiectivo, ostensivo ou disfarçado, é certissimo que a ~ua sterlina vale sómente pelo ouro que contém, nunca pela effigie de sua magestade graciosa' e pela
sua legenda legalista.
Desenganemo-nos, -e que o leitor nos releve a insistencia-o que se pede á moeda
(material) é o seguinte, e nada mais: que seja
para o seu possuidor um titulo creditorio bas- ·
tante junto dos outros productores, sem alteração de nominal, e convertível em productos.
Se um objecto qualquer, da Natureza ou da
arte, não satisfaz a este requesito fundamental, não é moeda,- pouco importando que se
chame uma libra ou uma perola; se os satisfaz, é moeda, -embora não passe de um bocado de papel ou da concha d'um mollusco.

e Economicos

171

Dizer que a peça d'ouro ou de prata é a
unica moeda real, por ter, ao menos parcialmente, uma garantia segura no valor do metal
de que é formada, corresponde, no firn de contas, a duvidar da sua eflicacia como moeda.
Com effeito, quando é que essa garantia entra
em jogo? Justamente quando o seu nominal
se oblitera e o seu valor proprio, ou de custo,
normalmente posto de parte, subordinado a
um valor de occasião, nos surge como um artigo vulgar do commercio; quando perdeu o
seu attributo essencial de receber valores
reaes e multiplos, a cada contracto ajustado;
ou exactamente no instante em que a peça se
despoja da sua funcção monetaria. Este facto
e a apparição consecutiva do papel, não só
restabelecendo o fu·nccionamento normal da
machina eco no mica, mas estimulando as . iniciativas, desenvoh·endo o trabalho e a riqueza,
mostram bem quanto é erroneo e indiscreto o
preconceito da moeda de metal; quanto o seu
elevado valor proprio a torna um perigoso elemento perturbador no mecanismo da troca,
pela perda inevitavel e rapida do que chamaremos a sua elasticidade de mutuo, a sua neutralidade na pe'i·muta, ou ainda, a sua passividade em revestir, com indifferença e fidelidade,
os valores diversissimos que a cada transacção os permutantes lhe attribuem.
A lei de Gresham- dêmos este nome pom-
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poso a um aphorismo inexacto e patrioticamente interesseiro-carece portanto, para exprimir correctamente a realidade das cousas,
de ser invertida nos seus termos.
-«A moeda má-consigna o alludido aphorismo- expulsa a boa.» Qual é esta boa moeda, escorraçada da permuta, com ignomínia,
por aque.lla moeda perversa? E' a moeda metal·
lica, claro está; e a sua im placavel inimiga a
maltrapilha da moeda de papel. ·
Na bocca de ioglezes, eivados do preconceito ari s tocratico, im pando do ·orgulho de
raça, e attentos a segurar sobre a toleima dos
outros a sua hegemonia financeira e economica . achamos a fórmula coherente e subtil,.
a logical and expressive scheme- como de si
para comsigo talvez dissesse o ministro bri. tannico.
Na bocca e sob a penna de europeus conti"
nentaes, e particularmente
nos discursos e nos
éscriptos d-e homens d'Estado e de publicistas
portuguezes, a reedição irr.eflexiva da pseudolei da circulação attinge as proporções do inverosímil. Dir-se-hía que só para a Inglaterra
as crises são a pedra de toque das doutrinas,
ficando para o resto da humanidade culta pretexto de rhetorica pueril e thema de dissertações soporíferas. E comtudo, para um cerebro
susceptível de pensar, possuem as crises a
vantagem de corrigir abusões, de destruir
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ficções e sophismas, ponrlo a nú o verdadeiro
mecanismo dos phenomenos.
Como é que, depois do descalabro de 9t,
se _continúa em Portugal a chamar boa a uma
moeda que, no minuto fi ifficil e angustioso em
que a sua permanencia funccional é questão,
nem mais nem menos, de salvar fortuna, tra·
balho e, até, a vida de creaturas, se retrahe
vergonhosamente e se evapora? O ode estará
a )Jondade, a superioridade, a impt·escindibilidade d'um instrumento economico que -s e deixa
de prompto bater, e desalojar d'um posto que
bem se podia chamar d'honra, por um segundo instrumento mau. ú~ferior, desprezivel?
De sorte que, nas crises suprem as, o papel
apparece e salva as nações- é um villào; o
ouro dá-lhes um repellào e deserta· é um
aristocrata e um heroe!
Deve ser isso. . . ln com para vel! a Economia das escolas, -a Economica, segundo prin·
cipia a chamar-se-lhe, quem sabe se pela sua
excepcional sovinice em fazer .c onsumo de
bom-senso.
D'esta breve digressão- revertendo ao ponto de que vínhamos tratando- parece-nos concluir-se agora, claramente, que no regimen de
retribuição social, diffusa e anonyma, a moeda
não auxilia a diagnose economica senão permittindo exprimir n'ella, ou referir a uma uni·
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dade homogenea e abstracta (o franco, o real,
etc.) as mercadorias a permutar, divergentes
entre si em quantidade e em qualidade. A
simplificação, aliás consideravel, que introduz
nos calculos é apenas esta;. e não a que levianamente se faz derivar d'um seu valor~
pad,rão, imaginario. Por isso que, se é metallica, qual seja o seu vatm~ real, (aliás valor de
custo, primitivo) ignora-o profundamente a
grande massa dos homens; se é, pelo. contiario, de papel, torna-se então intuitivo que não
será .um valor reconhecidamente minusculo
que os permutantes irão escolher para elucidação do debate. A equação tem sempre, em ultima analyse, de estabelecer-se entre producto
e prod ucto; e o grau de consciencia com que
a operação é conduzida depender forçosamente de elementos de apreciação que, nas
circumstancias normaes, nada têm que vêr
com o valor 'i'eal ou int1·inseco (de custo, aliás)
do instrumento de trocà.
Para tornar flagrante este importantíssimo
facto economico: supporihamos que, resolvendo ir para S. Petersburgo ensinar taes ou taes
disciplinas, faço n'este sentido propostas a um
director de collegio, que . são acceitas, rece ..
bendo ao mesmo tempo a indicação de que
embolsarei mensalmente 50 rublos, prata, sem
outra remuneração supplementar. Admittindo
que conheço bem o pezo, toque, etc. do rublo,
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e até o valor real (de Ct?sto) da prata que cada
uma d'estas peças contém, pergunta-se: em
·q ue é q~e este conhecimento me elucida ácêrca rias vantagens ou desvantagens do contracto
a concluir? que me diz elle sobre a sufficiencia ou insufficiencia da remuneração que se
me alvitra? Se toda a ·minha informação ficasse
no valor real (de custo, emendemos ainda) da
peçarublo, positivamente só estando doudo
me I em braria de encerrar, sobre tal baze, um
contracto a prazo largo. Que faço então? O que
não posso deixar de fazer, e com o mais escrupuloso cuidado; faço o que toda a gente
executa na realirlade das cousas, ainda embora na normalidade dos contractos e dentro
d'oma só sociedarie: -tracto de apurar, com
a possível exactidão, a capacidade de compta
do rnblo-prata n'aquelle mundo especial mosN
covita, -de indagar em que quantidade de
diversos artigos de consumo posso converter
o meu rublo, nas condições actuaes do mercarlo russo, pouco me importando saber se
a prata da peça de moeda em questão vale
tanto ou vale quanto -seja muito, seja pouco,
seja nada. A peça corre, pelo seu nominal declarado? Como se exprimem n'este nominal, ao
presente, a carne, o vinho, um fato, um chapeu, um aposento mobilado, etc.? Isto é que
procuro averiguar e _fixar; isto é que me interessa sobretudo conhecer, antes de arnscar

f
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uma resposta affirmativa. De maneira que, em
vez de .ser um pretendido valor int1 · : ; ~s'eco do
rublo (de custo, continuemos a e me ndar) qne
me esclarece e determina o valo r d'outros produetos, é, pelo contrario, o valor d'es tes produetos que permitte orientar-me sobre o verdadeiro valor d'esse rublo, - sobre o seu valor,
puramente social e ele momento, o urdco que
.e conomicamente vigora, e que cada qual ca rece,
por consequencia, de ter sempre presente ao
espírito. Foi por isso que escrevemos que «a
moeda metallica era tambem fiduciaria >>, ou
que possue necessariamente, fóra das epoch ris
de crise, um valor convencional e cambiante,
independente do seu valor proprio inicirtl, ou
de ct~sto; e que justamente na medida e m 4 ue
este ultimo valor se subordina ao prim eiro é
que se deve avaliar a sua capacidade para
instrumento seguro de permuta.
Quando, fronteiras a dentro, celebro contractos de ensino como aquelle que acabamos
de figurar, procederei seguindo tramites d ifferentes na valorisação do meu trabalho de professo r ?. De nenhum modo: faço racio cínios .
identicos, e recorro aos mesmos eleme ntos de
calculo. Que importa a qualquer de nós quanto custaram, em ma teria prima e em mão ·
d'obra , a placa e a cedula, de uso corrente nas
transacções quotidianas? O que interessa a
cada um é saber se a cedula e a placa têm
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curso acceite pela legislação e pelos costumes,
e qual o seu nominal declarado- em primeiro

logar; e em segundo logar, de que maneira se
exprimem, actualmente, n'esse valor nominal
um par de botas, um metro de fazenda, uma
d uzia d'ovos, e assim por diante. Quer dizer:
procedo exactissimamente como se tivesse de
mudar de paiz. A unica differença está, entre os
dous casos, em que, familiarisados desde crianças, ou, em todo o caso, de longa data e por
€Xperiencias innumeraveis, com a moeda na·cional, e por conseguinte com os valores correntes d'uma grande porção de mercadorias,
expressas n'essa moeda, fazemos os calculas
com extrema rapidez, quasi automaticamente,
- , e além d'isso substituímos, por um proces- .
:SO inconsciente d'e abstracção, as mercadorias
Teaes que são objecto de troca pelos signaes ou
.symbolos que, momentaneamente, lhes represen·
tam o valor. E' um facto mental da mesma na"tureza que o da leitura d'um texto conhecido
e banal: lê mo-lo com a precisão e celeridade
d'um volante de machina; reproduzimos-lhe
as palavras, quando occorre, sem necessidade
de recordar de novo as ideias.
Surjam, porém, combinações ignoradas, de
conceitos ou de productos, e desde logo a intelligencia desperta, o symbolismo desapparece, phrase e moeda esbatem-se n'uma penumbra discreta, e as verdadeiras relações entre
12
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as cousas reoccupam o primeiro plano, ·consciente, luminoso, do espírito, restabelecendo
a normalidade da perspectiva. E' por isto que
nas grandes crises os povos de fino inst.incto
economico, arrumadas para um canto ficções
e theorias, mantidas em subalternidade respeitosa phrases feitas e fetiches consagrados
pela rotina, atacam -se ao que h a de vital
nos problemas. Não vão byzantinar esterilmente sobre valores-padrões e parentes des- concha vos; penetram no amago da questãot .
inquirindo das condições do trabalho e da vida dos productores, examinando machinas e
processos, esmerilhando alimentação e habitações, conhecendo de aptidões e saber technicor
colhendo informes precisos sobre os mercados,
nacionaes e extrangeiros, seguindo nas populações os effeitos do imposto e da administração; inspeccionando -n'uma palavra-d'alto a
baixo todo o machinismo economico, peça a
peça, com exem_pção e severidade.
Nos outros, ao contrario, consultam-se brochuras e tratados de mestres, pergunta-se o que
ha de novinho, em folha, nos catalogas das livn~rias, e fica-se infindavelmente a discutir se·
convem protecção ou livre-cambio, se é mais.
philosophico ser bi ou ser mono-met~Uista.
O resultado é de prevêr: nos primeiros, a
cada crise, modificação infallivel n'alguma roda
da engrenagem, em silencio, continuando a ex-
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portar-se para o parvo do visinho a rançosa
cartilha do costume; nos segundos, a cada
abalo d'importancia, explosão de rhetorica patriotica e sabia, recurso a salvadores e a e li- ·
xires, e, ao fim, a resignação fatalista d'um
turco. E registrando urna incapacidade que,
por não ser organica, certamente, não deix.a
comtudo de ser effect!va e desastrosa, não
pensavamos só em Bortugal: uma grande parte
da Europa continental não se mostra muito
mais perspicaz e resoluta do que nós n'uni
conflicto economico, por ventura decisivo,
entre latinos e germanicos.
Mas, para pôr em evidencia o absurdo da
noção vulgar da moeda, não é preciso argumentar com as grandes crises; basta observar
o que passa nas oscillações consideraveis de
preço em generos de consumo generalisado.
E' indiscutível que o facto representa-se ao
espírito dos consumidores d'esses generos do
seguinte modo, simplista: m(ús nominal de
moeda a dar em troca da mesma quantidade
do genero. A cada um d'estes trabalhadores,
assim prejudicados na sua equação economica
pessoal, occorre-lhe acaso a extravagancia de
restabelecer o equilíbrio desarranjado, exigindo metal ern pagamento, com proscripção do
papel? No estonteamento d'uma crise inesperada (para elle, entende-se), de certo; nos desequilíbrios ordinarios, jámais.
/
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O primeiro expediente que lhe occorre é
pedir mais dinheiro pelo seu producto, por ser
o que, muito log~camente, deriva da sua crença fetichista , graças a um longo habito associativo e abstractivo, de que a moeda é riqueza (como quem dissesse que palavras são
ideias);' de que um simples titulo creditaria
social, corri valor representativo essencialmen~
te convencional e vm•iavel, de transacção . para
transacção, possue o condão mysterioso de
fazer brotar frnctos e artefactos, onde quer
que o trabalho humano não soube ou não quiz
prepara-los. O erro, porém, dura pouco. Vindo
a si do palpavel disparate (desde que ha defi~iencia productiva, traduzindo-se na persistencia da carestia), ou valorisa o mais que póde
o seu trabalho, applicando -lhe mais attenção
e mais tempo, adoptando melhores processos
de fabrico, etc., ou supprime, na medida do
possível , .intermediarias interesseiros (adegas
sociaes, syndicatos agrícolas, etc .),- ou ainda,
se a normalidade não volta, resolve, emfim,
indagar a situação, economica e social, dos productores que não deliberam vender em conta
o seu producto, e talvez a preoccupar- se algum tanto com o modo como os governos
administram. Nos povos inte1ligentes e activos
este esforço progressivo do espírito para tornar bilateral o juizo a fazer sobre .diagnose
economica é inevitavel e fatal: questão de
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annos, questão de mezes. Póde affirmar-se que
nem a Sciencia chamada impropriamente _«Economia politica» nasceu, senão pela necessidade visível de systematisar e simplificar um
acervo de. factos sociaes, cibs.curos, com plexos
e de difficil apprehensão, excepto-mas nem
sempre- para cada prod.uctor isolado, e no
intuito de pôr assim ao alcance de todos, indistinctamente, os dados geraes indispensaveis
para estabelecerem, com lucidez e equidade,
a equação economica no regímen su bsistente
de 1·etribuição social.
Emquanto os homens se conservaram addictos ao regímen da auto·'retribuiçào directa ou
indirecta, (agricultura, pastoreação, caça, etc.)
e ás instituições correlativas da escravatura,
servidão, colonato e diversas out ras fó rmas de
tutella, uma sciencia e~onom i ca era impossível, pelo simples motivo de que era in util.
No regímen da 't etribuição so cial, e m primeiro grau, quando ~ro d nctor e productor se
conheciam, as trocas eram intermittentes e
frouxas, a divisão do trabalho restricta, os
processos atrazados, o ci rculo das transacções
quasi só regional (excepto para as nações
commerciantes, como a Phenicia)-tambem
se não comprehende, nem ao tempo se sentia
a vantagem d'uma sciencia especial, pela razão
singela de que o juizo dos permutantes, elucidado por observações repetidas e directas>
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podia ser, em regra, bilateral; e a tro·ca poderia at.é dispensar, muitas vezes, o commerciante e a moeda.
Quando, poré..m, nos tempos modernos a
intensidade e a complicação da ·-vida social,
sobretudo economica, vieram separar technicamente os productores, imprimie uma importancia inesperada á funcção da moeda e do
commercio, e frustrar por tal modo a experiencia individual direeta, uma Sciencia economica tinha por força que surgir como unico recurso de restabelecer a bilateralidade do juizo
entre estes productores que se não conhecem,
ou que mal se podem adivinhar atravez de
dous intermediarias discretos. Não é isso o
que ella tem feito, sabemos bem ; mas é o que
lhe cumpre, e o que ha-de infallivelmente
executar, destacando.-se de vez da influencia
depri mente de financeiros e politicas, e mesmo de preconceitos de patria, para revestir o
seu verdadeiro caracter, impessoal e humano.
E convirá lembrar, a este proposito, e para
que uma esperança radiante na eterna renovação das nossas 's ociedades aryanas nos console
das tristezas e covardias do presente, que esta
reivindicação de independencia é mais um dos'
grandes factos que honram o ultimo quartel
d'este seculo. Embaraça-a por emquanto um
sectarismo, embora sympathico, pouco lucido
e soffrivelmente ego is ta; pro segue, com tudo,
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.a sua marcha irresistivel essa indispensavel
reintegração da dignidade do pensamento, sob
a fórma preponderante de socialismo cathedt·a.tico, reagindo nobremente e com not.avel largueza de vistas contra o empirismo grosseiro
e a sufficiencia pedantesca da Economia classica:
Aos ..olhos d'um leitor attento, com algumas
disposições de imparcialidade e capaz de reflectir, convencemo-nos de que deverá apparecer agora limpidamente definida, d'um modo
positivo e negativo ao mesmO tempo, a interferencia da moeda no regimen qualificado de
retribuição social, diff'usa e anonyma. Nem é
padrão de valores, nem garante a justiça da
troca, nem promove a solidariedade dos homens; é ou- melhor -deve ser um instru·m ento, inteiramente passivo e neutral, com o
·m enor valor proprio possível, sem prejuízo da
suat-fan-cçàEt' circulante, cuja funcção preciosa
-e característica, simultaneamente economica .~ 1 i~
-e jurídica, se póde resumir como segue: liquidar de vez uma transacção, archivando o
valor de occasião convencionado; e garantir
i ndefinidamente um direito, ou o credito do
portador. Por isso lhe chamamos, e com razão,
um titulo c't·editorio social, ou, em resumo, um
titulo moneta'l'io, para o distinguir dos outros
~nstrumentos de credito.
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Virá ao menos o segundo intermediaria- o
commercio, no regimen retribuitivo que discutimos, remediar a unilateralidade do juizo
dos productores? Assim o pensava e affirmava
a Economia classica, ;ittribuindo-lhe uma funcção de ponderação, de equilíbrio, na distribuição da riqueza, activada pela concorrrencia~
normalisada pela lei da offerta e da procura. A
seu tempo examinaremos de vagar estes dogmas
de escola. Esclareçamos de passagem, no emtanto, que a resposta áquella questão é negativa·; que o proprio homem de commercio,.
intelligente, não duvidará rir-se francamente,
ao vê r·- se de tal modo investido ~ a piedosa
missão de consolar os tristes e de corrigir os
ignorantes. O commercio tem para Iem ma de
bandeira o que inscrevem tambem nas suas a
agricultura e a industria- fazer a menor despeza, obter a maior receita; e de fórma alguma se preoccupa com rectificações do jtuizo
alheio, ou se arvora em oraculo de equidade ..
O orgão ponderador e o reguhidor da justiça
social nã0 é o commercio, é o Estado; ,e a intelligencia altruísta que vela pela fraqueza pensante dos homens, que desfaz o preconceito
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e o erro, que busca obstinadamente a solução
dos problemas, não é negociante que se chama
-chama-se o homem de Sciencia.
~ P ercamos, pois, a esperança de que, no regimeo de que f&.llamos, o commercio, necessario mas simples recoveiro gigante de productos , e a moeda, agente precioso mas passivo
de troca social, permittam formular correctamente no espírito e assegurar equitativamente
nos factos a equação economica entre productores que se qesconhecem nas condições respectivas de vida: porque, no que tem de exclusivo e de typico, o COIYI:mercio resolve
apenas um problema de transportes; a moeda, uma questão de opportunidade da permuta.
E' este um dos _casos em que o instincto
collectivo e o automatismo das instituições não
basta m para resolver as difficuldades; requerse mais alguma cousa: requer-se a intervençãG
consciente do pensamento systematisado do
homem.
Fica já longe para traz a phase espontanea
das sociedades humanas; a civilisaçào moderna é, e cada vez será mais, a obra__exclusiva
da Sciencia. E por isso mesmo que o é, já não·
bastam uma supposta sabedoria patriarchal
dos indivíduos e uma especie de vigilante Pro;.
videncia das sociedades, mais contestavel
ainda, para resolver as questões que ella le-
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vanta. Se a grande força que a move e a vivifica não é uma intuição, nem é um sonho,
mas uma ideia racionalmente elaborada, claro .
está que tem de ser a Sciencia quem desembrulhe as iocognitas; ella, e. só e1la, quem
l~
. ,--ache e divulgue as solúções.
·
~-~.-)u l",:,:~: ~~..;No assumpto em discussão, a ;knpertancia;
d'um productor isolado e mesmo d'urna classe
"
qualquer de productores, confinados n'urna
especialidade minuscula e, portanto, n'um circulo estreito de informação, para de per si
compreheoderem e conseguirem o seu equilibrio economico. é um facto incontroverso e
sem remedio. Entregues aos proprios recursos
serão, fatalmente, ou exploradores ou explorados; serão aninha, ou serão mosca.
A unilateralidade do juizo, em que vimos
insistindo, inseparavel do regímen retributivo
em debate, dá-lhes apenas o recurso de confrontar a riqueza a receber (computada sempre em numeraria) com a riqueza produzida,
expressa nos dous elementos- tempo e dispendio medio de vida. Ora, a moeda, em si,
nada elucida, e carece até de ser, ás vezes,
escrupulosamente aferida na sua capacidade
de compra (conforme occorre entre nós com
o abuso das emissões); o confronto alludido
é um criterio infantil, primitivo, proprio d'uma
phase economica em vesperas de completa
extincção; e, por outra parte, o exame scien-
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tifico d'esse regimen mostra, como na sua pri·
meira phase podémos vê r, a absoluta necessid'ade de completar este criterio rudimentar
pelo criterio que denominamos bilateral. Em
que consiste este criterio? Consiste essencialmente-começa a affirma-lo com desassombro
a Sciencia- em repô r no seu papel, su bordinado e mecanico, a moeda e o commercio, e
comparar directamente as riquezas nos dous
elementos fundamentaes- tempo e despeza
de vida.
E' indispensavel, segundo escrevemos na
pag. 180, a proposito dos povos intelligentes
e activos, que se saiba com escrupulo «as
condições · de vida econo mica e social das diversas classes de prod actores», e que com o
mesmo cuidado e exem pção se tome conhecimento do modo como funcciona o orgão supremo da villa collectiva das nações-- o Estado.
Uma indagação d'estas, demorada e complexa, transcende, innegavelmente, os momentos fugitivos de ocio e a escassa cultura geral
da quasi totalidade das cl_a sses productoras,
sollicitadas por um trabalho especialisado ·e
absorvente, -o qNe corresponde a reconhecer
que a diagnose economica, no regimen vigente
de retribuição, é um problema insoluvel para
· o entendimento individual dos interessados.
Portanto, sómente a Sciencia o poderá resol-
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ver, com a exactidão e a justiça de que elle
seja susceptível. Que não foi outra necessidade que, no seculo passado, fez surgir a Economica, parece-nos fóra de duvida; que dispõe
, de methodos e de meios privativos para conduzir com exito a sua missão de analyse e
diffundir pelos homens as conclusões do seu
estudo, tambem se nos affigura indiscutível.
Pelo jornal, pela revista, pelo livro, pelo en-·
sino, e até pelas conversas de sala e de rua,.
a Sciencia é o unico poder superior, 9mnipresente, impessoal, incoercível e ineluctavel das
sociedades modernas.
Absorvida no espectaculo sublime do Cosmos, rehabilitou a Natureza; attenta ao drama
estranho da Sociedade, conforta e incute a
coragem no homem. Calculando e concebendo,.
decompondo e refazendo, descendo ao infini·
tamente pequeno, pairando na immensidade
sem termo, Facto e Ideia, Mecanica e Sonho,
luminosa e profunda, humilde e altiva, cambiante e est~vel, -ella é, na verdade, o esboço
em miniatura do prodigioso Universo; como .
é, e será sempre, o verbo unico da Civilisação,
dominador e incorruptivel. Para desbastàr, ou
pelo menos rebater as arestas agudas do caminho, não dispômos nós, obra sua, nem d'outro
cerebro nem d'outro braço; para nos orientar
na tormenta da viagem, não temos nem outro
pharql nem outra bussola. E se este guia der-
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radeiro nos não der a luz e a paz; se o unico
Poder espiritual que a humanidade adulta re·c onhece, não nos illuminar nem proteger; se o
unico texto divino que homens livres consentem em lêr e interpretar, nos volver só o echo
da propria dúvida,- então resta apenas abraçarmo-nos com ella, e esperarmos estoicamen~
te a derrocada. Porq~e então, seguramente, o
segred0 intimo das cousas, o pensamento recondito do Ser,- não haverá evangelho que o
revele, e, repetindo a bella e varonil expressão
do illustre Anthero,
«Tambem o não dirá nenhum missal.»

.

O CAMBIO E O AGIO

«Mas o cambio e o agio não demonstrarão
até á evidencia que o papel é uma pura ficção
monetaria, um expediente economico deploravel para remediar provisoriamente um estado
de cousas anormal?»
Se o papel fosse apenas ficção, não haveria
agio nem cambio; seria regeitado in limine pelo
banqueiro ou qualquer possuidor de ~oeda
em ouro. Que sentido racional póde ter um
negocio realisado sobre uma pura ficção? Evidentemente nenhum. Se ha um cambio e um
agio, necessariamente é que existem valores
reaes em presença, sal v o se os homens ensandeceram de repente, sem que nenhum de nós
désse até agora por esse enlouquecimento
subtil.
Eu tenho ouro, e, guiado pelas lições da

•
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cartilha economista, considero este metal como
. a melhor e a mais segura das riquezas, como
uma especie de riqueza-typo, pois que por ella
obtenho, em qualquer recanto do globo, as
outras riquezas que deseje, e n'ella possuo um
estalão que me permitte aferir-lhes, e mesmo
arbitrar-lhes o valor. Acerca-se um pobretão,
possuidor lastimavel d'uns poucos de qua rtos
de papel, com certos desenhos e dizeres, e
offerece-me, em troca do meu ouro preci~so,
aquelle reles bocado de trapo, amarrotado e
pouco lim po. Vem-me pedir uma esmola, o
mendigo? Não: vem propor-me, com ares de
superioridade, um negocio. E eu, em logar de
o convidar rudemente a sahir, corrigindo-o pela
sua sem-ceremonia em fallar de cabeça coberta a um nababo,- que faço? Agradeço-lhe cortez mente a proposta, e deponho-lhe nas mãos
com respeito, ia a dizer com gratidão, o meu
ouro inestimavel a troco d'aquelles quartos de
papel!
Ao dilemma não ba fugir: ou ha, n'esta
transacção banalissima de cada hora, um caso
collectivo de fraude e de loucura inconscien tes; ou a moeda de papel não é, com tod r.. a
certeza, um expediente ou uma ficção economica. E todavia duvida alguma resta de que o
valor proprio do papel, referido á unidade de
superficie ou de pezo, comparado ao valor
proprio do metal, referido, por ex., ao gram-
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ma, estão, para o mesmo nominal, a uma distancia enorme um do outro.
Que passa aqui, n'este extravagante paradoxo, a quem pessoa alguma aliás parece ligar atten'ção, e menos ainda importancia?
Ad mittindo.:'o sem reparo- como é corrente
.que se admitte- como não vêr que as noções
vulgares de agio e de cambio, a de cambio
sobretudo, regularmente claras e comprehensiveis entre regimens, parecidos, de .m oeda de
metal, são- digamos assim- subvertidas entre1 regimens, discordantes, de metal e de,
papel?

*

*

*

Com effeito, no que tem de essencial,-que
€ um cambio? E' uma relação entre o valor
proprio de moedas metallicas, pertencentes a
dous systerrias monetarios; ou, d'um modo geral, a relação, n'um dado momento, entre os va~
lóres proprios das bazes de dous systemas mo~
netàrios: entre os valores, por ex., da libra e
do dollar, do marco e do rublo, do florim e do
franco. Essas · bazes - ·notemos- têm quasi
sempre uma existencia objectiva, sendo, por
isso, ás peças que as representam que o cambio se deve considerar realmente referido.
13
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O leitor, não familiarisado com esta especie de questões, não se verá provavelmente
mais elucidado com esta ultima explicação.
Vejamos se nos podemos tornar mais claro.
Observe, em primeiro logar, que dentro de
cada paiz, supponhamos Portugal, e para uso
interno exclusivo, não ha propriamente cam-·
bio, no sentido em que a palavra é aqui tomada. Assim, a nossa moeda corrente não é simplesmente de papel; é tambem de cobre, de
nikel e de ' prata. E com tudo, nioguem precisa .
de ir ao cambista ou ao banqueiro levar uma
d'estas especies para obter outra ou as outras~
nas transacções quotidianas todo o mundo recebe e transmitte indifferentémente qualquerd'ellas.
Qual a razão d'este facto, que cada qual
observou centenas de vezes 1 E' a seguinte: a
lei, interpretando e sanccionando os costumes,
marcou uma relação _d e valor nominal entre·
estas diversas especies de moeda d'um mesmo
typo, apezar da differença de valor proprio,
chamado inexactamente real, entre as materias
primas de que umas e outras são feitas. E.
como é condição elementar da existencia d'um
systema monetario que aquella relação de nominal se conserve invariavel, não ha possibilidade de cambio, a não se limitar o sentido
da palavra á noção de transferencia de dinheiro.
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Supponha, porém, que um francez, provido
só de moeda, em ouro e em prata, do seu paiz,
pretende fazer em Portugal compra de varios
artigos e occorrer a diversos pagamentos.
Observará ainda que ninguem lhe acceitará o
seu dinheiro, embora possa conhecer perfeitamente que esse dinheiro é leal, quer dizer, de
boa prata e de bom ouro. Porquê? Pela razão
fundamental de que o costume e a lei o não
reconhecem como nacional, como não reconhecem no seu possuidor um cidadão portugnez. Que tem de fazer então o viajante?
Troca-la; substitui-la por moeda da nossa patria.
Mas para isso ha uma questão a resolver:
quanto valem taes e taes peças de prata, e taes
peças de ouro, francezas, em moeda de ouro
e de prata, portugueza?- por ex., a peça de
10 fr., ouro, comparada com a peça de 26000
reis, iambem ouro; a peça de 1 fr., prata, referida á nossa de 200 reis, tambem prata? Eis
uma operação cambial, e eis o negocio do cambista.
Ora, este commerciante de moeda sabe o
pezo e o toque legaes das moedas dos dous
paizes, como não ignora a natureza da liga de
que são formadas, assim como a tolerancia, em
toque e em pezo, reconhecida pelas duas legislações. Admittindo, para não complicar a
questão, que estamos no antigo regimen bi-
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metallico, e que, nos dous paizes, o nominal
das peças de moeda se corresponde na relação
marcada por lei, . facilmente achará a equivalencia de valor que se deseja; fará o cambio
entre a moeda portugueza e a franceza, levando em conta, claro é, o seu lucto ou commissão. Conclue-se d'aqui, sem esforço, que a simples existencia d'um cambio implica já, conforme a pag. 168 ass~veramos, que a moeda não
vigora, nem talvez vigore jámais, senão fronteiras a dentro. Mais se conclue que, na hypothese
de calmaria monetaria e de equilíbrio economico, o cambio é uma certa relação de valo~ proprio entre as bazes de dous systemas manetarios, originada nas differenças de pezo e toque;
e que a operação consiste n'uma troca commercial entre duas mercadorias homogeneas, ou
analogas, deducção feita do lucro que o cambista se reserva. Isto quer dizer, por outras palavras, que as moedas, na transacção, desapparecem -como taes, para serem unicamente aprecia·
das como dous bocados de, ouro ou de prata.
O ganho do cambista assenta, sobretudo,
n'este motivo capital. As peças, em ouro ou
em prata, não são para elle moeda, mas pura
mercadoria, ainda quando o toque fôsse identico nos dous system as monetarios.
Na sua maxima simplicidade são estas a
noção ·e a operação do cambio, do cambio exterior-, segundo o qualificam os livros.
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Figuremos agora que a relação entre as ·
moedas de doas paizes se pretende determi. na r na intenção de fazer a troca da moeda,
não dentro d'um dos paizes, tnas d'uríl para
outro, exportando-a; e figuremos ainda, como
ha pouco, que não se deu perturbação alguma,
economica ou monetaria. Abreviadamente, imaginemos que precisamos saldar em moeda
d'ouro , portugueza, a compra d'uma mercadoria, feita em Inglaterra. Claro está que é indispensavel, como no caso anterio r , conhecer
o pezo, toque, liga e tolerancia das peças de ouro,
portuguezas e britannicas; mas obtida, por
tal modo, a relação procurada entre as duas
som mas, em libras sterlinas e em co rôas e seus
submultiplos, carecemos de juntar á quantia
remettida, além de commissão e corretagens,
as despezas de frete, seguro, apondicionamento e despacho, pelo menos. De maneira que,
·se a quantia estipulada era, por ex., 500 libras,
desembolsaremos, na realidade, mais do que
a quantia correspondente em moeda portugueza.
.
Esclareçamos que não é por este processo
que se fazem pagamentos no extrangeiro, salvo em epochas de crise, ou quando a compra
d'uma letra cambial, ou titulo de credito sobre o paiz em questão, impõe ao devedor,
n'um dado momento, maior despeza do que a
remessa directa de moeda.
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Mas- prosegnindo- o exportador inglez
não é moeda ingleza que recebe; recebe uma
moeda extrangeira que não tem curso no seu
paiz. N~o a podendo, por consequencia, accei~
tar pelo seu valor nominal, tem fatalmente de
a considerar apenas pelo seu valor de metalouro, e negocia-la como pura materia prima de
moeda, attendendo á sua cotação actual do
mercado, e bem assim ao custo de desmoedação e nova cunhagem, afóra outros gastos passiveis. E como isto representa, afinal, perda
de tempo, embaraços e prejuízos eventuaes,
não deixará qe incluir estas despezas no preço
da mercadoria expedida para Portugal.
D'onde resulta que, na hypothese figurada,
a equivalencia e a operação', chamadas cambio,
entre as moedas de dous paizes, perderam a
simplicidade de determinação do exemplo anterior, pela interferencia d'uma multiplicidade
de despezas certas e de inconvenientes possíveis, com que se torna indispensaYel contar . ..
Comprehender-se-ha bem, depois d'isto, o
motivo por que acima observamos que este
processo primitivo de saldar contas internacionaes é posto, 'quanto ser possa, de lado:
visivelmente não convém a exportadores nem
a importadores. Se o suppozemos em pratica
foi, não só por ser uma realidade muitas veze~, mas para que o leitor se ·fizesse uma ideia
justa do que denominaremos, abrangendo na

\
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formula uniCa a noção e o facto economicos,
equação cambial, na normálidade das relações
commerciaes e monetarias entre dous povos,
e no que aquella noção e este ramo de negocio tenham de essencial, permanente e-se o
termo é adequado- de primitivo.
O cambio implica, em resumo, uma correspondencia, fixa, de valor entre as moedas de
dous paizes, por terem n'um e 'n'outro .a legislação e os costumes fixado para la rgn tempo os respectivos systemas monetarios (essa
correspondencia é o par); e implica um elemento variavel, ligado a despez11s de transferencia, aleatorias ou certas, e ao estado reciproco das duas praças no ponto de vista commercial. São estes gastos accessorios que,
ainda nas condições ordinarias, pezam- segundo se costuma dizer- sobre o artigo im.portado.
A moeda cambial, referida a uma certa
unidade (1~000 reis, entre nós, ouro), e que é
representada, em regra, por letras do mesmo
nome (cambiaes) tem pois um preço, tax a,
cotação ou divisa- que, na normalidade dos
negocios, oscilla pouco em torno d'aquelle valor fixo, o par, do mesmo modo que o preço
cor1'ente de qualquer mercadoria pouco se
afastaria, sem a interposição perturbadora do
commercio, do seu valor media de custo.
Ora,-· que criterio é que permitte aos com-:-
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merciantes, n'um dado momento, aJUizarem
da taxa ou preço d'a moeda cambial? ·
Para o valor de custo da mercadoria, das
que usualmente se consomem, sabemos nós
que esse criterio é sempre, par~ quem a produziu, um certo quantum de tempo e <Je vida
media integral dispendido, ou considerado
em si mesmo, ou, se ha troca, confrontado
com o valor de custo da segunda mercadoria't
avaliado quanto possível nos mesmos dous ele":'·
mentos. Mas- convem notar- este valor de
custo é inevitavelmente um valor media, só
approximadamente calculado por·cada um dos
productores; e na occasião da permuta a interposição do negociante . aggrava a incertezij
do calculo, impedindo a comprador e a vendedor o que denominamos a · bilateralidade do
juizo. N'outros termos: a equação economica,
.no regimen ~subsistente de retribuição social,
occorre entre dous custos medios, sem fixidez
absoluta, e tem que estabelecer-se atr~vez
d'um intermediaria obrigatorio, ou quasi.
Da equação .cambial,- será lic~to dizer-se
outro tanto?
A' primeira vista, assim parece: ha um intermediaria da transacção, o banqueiro, possuidor do ouro e açambarcador das letras de
cambio; e parece haver um custo medio, visto a . variabilidade das taxas da mercadoriamoeda. Os negociantes, entre si separados pelo
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banqueiro, estariam assim n'uma situação
analoga á dos diversos productores d'um paiz,
isolados uns dos outros pela interposição do
commerciante. E, se fôr certo, por um conjuncto de circumstancias que não cabe agora
apreciar, que o preço corrente d'um genero
determinado no mercado interior resulta, pelo
menos em parte, d'uma imposição do commercio, -certo deveria ser então ao primeiro
aspecto que a taxa cambial, n'um dado instante, representaria, embora tambem parcialmente, um artificio de banqueiros.
Irá tão longe a analogia·? Os commerciantes, olhados nas transacções internacionaes,
estarão no caso dos productores, entre si, para
as trocas interiores?
Não estão; e a analogia dos dous casos
está longe de ser completa.
A primeira differença, a que salta logo aos
olhos, é que na equação cambial (e na hypothese, que figuramos, de normalidade dos .negocias) as variações ,da taxa dão-se em torno
d'um valor fixo, conhecido, ou facilimo de conhecer,- que é o par das duas moedas; e na
equação economica, na troca interna, as variações do preço effectuam-se em volta d'unl
valor de custo, mobil e, em regra, impossivel
de ·conhecer pelo productor-consumidor. No
primeiro caso, o comprador de moeda cambial
tem uma baze solida de calculo, um ponto de
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referencia seguro para avaliar das exigencias
do banqueiro, e quasi sempre á mão o recurso,
contra ellas, da moeda de metal; no segundo,
b .comprador do artigo não dispõe, em regra,
de elementos nem sequer approximativos de
calculo que lhe permittam ajuizar do preço
que o commerciante lhe pede; e para contra·
restar exorbitancias encontra apenas o expediente illusorio de procurar o commerciante
visinho.
A segunda differença está em que nas
transacções exteriores, sempre commerciaes,
todas as apreciações da valor, ou seja do que
se importa, ou seja do que se exporta, redu ..
zem-se sempre a puros calculos monetarios
- eomprar pelo menos dinheiro, vender pelo
mais dinheiro que seja possível; nas transacções interiores, em que ao lado d'uma ques·
tão de transporte (a unica que é propriamente
com mercial, rednctivel portanto a dinheiro)
surge fatalmente um problema se rio de valo ..
risação da vida pessoal, tanto para quem vende,
como para quem compra, todos os raciocínios
e debates pensamos ter demonstrado que pouco ou nada têm que vêr com a moeda. N'uma
formula breve: nas trocas internacionaes não
se calculam valores, mas só p1·eços; nas tro ..
cas interiores as discussões apparentes sobre
prAços mascaram discussões reaes sobre valores; e já explicamos que o valor comporta
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dons elementos:, tempo e despeza media de
vida, o segundo dos quaes de apreciação nada
facil, muitas vezes.
A terceira differença reside em que no
mercado cambial, sempre em numero re.duzidissimo, banqueiros e clientes são tam bem
em fraco numero, con.centram-se na mesma
praça, conhecem-se directamente, e estão entre si estreitamente ligados (se é mesmo que
não ha dependencia do banqueiro em relação
ao negociante, importador e exportador) pelo
desconto, pelo deposito, pela co-parlicipação
na em preza bancaria, pelas transacções em
papeis de credito, etc.; no mercado e.c onomico,
interno, dá-se precisamente o contrario d'i8to,
desde a dispersão dos productores até ao seu
alheamento reciproco.
A quarta differença consiste em que nas
relações economicas externas um serviço de
informações bem organisado, quasi perfeito,
vem cada dia elucidar negociantes e banqueiros sobre a situação das divers.a s praças do
mundo no ponto de vista economico e no pún·
to de vista monetario, e por conseguinte facilitar enormemente o calculo sobre a opportunidade e as condições d'um negocio; nas
mesmas · relações interiores, se não faltam de
todo os informes, é todavia incontestavel que
este serviço está, ainda para o proprio commer. ciante, mal e incompletamente regulado e que
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para a massa dos productores, para: quem deveria ser precioso, não existe, nem talvez se
crie tão cêdo: para importadores e exportado' a previdencia; para os . productores nares,
cionaes, a Providencia.
,
Resumindo-e passando em silencio outras
differenciaes de menos vulto-, existencia
d'um valor fixo, o par, reducção dos calculos
invariavelmente a moeda, numero restrictissimo de mercados, interdependencia de poucas
centenas, se tanto I de interessados, de resto
agglomerados e que perfeitamente se conhecem, serviço de informações diario, rapido e
completo, e, como se ainda não bastasse,
possibilidade de a ppellar para a circulação geral do paiz, convertendo, quando cumpra, a
moeda de ouro em artigo supplementar de
exportação, ou em arma de defeza contra passiveis conluios de banqueiros: tudo converge
e conspira para estabelecer depressa e correctamente a equação cambial. Fallamos sempre
-importa não esquecer- na hypothese da
normalidade das transacções entre os paizes
considerados e de calmaria monetaria.
Para o estabelecimento da equação economica; ou de troca interna , o leitor que conclua.
Se, pois, para o commercio exterior, qualquer que seja o paiz, as mercadorias são sym:
bolos e a unica realidade, o dinheiro; se elle,
em geral, ignora a technica das profissões, e
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a producção economica só póde ter para elle
o sentido de augmento de numet·ario; se pa·
ciencia, tempo, constancia, sciencia, pelo me·
nos applic~da, gôsto, capacidade de combina·
ção e de invenção, multiplicidade de contrariedades e de precalços- que por tal maneira
· se deva destrinçar, por alto, o verdadeiro trabalho productivo -lhe surgem ao espírito,
quando surgem, no estado de vagas neb~losida
des, de contorno e tons indistinctos, semi-reaes.
semi-phantasticas, e em todo o caso só o
poderão interessar pelo que signifiquem no
movimento da sua caixa; se a sua divisa se
condensa em-actividade e habilidade, e a sua
visão de riqueza se concentra e simplifica n'um
unico producto-a moeda; se estes caracteres
da profissão remontam a velhos -tempos e o
individualisam por todo o mundo; se, por fim;
os actos humanos se orientam, subordinandose, pelos juizos e interesses alheios, collecti-.
vos, sociaes e hoje internacionaes, e só rara ..
mente por impulsos e suggestões espontaneas,
-cuidamos que não haverá difficuldade em fa.
zer-se uma critica ·lucida ' de algumas superstições e erros, que buscaremos synthetisar
como segue:
t .0 Porque é que o metal, sobretudo o
ouro, parece ser a um tempo a riqueza primacial, a moeda universal e o estalâo cosmopolita
dos valores ;
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2. Porque é que a sua funcção, unica legal, de mero instrumento de trocas se bifurca,
e portanto se obscurece, ao passar em cada
paiz da circulação geral para o gyro restricto
do commercio exterior;
3. Porque é. que em circumstancias ordinarias (nl;ls quaes esta dualidade funccional do
ouro passa despercebida) o commercio internacional parece mais lucrativo e estavel; e o
cambio, phenomeno economico ao alcance
d'um marçano;
4. Porque é porém que, ao repontar de
crise grave, este commercio volve-se logo, ao
contrario, em navio sacudido por um mar revolto, e o cambio se transfigura 'em espectro
de Banquo para o negocio e para a mestrança;
5. Porque é, n'uma palavra, que normalmente o cambio é uma divisa inoffensiva que
ninguem chama a explicar nada, e nas crises
uma especie de genio mau para quem sabias
e ignorantes atiram a culpa de tudo.
Decididamente: se isto não é loucura, não
ha n'este mundo alienados.
Sabemos bem que os nossos praticas, aquelles impagaveis varões. cujo «saber é de experiencia feito», sorririam de piedade, ou encolheriam os hombros de desdem, se aos ouvidos
lhes chegassem, embora em echos amorteci·
dos, estas heresias d'um theorico. E tinha a
pratica razão. Pois não se vê como ella e os
0

0

0

0
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nossos estadistas,
tam bem praticos, acharam
as formulas e descobriram as soluções para
os problemas nacionaes em aberto? ou sahiram,
em todo o caso, a rebater os erros da theoria?
. Que os praticos de todas as cathegorias
nos perdoem; mas resolvemos, mau grado a
superioridade da s'ua pratica, proseguir impenitentemente theorico.
E' esta obcecação pela theoria que nos leva
a conceder sem reluctancia que, em circumstancias ordinarias, a equação cambial, por isso
que os seus dous membros se exprimem sempre em moeda metallica, é uma. relação clara,
comprehensivel, quasi mesmo elementar. Sómente- e n'este ponto perrnittimo-nos du vidar da competencia do marçano-a normalidade do cambio, ou o cambio par7 subentende
dous postulados, singelos mas fundamentaes
na questão: um equilíbrio monetario e um
equilíbrio economico, -ou um equilíbrio proximo e exclusivo entre moedas, e um equilíbrio remoto e multiplo entre mercadorias trocadas. O primeiro reclama apenas provisão re·
guiar de numerario, sem attençào aos canaes
por onde affiua; o segundo exige evidentemente·
uma correspondencia na capacidade producti-·
va dos dous paizes, pelo menos considerada
nas mercadorias que se permutam. E os praticos concordarão comnosco que não é legitimo,
nem seria sensato, confundir um com outro
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estas duas especies de equilibrio. Dê-se a pra-tica ao trabalho de reflectir alguns instantes,
·e verá que é n'esta distincção essencial que'
reside a interpretação da nossa crise de 1891.·
Havia até este anno normalidade apparente na equação cambial, porque se dava, defacto, um nivelamento de numerarios entre
Portugal e a Inglaterra (argumentemos só com
estes dois paizes). Mas esse nivelamento presuppnnha abundancia apenas de dinheiro, nada mais. Esse dinheiro, porém, d'onde vinha?
Qual a sua procedencia habitual e portanto a
sua significação como indicador de prosperidade'? da solida, da verdadeira prosperidade?.
Esta é que era, e continúa a ser a questão; e é
ella que a pratica recusava, e crêmos que ain-.
da recusa, encarar de frente e discutir. E com:-.
tudo a pratica estava, ou devia estar melhor
informada do que · nós.
Esse dinheiro reconhecia quatro origenS'
principaes: o empresti mo, a especulação de
capitaes estrangeiros em varias em prezas particulares, a repatriação de trabalho dos nossos·
valoros os emigrantes do Norte e o pagamento:
das mercadorias exportadas. Que tinha então
de surprehendente a quasi plethora de numerario e por conseguinte o acclamado equilíbrio
dos cambios? Mas , a não ser como simples
revelador d'este facto, que tinha esse equili ;
brio que vêr com a nossa presumida riqueza
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na metropole, embora fosse muito effectivo
o bem estar do nosso egoísmo, tão parvo como
desvergonhado e cruel?
Outros trabalhavam por nós e para nós
-eis a deprimente verdade: sobretudo, valia
á nossa indigencia humilhante a legião dos
hetoicos e obscuros portuguezes, arruinando
a saude e compromettendo a existencia em
climas exhaustivos, debaixo de um sol de fogo.
Valiam, e valem agora mesmo, partindo em
massa para o terrível sacrificio; porque, se a
maldade é sempre imbecil, com certeza não
se demonstra mais intelligencia nem bondade,
contemplando este perenne escoar de precioso
sangue portuguez, e depois. . . tratando cada
qual da sua vida.
E', em grandíssima parte, porque a pratica
não quer impedir esta ruina e este vexame,
que proseguiremos irreductivelmente tbeorico; é porque ella persiste em olhar só para
numeraria e para cambias, que nós nos obstinamos em attender, de preferencia, a desenvolvimento de riqueza e a fixação de trabalho; é
porque eua· se contenta com a illusão d'um
equilíbrio em metal, que nós bradaremos sem
descanço pela realidade d'uma equivalencia em
produ c tos:- nem n'outro intuito nos propozemos compór e redigir aquelles dos nossos livrinhos que examinam o estado da economia
nacional.
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Ora-. proseguindo -se era o trabalho portuguez além-Atlantico que proporcionava á
metropole a mercadoria supplementar de exportação chamada ouro, comprehender-se-ha
nitidamente qual era o systema de balança ·
economica que mantinha o nosso eq_u ilibrio·
cambial; pois que se terá percebido com ideatica nitidez que não ha equilíbrio duradouro
de cambio que não se appoie n'uma equivalencia estavel de producção.
Esse systema não era só nacional, era duplo : portuguez e brazileiro (e nada, ou mui to
pouco só colonial). Funccionou regularmente,
emquanto á riqueza obtida na metropole se
pôde addicionar sem peias a enorme parcella
distractada cada anno do acervo da riqueza ·
produzida no Brazil pelos nossos infatigaveis
e intelligentes emigr·antes do Minho, Traz-osMontes e Beira, e alguns milhares da Extremadura. Desde porém que uma serie de incidentes rompeu- e, . em nossa opinião-, . para
sempre-a solidariedade, ou.antes com munidade economica entre duas populações e dons
solos que só então talvez se visse que eramduas patrias distinctas, é obvio que um desequilibrio cambial ulterior era simples questão
de quantidade de metal-ouro em reserva.
· Viu-se depois que era avultada. Mas fôsse·
pequena, fôsse grande, desde que a myopía
dos governos e da burguezia dirigente não-
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soube parar Q golpe, aproveitando essa reser~
va para nacionalisar quanto possível todas as
formas de trabalho; o krack tinha que vir pôr
a nú a debilidade e desorganisação economicofinanceira da metropole, e varrer para longe
as miragens do cambio par, de cotações ele~
vadas de titulas, de vantagens de divida externa, e dispauterios parecidos, vulgarisadós
pelos partidos da monarchia e por varias
brasseurs d'affaires das duas primeiras praças
do paiz.
Foi esta a grande lição da crise de 1891, se
é que ainda sômos susceptíveis de aprender:
foi mostrar-nos que o ouro é essencialmente
uma mercadoria .de saldo, internacional, e por
isso uma perigosa moeda interior; que esse
metal não é propriamente riqueza, mas o seu
symbolo inexpressivo e amorpho, e cujo valor
deriva em grande parte de uma pura convenção humana; que o chamado equilíbrio de
cam bio, se é um indicio fiel da existencia de
meios de pagamento, está longe de ser um
indicador sufficiente de solvabilidade economica; e que é só, ei? ultima analyse, esta
solvabilidade que determina, sustenta e resta~
.belece, quando alterada, a perequação cambial, a qual não é pois causa mas effeito.
Pondo de parte, por agora, o sentido eco ..
nomico do equilibrio de cambio, o que para o ·
nosso objectivo restricto importa reter em de-
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finitiva, de quanto acabamos de expôr é que,
na hypothese da existencia de ·circulações
metallicas em dois paizes, o cambio é uma
relação intelligivel, porque se reduz a uma equivalencia entre systemas monetarios fundamentalmente homogeneos.

*

*

*

Que sentido porém póde ter elle entre metal e papel? Eis o problema que, antes dos
desabafos em apostrophes ·e em queixumes de
contestavel efficacia e de justificação mais do
que incerta, cumpria esclarecer aos nossos
especialistas no assumpto.
'
Anteriormente á crise- não esqueçamos6ma equação cambial ajustada sobre e satisfeita por ouro, ou por títulos convertíveis em
ouro, entendia-se. Tudo se resolvia em conhecer o par de duas moedas homogeneas, calcular as despezas a fazer com a remessa do
metal, e confrontar o resultado com a taxa
proposta pelo banqueiro. Mas entre duas moedas heterogeneas, uma das quaes de valor vil,
sem cotação no mercado das nações, incapaz
de se tornar mercadoria at~ no paiz que a
adoptou, -que significação poderá revestir o
ajuste e, o que mais é, a liquidação d'um con-
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tracto cambial? Não parece haver aqui alguma
cousa que faz pensar n'um inverosimil paradoxo?
Lemos com alguma attenção os escriptos
dos nossos mestres nacionaes em Economia
politica e em Finanças, seguindo com o maior
cuidado as considerações que fizeram a proposito da crise. Encontramos varias observações interessantes, bastante luxo de erudição,
estendal dispensavel de philosophia pratica,
-mas nem uma palavra sobre este phenomeno incomprehensivel para apologistas da moeda de metal: porque milagroso influxo é que
um papel de valor nullo (nas suas proprias palavras) se trocava pelo ouro, pela riqueza por
excellencia, padrão dos valores, instrumento
universal de troca ... , a ladainha do costume?
Este absurdo collossal, esta positiva loucura •
não lhes merecia sequer o registro singelo de
duas linhas de texto; já se não falia em commentarios.
Se a moeda de papel, rigorosamente confinada no paiz, insulada severamente dentro
das nossas fronteiras por .uma especie de cordão internacional de sanidade monetaria, não
se podia deslocar até Londres em pagamento
do nosso debito; se é clarissimo que o exportador inglez não recebia senão ouro, ou titulas que lhe equivalessem (e que genericamente
designaremos por cambiaes) para se conside-
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rar embolsado; se por outro lado é certo que,
ao deflagrar da tormenta, o nosso deficit commercial era enorme, -como foi então que o
nosso commercio exterior se aguentou? Eco·
mo foi possível continuar a estabelecer-se uma
equação cambial?
O Estado, esse sabemos todos de que maneira fez o seu cambio, a certa altura,- não
pagou: simples e prompto. Mas como se manteve á tona d'agua, apezar de furiosamente
sacudido, o nosso commercio importador,
quando a circulação do metal se retrahia, o
Banco de Portugal aferrolhava as suas magras
reservas e a contar de 91, só dispunha para
cinto de salvação da tal moeda de papel, de
valor nullo? Que vinha a ser um cambio, n'essa
conjunctura deploravel, entre o -papel envilecido e o ouro precioso? e que vem a ser hoje
ainda, em que os termos da equação continuam
inaltera veis- a nota d'um lado, o metal do
outro?
_Abre-se um jornal qualquer, e lê-se: cambio sobre Londres, 38. Que mystificação, ou
que singular desconchavo é este: 38 pences,
ouro, mercadoria 'i'eal de alto valor, a trocar por
t~OOO reis, cuja unica realidade consiste em
estarem inscriptos n'um bocado de papel, que
nem mesmo serviria para embrulho? Lembranos de fazer esta pergunta, repetidas vezes, a
pessoas entendidas.
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- «0 agio! advertiam-nos com notavel uniformidade; aqui não se dá o cambio simples
das circumstancias ordinarias; aqui intervem
-este novo factor- o agio I»
Não nos sentindo notavelmente esclarecido
·com a explicação, apezar de luminosa, imitavamos Gmthe, reclamando- mais luz I
-«O agia-desenvolvia-se- é o premio do
-ouro; representa a differença entre o valor
-real do ouro e o valor apenas nominal e ficti·Cio do papel. Esta differença indica o gran de
depreciação d'esta ultima moeda, e portanto
·O inconveniente das circulações de papel.»
O leitor comprehende bem que não é esta
-a explicação que se pede, etnbora a sup·pozessemos correcta e mesmo regularmente
intelligivel. As questões que se deseja aclarar
·são as seguintes: entre um systerila monetario
exclusivamente de papel, e um outro systema
metallico cujo padrão é o ouro, como o systema inglez, é admissivel um cambio, segundo
a noção propria que se costuma ligar â palavra? Se é admissivel, como é que a equação
·cambial se estabelece?
Dizer que intervem um agio e que o agio
é o premio do ouro, é dizer nada. O premio é
incontestavelmente uma relação entre valores,
mas entre valores reaes, positivos, authent-icos.
E como é possível comparar entre si um fragmento do metal-ouro, de curso generalisado,
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de firme cotação em todos os mercados do
mundo, com valor proprio garantido pela sua
tripla utilidade, industrial, esthetica e monetaria,- e um simples retalho de papel, devalor proprio infinitesimo, sem possibilidade de
um emprego industrial sério qualquer, e de
todo incapaz de se tornar mercadoria no proprio paiz em que circula?
Appellar para a phrase do costume-moeda depreciada-é mau recurso, além de .contradictorio, ·porque depreciação ainda implica
valor e um valor muito real, desde que se
trata de transacções internacionaes; e são os
economistas da velha escola que affirmam não
ter o papel valor algum, a não ser o que ficticiamente lhe marca a lei n'um paiz dado, e só
para uso interno, exclusivo.
Só resta um argumento no circulo classico
das ideias economicas: é o argumento do credito, que, no mesmo ambito logico de ideação,
se podia
, tambem chamar o argumento do descredito. Assim, o nominal do papel, 56000 reis,.
por ex., desdobrar-se-hia em duas parcellas
distinctas, d'este modo: 3;$500 reis em credito
firme, em par cambial; 1~500 reis desacreditados, aleatorios, para o que desse e viesse. De maneira que a nossa circulação de
papel, 'aos olhos dos extrangeiros», teria
credito e mereceria o par, supponhamos, pelos 2/ 8 do seu valor nominal; o 1/ a restante
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ficaria por cotar, na previsão de eventualidades passiveis.
Será isto? Affigura-se-nos, entretanto, que
só interpretando as cousas por este theor, se
poderá comprehender como, para um extrangeiro, uma moeda de papel tenha e não tenha
Gredito ao mesmo tempo.
No fundo, .porém, subsiste sempre a mesma duvida. O que é que, v. g., para um banqueiro inglez . garante o credito da nossa moeda
de pa.pel até 2/ 3 do seu valor nominal? Porquet
emfim, o credito é uma palavra, e não é com
palavras que o commerciante, demais a mais
extrangeiro, combina e realisa os seus nego ..
cios; e está dito e redito .pela Economia das
escolas que o papel, em si, não tem valor al~
gum, e ella e nós concordamos em que nunca
se poderá tornar mercadoria.
Accentuemos melhor esta duvida, concretisando-a n'um exemplo:
O banqueiro X, inglez, é correspondente
em Portugal d'um banco com séde em Londres;
e eu, um commerciante portuguez que preci·
sa de fazer n'essa cidade um pagamento de 50
libras sterlinas. O banqueiro tem o ouro de
que careço; e eu disponho apenas, p&ra com~
prar este metal, de moeda de papel.
Antes de 91, quando em Portugal se estava
no regímen bi-metallico, a transacção que proponho nada tinha em si obscuro, nem para
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mim nem para o banqueiro. Pela sua cambial,
·e xpressa em ouro, recebia elle de mim, ou
tambem libras sterlinas, ou moeda portugueza,
que supporemos toda em ouro para maior simplicidade. A differença entre o que dava e recebia, ou o seu lucro com inclusão das despezas, visto que se reportava sempre a ouro,
-era um facto tão simples e comprehensivel que
o mais boçal dos caixeiros não acharia diffi·c uldade' em entende-lo.
Agora, porém, as circumstancias são outras. Pelo ouro, que me é indispensavel, só
tenho papel a offerecer; e para me orientar na
transacção conservo apenas a lembrança no
espirita de que a libra sterlina se exprimia·
outr'ora em 46500 reis portuguezes, proxima-m ente. O negocio parece, pois, impossivel. No
emtanto, o banqueiro acceita-o, e pede-me por
cada libra, ouro, 6a500 reis em papel.
D'antes, pedir-me-hia-vamos a suppôr4t$600 reis por cada libra. Se eu achasse insó~
lito o pedido, confrontado com a despeza que
me impunha a remessa directa do metal, preferiria este segundo modo de pagamento. Quer
dizer: o custo da exportação do ouro limitaria forçosamente a taxa cambial do banqueiro,
fornecendo-me ao mesmo tempo um ponto de
referencia habitual para elaborar correctamente os meus calculas.
Ao presente, fallecem-me este criterio e
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aquelle recurso: nem estou armado com ouro,
nem ha, desde muito, encargos de remessa a
computar. Sómente presumo que um excesso
de mais de 33 °/~ sobre o antigo valor em reis
da libra sterlina não se daria, se o ouro existisse em circulação; e pfesumo ainda que o
seu desembolso (dos 33 °/0) representa para
mim um mau negocio, visto como em reis, e
só em reis, é que balanceio os meus ganhos
B prej uizos.
Tento um esforço Rara escapar ao qge se
me affigura uma sangria, lançando-me a procurar ouro em especies. Encontro-o na quantidade que desejo; mas só alcanço um abatimento de percentagem que, addicionado aos
custos da remessa, me vem a tornar mais caro
D negocio.
Bloqueado por tal fórma, escapo-me naturalmente por onde o mal é menor: volto ao
inglez e fecho contracto com elle. Como sou
patriota e justo, verbero a ganancia britannica,
e fulmino a perflda cobiça indigena. Mas como
tenho tambem curiosidades de espírito, inqui·
ro d'um homem lido no assumpto, não tanto
o motivo por que o bretão me arrancou ~s
33 °/0 , pois que bem pude vêr, reflectiudo, que
o meu caro conterraneo, no lagar d'elle, me
levaria ainda mais, a avaliar pelo que me reclamou pelas suas peças; inquiro, sobretudo,
das razões que o primeiro teria para consen-
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tir em trocar o seu ouro ·pelas minhas notas
de banco. Porquanto-e desenvolvo ao especialista o meu raciocínio- é fóra de duvida
que o banqueiro vai retirar dos seus cofres 50
libras em ouro, passando-as ao _meu credor,
e metter lá, em vez d'ellas, 325~000 reis em
papelada, que ninguem trocará em Londres
por um penny, e que ~m Portugal mesmo não
valeria um real, vendida a pezo.
Se o entendido na materia, como aliás ~
inevitavel, me falla em premios do ouro e depreciações do papel, não deixarei de notar-lhe
que igual, e até maior, depreciaçã-o tem a prata, quasi 40 ~/o; que esta percentagem, e mais
grave ainda, ·c omprehendia eu que o banqueiro me exigisse, se com prata lhe tivesse comprado o seu ouro. Como esse metal é o padrão
monetario em grande parte do mundo, e, que
não fôsse , não deixaria de ser em todo o casG
uma mercadoria de estimação, de valor proprio consideravel, susceptível de applicações
variadas, industriaes e artísticas, a sua cota
commercial seria uma garantia boa para o banqueiro. Mas pagar ouro com papel! e só com
33 °/o, e muito menos ás vezes, de differença
entre os nominaes da nota e da peça!
Como perceber o desconcerto? Que conta
fazer elle com esses quartos de papel, de valor intrínseco-zero? Onde foi elle descobrir, ao
que me parece, garantia sufficiente para o re-
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embolso -do seu ouro nos 225~000 reis nominaes que tomou firmes, e nos 100~000 reis
restantes margem que baste para as despezas
da operação e lucro certo?
- «<sto é um sophisma de mau gôsto - dirse-ha- por isso que o banqueiro, se recolhe,
agora, os 325~000 reis com uma deducção
apparente em seu favor de 100~000 reis, dará,
logo, sahida (v. g., por um pagamento a fazer
aqui) aos mesmos 325~000 reis, proximamente,
comprados em Londres ao banqueiro pelas
mesmas 50 libras e mais uma pequena percentagem,_ variavel com as cotações correntes da praça.»
E' exacto; mas o argumento não é sophistico. A questão rião ·está em saber quanto ganha ou não ganha o banqueiro. A questão
consiste em .explicar como é que uma moeda,
de valor proprio nullo, é recebida e negociada
como se fôsse um valor tão real como o do
ouro, embora cerceada em tantos por cento;
e em conciliar este facto com est'outro, não
menos incontestavel, de ser o papel objecto
regeitado no commercio entre paizes.
Se attribuimos ao nosso negociante imaginaria a ingenuidade de suppôr que o banqueiro
inglez, ao descontar-lhe 33 °/o sobre o par da
libra sterlina, lhe impunha uma pretendida
extorsão, foi no intuito, evidente aliás, de pôr
em relevo o absurdo do argumento do credito
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e simultaneo descredito do papel, e de frisar
assim que o agio, em vez de elucidar cousa
alguma, é, ao contrario, um phenomeno que
precisa de ser explicado.
·

*
*

*

Para isso, e deixando · de nos embrenhar
mais n'um dedalo de argucias, de que não haveria meio de sahirmos depois, consultemos
antes os factos, traçando um esc orço largo
mas fiel do que entre nós decorreu com o mais
recente dos descalabros economicos e financeiros que assignalam a historia do constitucionalismo portuguez.
Observamos já que no periodo da nossa
prosperidade ficticia, o deficit de exportação
nacional ou nacionalisada era enorme: é consultar o movimento aduaneiro nos registos
officiaes. Por conseguinte, fixemos de memoria que os títulos convertíveis em ouro derivados d'esta origem não chegavam para cobrir
o nosso debito commercial em diversas praças
extrangeiras, e menos ainda para occorrer aos
encargos da divida externa. Sabemos já tambem a procedencia dos recursos com que restabelecíamos a balança dos pagamentos inter-
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nacionaes, e obtínhamos assim o famoso cambio·
par, com fracas oscillações, cotas favoraveis
da papelada do Estado e d'outras emprezas,
etc. Mais accrescentamos, mas frisando bem·
a singularidade d a situação, que um equilibrio·
cambial duradouro presuppunha, afinal, um
equilíbrio subjacente economico, e que esta.
condição indispensavel se dava, graças á asso·
ciação, sem obstaculo, do trabalho poderoso·
no Brazil dos portuguezes do Norte á insuffi-ciencia productiva da metropole.
Ora, acontecia que, n'um curto período · de·
dons annos, este contingente de riqueza se
reduzia a cifra relativamente pequena; que,.
d'outro lado, as fina nças argentinas estouravam
á força de plethora de credito, como se deu.
muito pouco depois com as nossas; que va-·
rios bancos do Transwaal e do Cabo punham
tambem parenthesis na sua invejavel fortuna;
que, para carregar mais os tons sombrios . do
quadro, de ha muito que a prata vinha soffrendo enorme depreciação de valor, perdendo dia
a di a a sua funcção de mercadoria de saldo·
nas transacções exteriores; - e que d'e stas
desgraç_as accumuladas resultava que Lombard -Street, ameaçado de ruina, tinha que aspirar · desesperada me? te as mínimas migalhas .
dA ouro que semeara pelo orbe. Claro é que
es ta vamos comprehendidos na zona de as piração, mais talvez q ue ninguem, por virtude da.
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nossa incomparavel capacidade de governo, e
justamente quando a uberrima têta d'alémAtlantico entrava a contar as gótas de leite remettidas ao nosso ignobil parasitismo, . ás semanas, pelos paquetes da «Pacific Steam» e
«Royal-Mail».
Desarvoramos, portanto, com a rajada,-de
resto presentida por alguns espíritos de mais
percuciente visão, particulares ou homens publicas. Olhando só para as entidades e os factos que importam ao nosso intuito restricto,
-o Estado, algumas emprezas e o commercio
exterior, pela natureza e extensão dos seus
compromissos lá fóra, é que tiveram de supportar directamente a violencia do embate; e
o ouro, a mercadoria de saldo, tornou-se naturalmente para ellas uma obsessão de cada instante. Addiar esses compromissos era indicação
da necessidade, e assim se fez; mas é claro que
não resolvia o problema. Era preciso ouro, milhares de contos, de qualquer maneira que fôs·
se, o mais depressa passivei, e sob todas as .
fórmas- em cambiaes, em peças, em barra, e
ainda em creditas do Brazil abertos em nosso
favor no extrangeiro, porque estamos convencido de que valeram _a muitos dos nossos importadores grandes cazas commerciaes port uguezas estabelecidas no territorio da Republica.
Ora, emquanto o commercio externo, varias emprezas e o Estado dispozeram de re-
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servas proprias ou cedidas, isto é, dispozeram
de meios de pagamento privativos, sem urgencia de recorrerem a compras e a emprestimos
onerosos, o equilíbrio do cambio, embora affectado já pelo cariz dos negocias em Londres
e pela perspectiva do que por cá viria a sueceder, pôde continuar por algum tempo. A
equação cambial, tal como a temos definido
na normalidade das circumstancias, podia estabelecer-se sem notaveis obscuridades nem
embaraços, visto que tudo se reduzia a exportar o ouro pouco mais ou menos pelo preço e
· nas condições por que aquellas entidades o
haviam adquirido, ou pelo seu valor nominal,
sensivelmente. Tratava-se d'um simples refluxo da mercadoria de saldo, d'um prejuízo a
levar á conta de- Ganhos e Perdas-nada
mais. Desde, porém, que essas reservas se acabaram, que as vendas forçadas, principalmente
de vinho, não abasteciam de cambiaes as nossas praças, e que o soccorro brazileiro, não
obstante a sua importancia e generosidade, se ..
gundo crêmos, se annunciava deficiente para
garantir o statu-quo, é intuitivo que só restava appellar para a circulação geral do paiz e,
em derradeira instancia, para a fallencia.
·
" No ponto de vista por que estamos a encarar os phenomenos, a nação póde dizer-se
que se dividiu então eni dois campos: um vasto, formado por todos aquelles individuas que
15
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possuíam moeda de ouro, e o qual, começando
nos estratos profundos do povo, vinha terminar no cambista· e no banqueiro; outro, incomparavelmente menor, constituído pelo Estado,
algu mas emprezas e os negociantes importadores. O ouro perdeu immediatamente o caracter de moeda; e um commercio activissimo
d'este metal precioso súrgiu de subito, quasi
que desde a mais remo ta aldeola da província
até aos dois grandes centros commerciaes
-Lisboa e Porto .. Isto corresponde a lembrar
de novo que as ficções ligadas á moeda de ·
metal se dissipavam como fumo; que o ouro .
se revelava um detestavel instrumento de permuta intBrior, reassumindo a sua verdadeira
e unica physionomia de mercadoria de saldo,
internacio nal.
O agio, cotação no mercado interno d'essa .
mercadoria inesperada, era a exteriorisação
d'es te phenomeno. Não tem, nem nunca teve
outro sentido. Similhantemente ao cambio , mas
distincto d 'elle, não passa d'um indicador, d'um
symptoma; longe de explicar, precisa de ser
e xplicado ; não é uma causa, é um effeito.
Mas, se o ouro passou a ser mercadoria em
rarefacção progressiva, e . o agio
o seu preço
.
inte rno corrente em movimento ascencional,
a m oeda que o comprava e em que o seu valor
se exprimia-qual era ? Era o papel. E se o papel (an tes do estupido abuso dos empresti\

•
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mos-emissões) ajustava o seu nominal com o
nivel dos preços dos generos internos, referidos anteriormente ao metal, com uma elasticidade e uma efficacia admiraveis,- onde é
que estava a depreciação tão declamada pelo
publicismo em alvoroço? Como é que esta depreciação se concilia com um agio em subida
ininterrupta? com um p~·emio crescente do
ouro? com um lucro successivamente maior
para o possuidor de metal?
Porque, é evidente: ou d lucro representava mais nominal de papel, e mais nominal de
papel significava mais generosa comprar, mais
1
commodidades a adquirir, mais vantagens sociaes a conquistar ,-ou se vivia em plena
mystificação e loucura collectivas, conforme
principiamos por dizer. Esta reflexão singela
affigura-se-nos decisiva.
Corrijamos os nossos preconceitos de escola, pensando com a nossa cabeça: a verdade é que, emquanto as emissões se regularam,
e se regulem no futuro, por necessidaQ,es reconhecidas e legitimas do nosso machinismo
eco nomico, o papel manteve, e manterá, o seu
nominal com impeccavel fidelidade; quem o
não conservou, nem conserva, foi, e é ainda
o ouro.
Na crise de 91, não era, pois, a nota que
perdia; era o metal que ganh ava. Eis porque
o artigo importado encarecia; e o producto
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nacional, sobretudo o que se destinava ao consumo interior, guardava o seu preço habitual,
ou, quando muito, elevava um pouco a sua
cota, corrigindo os preços altos da mercadoria
extrangeira.
E es,te duplo phenomeno, que ninguem ousará negar, não tem nada em si que surprehen- da, e que reclame explicações demoradas. O
artigo de importação - ferro, carvão, tecidovinha cotado em ouro, e em ouro tinha o nosso corrimerciante importador de lhe liquidar o
pagamento. Mas o metal renegara a sua funcção de moeda, tornara-se pura mercadoria de
exportação, indispensavel e dia a dia rareando,
por consequencia de alto preço; perdia o seu
valor nominal, emergia do nível medio dos
preços interiores (aliás apenas sensivelmente
alterado por esta segregação subitanea), e
adquiria uma cotação de monopolio, chamada
agio, graças ao seu poder exclusivista de mercadoria de saldo, acceita pelo com.mercio do
mundo. E dizemos exclusivista, porque- convém recordar outra vez-a prata, recusada á
cunhagem livre na maior parte dos paizes, dept·eciada commercialmente, portanto, em mais
de 30 °/o, deixou de ser um concorrente serio
do ouro na internacionalidade dos negocias.
O nosso importador era, porém, um cidadão portuguez, em regra, e em ·todo o caso
residente em Portugal, e tendo necessariamen·
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te, por isso, de referir os seus lucros ou prejuízos, e exprimir as suas despezas pessoaes
em moeda nacional, isto é, em papél. Que tinha, por conseguinte, a fazer~ Vender aqui o
artigo, não pelo seu preço nominal precedente,
mas por .esse, augmentado do novo encargo do
agioJ actual ou de prevêr. O artigo encarecia,
embora conservasse inalterado o seu preço no
me rcado de -procedencia; o seu consumo restring· -se, ou mesmo, se era dispensavel, supprimia-se de todo; e, se o não era, a sua producção interna começava, na medida das nossas faculdades productivas. Eis a primeira
barreira defensiva, a primeira pauta protectora
que a força das cousas erguia e delineava, á
falta de previsão . e de intelligencia dos homens; eis o equilíbrio economico a esboçar-se
automaticamente, de per si, sem para elle contribuir, antes pelo contrario, a capacidade dos
nossos homens d'Estado e da nossa burguezia
dirigente.
Não era boa, como se vê, a situação do
nosso commercio importador, ao menos em
certos ramos, compellido a vender aqui o genero com a sobrecarga do agio, e a contar em
data proxima com o genero interior concorrente.
Para o exportador extrangeiro não era evidentemente melhor. Chega a ser inconcebível
que muitos publicistas e profissionaes, de

.
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certo patriotas e cultos, acalentassem o receio
de que os nossos prejtiizos de então medissem
os ganhos dos negociantes lá de fóra, á exce- .
pção dos importadores, como veremos.
O exportador vê-se, ao primeiro relance,
que tinha deante de si, em Portugal, um mercado a reduzir-se, se não a desapparecer,
absorvido pela industria interna que irrompia
com vigor irresistivel: a dos algodões, por ex.
O seu artigo continuava, além d'isso, a ser expresso, pela mesma cota corrente, em moeda
que lá não tinha soffrido a alteração radical que
entre nós a converteu em simples mercadoria; e, por egual motivo, a sua perce ntagem de
lucro permanecia extranha ao desarranjo monetario sobrevindo em Portugal.
Que se lhe dava que o importador nacional facturasse aqui com mais 30 °/o . a sua
mercadoria, cotada em Manchester a 100 libras
sterlinas, se em Manchester elle tinha sempre
a receber a mesma ce ntena de libras? Da melhor vontade a cotaria em 105 ou 110 sterlinas;
bastaria para isso o augmento dos riscos no
reembolso, derivado das perturbações das nossas praças,- e, quando pôde, não deixou de
levantar os seus preços, em attenção a estes
precalços. Mas actuava em sentido contrario,
ou só a necessidade de garantir as suas
posições no mercado contra um outro exportador extrangeiro, o allemão principalmente, ou
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a urgencia de se precaver desde já para a lucta com a mercadoria interna, a despontar.
Definitivamente 1 porém, para a mercadoria
dispensavel ou de producção nacional possivel, soffreu o embate da crise e perdeu terreno.
E se quanto vimos affirmando é incontestavel (as estatísticas e os preços correntes,
desde então para cá, faliam claro); se é tambem indubitavel que o nosso commercio importador passou um mau quarto d'hora; mas,
se não é menos c_erto, por outro lado, que a
este prejuízo avultado d'um circulo apertado
de homens de negocio, nacionaes e forasteiros,
respondia um lucro de proporções de outra
amplitude para um circulo incomparavelmente
maior de productores nacionaes -como conciliar estes dous factos com o terceiro facto,
ou assim supposto, do papel depreciadõ? Se o
agi0 de 30 °/o, COmO SUppozemOS acima, repreSenta a depreciação do papel, absoluta, irremediavel, fatal, pela mera circumstancia de
ser papel, sem restricção nem reconsideração
- e é isto o que para ahi se diz e escreve todos os dias- então mentem estatísticas e listas de preços, e os nossos proprios . olhos
armavam-nos uma visualidade de magica. O
importador portuguez que tinha a saldar compromissos em Manchester não perdia, prospe·
rava; o negociante de Manchester, nas suas

I
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transacções com Portugal, não tinha mãos a
medir com os lucros e as encommendas.
Quem se arruinava e ia para o fundo era o
insensato que entrava a fabricar os algodões,
e se contentava · com o pagamento em papel. ,
Nem, correctamente fallando, se fundava industria e erguiam fabricas: machinismos, edificios~
artefactos- tudo nevoeiro, fumo, quando muito cartão pintado, como nos theatrinhos para as
crianças; homens, indo, vindo, trabalhandÓ,
vivendo-acaso sombras vãs geradas pela
nossa imaginação em delírio. Phantasmagoria
extrema- todo este repuxar espontaneo de
actividade e de riqueza; reedição dos falernos
de Mephistopheles na famosa taberna de Auerbach, talvez.
Pelas quebradas do Broken, em noite de
sabbat, vagamente illuminada a fogos fatuos,
é que nos parece andar perdida a nossa Economia official.
·
Não cuidaremos de averiguar n'este momento se a industria se organisou nas proporções, nas especialidades e sob a fórma que
mais conviriam á tradição historica e exigencias
actuaes da sociedade portugueza, como não
examinaremos tão pouco a asserção, sustentada a cada passo por alguns publicistas extrangeiros, e alguns nacionaes, de que certos povos, incluindo o nosso, não têm verdadeira
capacidade industrial; de .que n'elles o produ-
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cto é, quasi sel?pre, caro e inferior. Consignamos apenas o facto de que recobrou alento e
tomou vulto, a contar de 91, ou a contar da
epocha em que a defecção monetaria do ouro,
pela conversão d'este metal em mercadoria
internacional de -saldo, levantou o preço do
artefacto extranho acima do nível corrente,
sensivelmente inalterado, dos preços do mercado interno . .E este facto só recebe uma interpretação concebível: o Yalor, dito inexactamente real, da antiga moeda metallica, e no
qual aquelles preços internos se exprimiam,
foi escrupulosamente mantido pela nova moeda de papel, salvo as oscillações fracas, irregulares,
e circumscriptas a tal ou tal producto
.
,
interior, provocadas pelo encarecimento e retrahimento da mercadoria extrangeira. Mas
para essas oscillações é certissimo que não
contribuía em cousa alguma uma sonhada depreciação do papel. D'este modo, os ganhos
das nossas industrias nascentes comprehendem-se muito bem; como excellentemente se
entendem os prej uizos do nosso commercio
de importação (certos ramos) e dos seus fornecedores d'outros paizes.
Vejan;ws a contra-prova, apreciando em linhas rapidas as attitudes do exportador portuguez e, no nosso exemplo, do importador
inglez.
Percebe-se immediatamente que a situação
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d'estes se inverteu, comparada com a do exportador britannico e do seu cliente nacional.
Em logar de se estreitarem e enfraquecerem,
os seus negocias alargam-se e robustecem-se;
com a crise ganham, em vez de perderem.
Claro é que abstrahimos d'outras especulações ·
em que se mettam, e que os não suppômos
accurnularem as funcções: o exportador portuguez, de importador do producto extranho
encarecido; o importador de Inglaterra, de
·e xportador d'este producto. A prosperidade,
se a houve, conforme acabamos de affirmar,
guiado apenas pela previsão theorica (não o
esqueça a pratica), havia naturalmente de
incidir, primeiro e em maior largueza, sobre
os nossos productos naturaes ou agrícolas, e,
entre todos, sobre o nosso producto de exportação por excellencia, o nosso grande equilibrador de cambias, chamado- vinho, e, mais
que nenhum, o de riba-Douro. Porquanto, a
nossa producção fabril era, e ainda é, defei- ·
tuosa e escassa, e o commercio de reexportação colonial estava, ao tempo, em condições
muito parecidas. Consultem-se as estatísticas
aduaneiras, depois de 91. Em 92 são d'uma
eloquencia capaz de convencer um conselheiro
d'Estado, honorario ou em exercício, se tão consideraveis personagens estivessem para aturar
estas contundentes maçadas de algarismos e
de raciocínios economicos.
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O nosso commercio internacional-quem
o diria? equilibra-se: 365 pontos sómente de
deficit, mais que resgatado pela percentagem
dos ganhos incidentes sobre o valor declarado
da exportação: 30:464. contos, excluídos os
metaes preciosos. O Norte, apezar de não ter
em seu favor a reexportação ultramarina (cêrca de 4:000 contos n'esse anno de 1892) , esse
Norte, sempre descaroavelmente tratado, faz
mais,- apresenta um saldo positivo de 1:000
contos: 12:000 contos, declarados, de exportação para 11:000 apenas de importação, em
nu meros redondos I
Não insistimos-por não infligir o castigo
de algumas palavras duras de justiça á burguezia dirigente d'esse Norte, pela sua teimozia em abandonar sem remedia talvez o nosso
peior mal eco no mico e social- não insistimos
na formidavel sangria dos 30:000 emigrantes,
pelo menos, que se partiram, pobres victimas
da nossa imprevidencia e desgoverno, a obter
as cambiaes ... para os futuros desastres da
metropole.
Se argumentos fqssem precisos ainda para
exhibir a solidez de estructura d'este No_rte, a
energia e a resistencia d'esta baze antiga, e
sempre nova, da nacionalidade que o mundo
viu nascer sob o nome varonil de Portugal,
d'este alicerce de firmeza comprovada, e acaso
o unico indestructivel do edificio politico por-
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tuguez,-mas para, ao mesmo tempo, expro,
brar a vaidade dos seus filhos que se largam
a dissolver entendimento e caracter n'uma illusoria vida publica, sem elevação nem horizontes, e para exprobrar mais ainda a imprudencia dos que, ficando, se convertem em instrumentos, conscientes ou inconscientes, dos
oligarchas dominantes; se- repetindo- houvesse carencia de argumentos, este duplo
facto poria ponto na duvida.
Um saldo- medite o leitor- de -1:000 contos, afóra os lucros; o auxilio precioso, no
instante de mais perigo, da fortuna dos seus
naturaes residentes no Brazil; e, como se
pouco fô sse, ,muitos milhares de valentes pioneiros, destinados a dar-nos ouro ou a morrer:
o Norte vale isto, economicamente; politicamente, é pouco menos do que ·zero. Vista
longa e mando energico- os d'esta burguezia
que o dirige!
No Sul, o equilíbrio procurou-se, como era
de prevêr, por córtes fundos na importação
(23:000 em ·1891 para 18:000 em 1892):- cifras
de significação deploravel, pois que seja por
este processo conhecidissimo que a miseria se
defende; e ainda porque demonstram a organisação monstruosa do Estado, obstruido de
inválidos e de parasitas, e põem em alto relevo
o exotismo, e o artificial e precario da vida da
capital.
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Entretanto, Já mesmo, apezar d'isso, a exportação resaltou (840 contos de excedente,
em 92, sobre o valor declarado da exportação
no annO de 91, e excluída, claro é, a reexportação ultramarina).
D' onde provinha o accrescimo su bit o na
quantidade e, até certo ponto, no valor das
mercadorias exportadas·? Precisamente do encarecimento do ouro em relaç~o ao nominal,
sensivelmente fixo, da moeda de papel; provocou-o justamente a perturbação, ou antes
revolução monetaria.
Reflectindo n'ella, todos podem Gomprehender que para o importador extrangeiro o poder
de compra do seu ouro no mercado de Portugal, visto a estabilidade dos preços interiores,
augmentasse da percentagem do agio, ou de
30 °/o, segundo atraz suppozemos para aclarar
e tornar coherente a exposição. Se até ahi lhe
eram precisas 100 libras, por ex., para compraç
uma dada partida de v inho, bastar-lhe-hiam
agora apenas 2/s d'esta quantia em metal para
realisar a mesma compra. E como os seus lucros e os preços do vinho em Inglaterra continuavam a exprimir-se para elle em moeda do
seu paiz, via naturalmente valorisado o seu
capital de gyro nas suas transacções com Portugal. Por conseguinte, não deixaria de comprar mais, de comprar sempre, em quanto
houvesse aqui reserva disponível, ainda com
I
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elevação eventual de preço, e em quanto o
mercado inglez désse sabida ao producto, remuneradora e expedita.
Para o exportador portuguez, não é difficil
tambem perceber que havia um duplo estimulo: augmentar o quantum dos seus lucros correntes n'esta especie de negocio, além da
subida possível dos preços; e especular com
as cambiaes, expressas e convertíveis em ouro.
De sorte que o mesmo desarranjo manetario que prejudicava certos exportadores extrangeiros e os seus clientes portuguezes, favorecia singularmente o exportador portuguez
e o seu correspondente extrangeiro, e enchia
de esperança e decuplicava a actividade dos.
prod actores nacionaes.
A's perdas do nosso commercio importador
-claro está que devemos sommar as das em-prezas que tinham compromissos lá fóra a
solver, e as do Estado, pelo serviço da sua dividà. Embora attenuadas pela fallencia de 92e concordata consecutiva de maio de 93, estas
pezavam e pezam ainda sobre elle, que é o
mesmo que dizer sobre nós todos, porque do
bolso nos sahem sob a fórma de mais imposto.
N'este sentido, e por esta via, mas só n'elle e
por ella, é que a crise foi, e continúa a ser,
uma perda material para a nação.
Todos estes phenomenos são banalissimos,
e de banalidade tão sediça q ue não ha manual
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de Economia politica, redigido com algum
cuidado, que os não conheça e a elles se não
refira. Sómente, e a esta circumstancia deve
ser attribuida a obstinação dos nossos publicistas em estygmatisar a moeda de papel, os
economistas, classicos e até não classicos, eximem-se a tirar os corollarios legítimos, e de
evidencia irrecusavel, d'esse conjuncto de phenomenos, sempre e por toda a parte reproduzidos, nas epochas de ·crise, com a mesma
feição essencial.

*

*

*

A resposta ás perguntas que nos levaram a
traçar este eschema ligeiro da crise de 9i, é
agora facil.-E' admissivel um cambio, na
accepção tradicional da palavra, entre dous
systemas monetarios heterogeneos?-entre O·
metal e o papel?
Não é- responde-se- na linguagem severa
da Sciencia.
Se na vida commercial quotidiana ha cotas e operações de cambio, o facto deriva de
só apparentemente se formular a equação cambial entre essas moedas discordantes: na realidade, estabelece-se sempre entre metal e
metal, em esP.ecie ou em títulos convertíveis
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n'elle; sempre, comtudo, entre ouro e ouro ou
mercadoria de saldo. Dir-se-hia, á primeira vista, que o cambio continuaria no par, salvo os
desvios, normalmente pequenos, ligados ás
despezas e riscos de transferencia, de que faliamos, e ás fluctuações economicas das duas
praças.
Assim parece, e -qualquer que seja a extranheza suscitada pelo paradoxo- continúa
com effeito, salvo esses inevitaveis desvios;
pela razão, a nosso vêr decisiva, de que o
ouro remettido em pagamento não é em mais
nem em menos quantitativo do que o contracto commercial, em livre debate, estipulou,
e o seu valor, na internacionalidade dos mercados, conserva-se inalteravel, ou permanece
ao par de si proprio.
Se na Inglaterra, onde elle abunda e é
moeda, o negociante o obtem com o mesmo
nominal de prata ou de notas; e se em Portugal, onde falta e renegou as suas funcções
monetarias, só se alcança com 30 °/o sobre o
nominal marcado por lei, e mantido sensivelmente pel? papel, - são questões a que importa commercialmente attender, sem dúvida
alguma, mas que não deixam, por isso, de ser
diversas e, em certo sentido, independentes
da .questão estrictamente cambial. As 50 libras
sterlinas, do exemplo atraz figurado, se inscriptas n'uma letra de cambio, .susceptível de
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largo curso atravez de mercados successivos,
serão sempre 50 sterlinas, ouro, (ou um certo
pezo d'este metal) para o effeito de pagamentos, dentro das condições que d'ella constam,
e passiveis apenas dos lucros .retirados pelos
banqueiros. Se, quem primeiro as comprou,
teve de desembolsar, além d'estes lucros,
mais uns tantos por cento sobre o nominal da
moeda indígena, e quem foi o ultimo a vende-las embolsou, ao contrario, mais ou menos
por cento sobre o nominal da moeda do seu
paiz, excluído aquelle ganho do banqueiro,- a
equivalencia puramente cambial mantem-se,
pensamos, de todo extranha a esses factos.
6 agio, cotação de monopolio, é um phenomeno restricto, exclusivamente local , que,
embora repercutido nas transacções com o
extrangeiro, só interessa, em rigor, ao paiz em
que se dá, e não póde, portanto, ter sentido
algum comprehensivel n'uma equação de pagamentos de que o papel é excluído, justamente por ser unicamente moeda., e não poder
converter-se em mercadoria, nem no paiz, nem
fóra d' elle.
Nos pagamentos exteriores· em prata, na
medida em que a prata póde ainda servir de
mercadoria internacional de saldo, o caso reveste um aspecto differente. O agio, depteciação commercial, generalisada, do metal branco,
tem por força que integrar-se, em Portugal, na
16
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China ou na Russia, na equação cambial a estabelecer. Porquanto, os dous termos da equivalencia são effectivamente, na hypothese, o ouro e a prata, com as suas cotas commerciaes
divergentes nos grandes mercados do mundo.
O agio é então exterior, um phenomeno economico de significação internacional, ligado á
circumstancia de ser, . ou poder ser, a prata
moeda e mercadoria.
·Com o papel, que nunca foi nem será mercadoria, monetaria ou não monetaria, radicalmente nacional e inexportavel, de valor proprio
nullo, e mantendo, não obstante, o seu valor
nominal, se não ha abuso de emissão, com
impeccavel firmeza- e por isso mesmo eicellente moeda, seguramente a moeda futura dos
povos-com o papel sómente, e na organisação vigente do commercio do globo, não ha possibilidade de cambio.
E se uma equação cambial se não concebe
entre metal e papel, tambem se não pode
admittir-e d'este modo se esclarece a nossa
segunda pergunta- a sua liquidação effectiva
no commercio internacional.
Os factos diarios com que se poderia, em
contrario d'isto, argumentar,-que provam,
então? Provam isto, e d'esta máneira se explica o paradoxo: que o banqueiro, vendedor
da cambial, seja ou não seja extrangeiro, regula-se pelo preço por que a comprou ao na-
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cional ou residente, em regra negociante exportador, ou portador de creditos externos;
acceita um facto consummado, dando e recebendo a moeda fiduciaria e o ouro, pelos valores recíprocos que o proprio commercio indígena e o transtorno monetario lhes fizeram ;
-nem está no seu poder arbitrar-lh'os, nem
se consome a fazer calculos sobre o credito
do papel. Se os nacionaes, os melhores jui~
zes do proprio interesse, são quem cede a sua
cambial-ouro por tal nominal de papel, não
põe elle dúvida em acceitar, tambem, tal nominal de papel por essa cambial-ouro; na differença está o lucro da operação, e, estrictamente, o jogo inteiro do cambio. O banqueiro,
em rigor, não negocía o papel; compra e vende o ouro, mais nada. Se liquidar um dia o
negocio, então verificará, querendo, que não
houve realmente qualquer depreciação no valor
nominal do papel, desde que consolide em riqueza do paiz os seus lucros expressos n'esta
especie de moeda. Poderá então convencer-se,
se é um homem perspicaz, que a moeda de
papel não é um valor illusorio, embora seja
con vencional e symbolico; que não tem mais
realidade o valor, igualmente symbolico e convenCional, do metal-ouro; e que a unica distincção entre um e outro está em ser o papel um
symbolo só nacional, e o ouro um ·symbolo
cosmopolita.
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Fallar, por isso, em «perdas nos cam bios»,
«desequilíbrio cambial», e em pseudo-factos
similhantes, ou é reeditar phrases em que se
não vê luzir o vestígio de uma ideia, ou é confundir duas noções diversas, que é indispensavel discriminar, embora os phenomenos sobre
que ·incidem andem associados no mecanismo
economico.
O agi o- convem recordar de novo- não é
causa de nenhum dos maleficios que se lhe
tem attribuido: é um mero signal, o indicador
d'um certo desarranjo monetario; é uma cota
de privilegio, um preço requintado de usura,
válido apenas no mercado interno, da merca. doria-ouro, que ~e retrahiu e concentrou em
poucas mãos. Nas relações internacionaes, a
sua influencia exerce-se no sentido de accelerar o movimento exportador e diminuir o movimento importador, e nunca de alterar a natureza d'ellas, ou os elementos ordinarios e as
condições possíveis em que um cambio se
concebe, ao presente.
Ha ouro, em cambiaes e na circulação do
paiz? Apreciam-se o prazo e demais estipulações do pagamento, as despezas e riscos da
transferencia, junta-se a commissão a cobrar,
-e fica estabelecida a equivalencia. E' o caso
do cambio ao par.
Não ha ouro, nem os titulas que interna·
.cionalmente o representam? e resta, unica-
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mente, papel? Não ha cambio, nem operação
que se pareça. Seria o caso de troca directa
com o extrangeiro, e de liquidação por meios
puramente creditorios.
Ha ouro, quasi sómente em cambiaes,
pouco em metal? e este pouco retido em meia
duzia de mãos? Inclue-se nas despezas ordinarias a cota de privilegio, ou agio, do metal
(embora, ou se não attente no facto, ou pareça
que o agio se regula pela taxa cambial), levase em conta a mobilidade mais frequente do
mercado, -e fica a equação formulada. E' o
caso presente, chamado, inconsideradamente,
de desequilíbrio do cambio.
O desequilíbrio é um phenomeno essencialmente transitorio, e promptamente resolvido por um grande prejuízo ou pela fallencia,
como em 91-92, e, portanto, incompatível com
a regularidade habitual dos negocias.
No primeiro e no terceiro casos, com e fiei·
to, é facil vêr que o cambio estabelece-se,
desde que haja solvencia, sobre os níveis commerciaes de duas praças, normalmente pouco
afastados um do outro, compensando-lhes
as differenças, embora no terceiro o nivelamento, em numeraria, d'uma das praças custe
ao importador a cota excessiva do ouro.
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Perdas pelo agi o? I Mas perdas de quem? e
quem é que lucra? Ao ouvirmos esta funebre
toada, havemos de imaginar que o inglez, o
francez, o allemão, o belga, o norte-americano
-o mundo civilisado, em pezo- estão-nos a
sonegar esses lucros. E em que natureza de
moeda, os taes lucros? Oh, candura das nações I em moeda de papel.
Lucros ou perdas -descance a nossa Economia das escolas -tudo se realisa áquem
fronteiras. Nem propriamente ha prejuízos,
excepção feita dos que o desabar da tormenta
desencadeou nas primeiras horas: ha menos
lucros ou mais lucros; ha deslocamento,
d'umas para outras mãos, de moeda interior;
ha transferencia interna de riqueza é o que
ha. Que uma certa parcella se · distraia por
um jogo habil do banqueiro, e vá, convertida
em ouro, augmentar capital ou rendimentos do
seu possuidor lá de fóra é incontestavel. Peior
mal, porém, é sem duvida- mas o agio nada
tem que vê r com elle- que o receio pelo saber governativo dos nossos homens d'Estado
e da nossa burguezia dirigente levasse, e ainda
leve, alguns capitalistas e negociantes, nacio-
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naes ou residentes, a depositarem no extrangeiro as suas fortunas e os seus ganhos. Esta
sim, esta é que é perda muito real e positiva,
mas perda que o agia não provocou, que devia até, pelo contrario, evitar, e cuja responsabilidade exclusiva recahe inteira sobre a
cabeça da gente douda que se metteu a governar a nação. N'isto sim, é que póde haver
algum lucro para o extrangeiro (afóra o de
que fallamos mais acima), no caso de serem
avultados os capitaes confiados em deposito, ·
sobretudo se forem especular em em prezas;
mas o montante d'estes dous lucros reunidos
estejamos certos de que fica muito áquem do
que se cuida, e que nem de longe se compara
com o dos lucros interiores ligados á perturbação monetaria.
Que significam, então, anathemas puerís
contra o agia'? e, sobrettJdO, a ideia cerebri·
na d'um grande emprestimo em ouro?
Esses 30 ou · 40 mil contos vêm de graça?
são dados? Não temos de hypothecar cousa
alguma 1 nem garantir-lhes o reembolso em
annuidades, pagas em ouro? O pPazo da sua
amortisação é indefinido? E' um emprestimo
gratuito, emfim, quasi uma dadiva de banqueiros philanthropos?
Seria uma humilhação; mas concebe-se
que a mendicidade e a absoluta penuria os
acceitassem.
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Ao contrario, não vêm de graça? Ha que
soffrer condições inexoraveis? N'esse caso~
-que serviço viria prestar-nos esse ouro "?
. - «Annullar, ou pelo menos reduzir, as perdas pelo agio.))- modúla, em plangente melopêa, a nossa sabedoria economica. Quer dizer-traduzindo a phrase sybillina e imponente
em linguagem despretenciosa e clara: iriamos attenuar ou supprimir as perdas illusorias d'algumas duzias de negociantes importadores para lançar sobre todo o povo portuguez
um novo imposto, não inferior, de certo, a
3:000 contos annuaes, a pagar em ouro lá fóra;
1namos impôr-nos todos um supplemento de
trabalho em prol dos judeus cosmopolitas;
iriamos distractar, além das que actualmente
se distractam, para a amortisação da nova divida mais uma parcella consideravel das cambiaes da nossa exportação, em vez de as
consolidar no paiz sob a fórma de capitaes de
gyro ou de reserva de ouro bancaria; iria mos
trocar um prejuizo phantastico por um encargo positivo, senão até insolvavel. N'uma palavra: iriamos suspender o trabalho, que talvez se
esteja a est'hora operando, em silencio, de
consolidação interna dos lucros do nosso
commercio exterior, para os capitalisarmos,
habilmente á sua ordem, nas burras dos agiotas internacionaes da Finança. Por quanto, a
não ser por essa transferencia de riqueza, das
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nossas para mãos extranhas, não logramos
perceber como restituir, integralmente, os 30
ou 40 mil contos, com mais a bagatella d'um
juro de 6 °/o, ou para cima,- tudo em ouro.
Dar-se-ha caso que em Portugal estejamos
doudos varridos·?
Como conceber, a não sermos alienados,.
que um prejuízo pelo agio, embora suppondo-o
real, forçosamente moderado, comtudo, e circumscripto a um numero restricto de entidades,
o fôssemos avolumar e atirar para os hombros
de toda a gente 1 Que vantagem se descobre
em substituir qualquer sobria especulação
actu al do ou ro extrangeiro, que o nosso agio
attrahisse, mas que ninguem cá chamou, por
uma especulação desenfreada do mesmíssimo
ouro extrangeiro, mas agora pedido por nós, sob
a nossa res ponsabilidade collectiva,- se alguma scentelha de juizo nos bruxnlêa ainda no ce ..
rebro1 Como não descortinar rapidamente que
o emprestimo implicava, afóra males de toda a
orde m, a translação dos lucros, no agio, se lucros ha aind a, das mãos do banqueiro ou negociante portuguez para as algibeiras dos prestamistas e banqueiros da França, Belgica e Allemanha 1 E como não presentir ao menos- já que de
cabeça sômos fracos -que a snppressão, ou a
simples reducção do agia ao mínimo, por virtude do emprestimo, seria o desabar immediato
da nossa industria, ainda mal consolidada? seria
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o augmento do commercio importador, com a
inevitavel invasão dos nossos mercados· pelo
artefacto inglez e allemão, apezar de todas as
pautas protectoras 1 seria o declinar .irremissível do commercio exportador, em valor e
em quantidade? seria, em summa, o regresso
á mesma situação, economica e financeira,
de que a presente crise derivou em grande
parte, mas d'esta , vez sem possibilidade do
mesmo auxilio poderoso · do Brazil, que em
1891 nos ajudou a fazer-lhe rosto e a domina-la?
Que ganharíamos com elle? Nada; -e perderíamos o adquirido, que é tudo.
E onde filiar esta incrivel insensatez, quando a vêmos formulada e defendida por homens,
a todos os respeitos, estima veis e cultos? Onde
procurar a origem invariavel d'estas aberrações do entendimento 1 N'isto, sempre:
Nos erros da educação recebida; no habito
pernicioso de abdicarmos a nossa autonomia
pensante; na ingenuidade infantil, que nos. faz
encontrar Sciencia onde só os disparates sobejam; no nosso terror, catholico, em affrontar o dogma da escola, e em discutir os argumentos dos mestres; na nossa tendencia funesta em sobrepôr as theorias aos factos, em
vez de aferir aquellas por estes; na nossa mania dissolvente, ruinosa para o espírito e para
o caracter, mania collectiva e que vem de lon-
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ge, de esquecermos nas nossas opiniões, doutrinas e actos, o temperamento, a cultura e as
aptidões especificas da nossa gente portugueza, e bem assim a historia, a estructu ra e as
circumstancias actuaes da nossapatria. Copia·
mos, ahi está;-sem ao menos entendermos
a significação do modelo. Sómos o phonographo da voz alheia, simplesmente ;-e parece
que não sentimos ainda ensejo .de có rar pela
subalternidade do papel.
Porque uma sciencia, hoje quasi que só instrumento docil da Finança e dos go vernos, e,
em todo o caso, profundamente infl uen ciada
pelos phenomenos particularistas do mac hinismo economico inglez, vem affirmando que só
a moeda metallica é real, normal e legitima,
-que fazemos? Sem attentarmos em que esta
opinião póde ser um modo de vêe interesseiro, ou, pelo menos, não passar d' um echo, na
theoria abstracta, das condições praticas da
preponderancia economico-financeira da GrãBretanha, da expansibilidade excepcio nal do
seu povo e do cosmopolitismo da sua civilisação,- repetimos ·logo o dogma na mais perfeita inconsciencia, e não deixamos logo de
concluir que nos convinha remodelar por elle
o nosso systema monetario. Foi o que fizemos,
de facto, adoptando em 1854 o padrão d'ouro,
sem que um instante nos passasse pela cabeça a radical impossibilidade da sua adopção
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effectiva entre nós, e, portanto, o ridículo platonismo do preceito pretencioso da lei.
Porque a Inglaterra, pelo orgão dos economistas fascinados pelo seu incontestado poderío, adivinhando nas circulações fiduciarias,
quando systematicamente preferidas e habilmente reguladas, porventura o agente mais
eflicaz da sua ruina, e desde já o seu mais cruel
'inimigo, clama contra a moeda de papel; lembra, com troça e desdem, a velha moeda dos
chinezes; agita deante dos nossos olhos de
pacovios o espectro dos assignats,- como interpretamos nós a vozeria? Como preludio
do panico 1 como previsão lucidissima do futuro
desabamentp1-hoje que a zona do papel
abrange quasi todo o sul da Europa, a Russia e as republicas latinas da America meridional, e que na propria França bi-metallistat
e de enorme reserva de ouro, o uso do precioso instrumento fiduciario se póde considerar
vulgarisado 1 Nada d'isso.
A Inglaterra poder chegar um dia á situação singularissima de estar abarrotada de libras, e ... em regímen de jejum? Ora I A Inglaterra ter mêdo? Qual I O bloqueio continental pela fóme? Que absurdo!
O bramar contra o papel é a doutrinação
desinteressada da verdade; é a advertencia
austera da sabedoria ... britannica aos nossos
desvarios de ignorantes; uma prova mais, a
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agradecer, da sua providente sollicitude pelos
miseras huma~os. Portanto- conclue a nossa
Economia das escolas- o papel é uma moeda
vil, depreciada; é uma praga ainda peior que
as do Egypto; é o flagello dos povos, uma peste social ... , os exorcismos bem conhecidos do
breviario dos Bastiat.
Identica intelligencia das cousas nas questões do agio e do cambio; era fatal. A Economia das escolas não discrimina correctamente
as duas noções; e nós a confundi-las d'uma
maneira inextricavel. E convencemo-nos de
que em vão se appellará para factos palpaveis,
de todos os dias, accessiveis ao menos atilado
dos homens. O respeito servil pelo velho texto, complicado com a pecha secular de não
fazermos o estudo seria do que decorre em
nossa caza, proseguirá attribuindo ás o:perdas
pelo cambio,, ao a:gravame do premio do ouro»,
e a phrases plumbeas da mesma clareza e de
igual pezo, não sabemos ao certo que desastres de phantasia. Que lhe preste, á nossa
sciencia economica.
Entretanto, e para concluir, sempre faremos
uma hypothese.
Supponhamos-não faz mal divagar um
bocado pelas regiões do idealismo -que o Estado portuguez, restaurando em surdina a politica financeira d'aquelles nossos broncos
monarchas medievicos, de Affonso IV, por ex.,
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tinha de larga data constituído um thesouro
de guerra, em ouro, e acost~mado a nossa
gente ao uso da moeda de papel, ou exclusiva,
ou mixta de papel e de metal, de maneira que,
ao explodir da crise, as reservas particulares
de · ou ro e prata fôssem relativamente pequenas. Supponhamos ainda que, pondo em pratica o pensamento que aconselhara a accumulação d'essa reserva, o Estado (desonerado de
divida externa, claro é) deliberava, na conjm1ctura, ceder ao commercio importador pareeilas grad uadas do seu ouro, ao par do nominal
da moeda interna, ou com uma percentagem
leve de lucro, consoante o caso. Desejavamos
que os economistas classicos nos respondessem
ao seguinte:
Ainda admittido o retrahimento, aliás quasi certo, do metal nas mãos dos seus poss uido res particulares,- as relações cambiaes
com o extrangeiro soffreriam alguma alteração apreciavel, e acaso veria cerceados os
seus lucros ordinarios o intermediaria-banqueiro? E, dada a reapparição do metal dos particulares , despojado do caracter de moeda, e
com velleidades de se fazer pagar caro,- o
agio , cotação de monopolio, podia ascender
além d'aquelle lucro leve, marcado pelo Estado ao seu ouro? e a cambial do commercio
prevalecer-se, contra o negociante importador,
da deficiencia do metal no mercado, para agiotar
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de parceria com esse ouro dos particulares? E,
concedida essa pequena agiotagem, -lucros e
perdas (ou antes, lucros positivos e lucros
cessantes) não eram pura questão interna?
mera tra nsferencia, de umas para outras mãos,
entre portuguezes ou residentes, de numerario nacional? E, por fim, haveria alguma dep<t·eciação na moeda do paiz?
Que diz a isto a Economia official?
Não verá agora o erro immenso que ha em .
cunhar para moeda interna um metal que só
vale como mercadoria de saldo, exterior? em
distribuir por uma infinidade de indivíduos
u m producto que tudo, entre nós, aconselha
a que seja uma reserva de I?Oucos? em escolher para instrumento ordinario de troca social
u m poderoso agente de equilíbrio, nas horas
de crise, perante os paizes extrangeiros?
Não co mprehenderá que o agio (do papel)
é ,. conforme asseveramos, um phenomeno
economico essencialmente interior, que, nem
na theoria nem na .pratica, convem confundir
com o cambio, phenomeno economico radicalmente exterior? que as variações da sua taxa
se refere m, principalmente, a incidentes da
vida economica nacional, e as variações cambiaes se reportam, sobretudo, aos compromissos recíprocos do commercio internacional?
q ue a existencia d'um agio não faz mais, afinal,
que revelar aquelle erro de se haver empregado
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o ouro para moeda corrente, e de o ter trans·
formado, assim, n'um imposto descaroavel sobre as entidades .~mprudentes-em especial, o
Estado e o commercio importador-que agora
careciam d'elle para saldar as suas contas externas, e que, sem tão flagrante imprudencia,
o teriam á mão por um juro leve?
«Mas- replicar-se-ha- para que. um juro
modico viesse, no instante opportuno, attenuar
os effeitos d'uma crise, regular-lhe o curso e
suavisar-lhe o desfecho, era preciso que essa
reserva d'ouro se tivesse accumulado, não
captiva de avultados pagamentos a fazer no
extrangeiro; fôsse uma especie de receita liquida collectiva, exempta de onus actuaes e
de possíveis embargos, que, de memoria de
homens, só entre nós se realisou n'essa longínqua Idade-media.»
Exactamente : era precisa essa reserva,
nunca, porém, sob a fórma de moeda nas mãos
do publico anonymo. Era preciso que o Estado
não tivesse compromettido a Nação com os
seus emprestimos. Era preciso, p~r seu lado,
que a Nação não compromettesse o Estado, de- ·
fraudando-o no imposto, e sobrecarregando-o
de funcções que, em rigor, lhe não pertencem.
Era preciso ainda que o povo portuguez e,
mais que ninguem, a sua burguezia dirigente
perdessem a balda de contar com o Brazil e a
Providencia, nacionalisando trabalho e riqueza,
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reduzindo ao estrictamente indispensavel as
suas compras no extrangeiro, equilibrando por
uma vez o nosso organismo económico e social, defeituoso e combalido desde, pelo menos,
o seculo xv.
Era preciso isto, em resumo: revigorar toda a nossa economia interior, e remodelar profundamente o mecanismo grosseiro do Estado.
Estamos, em fim, plenamente de accordo:
era indispensavel sermos homens de energia
e são jQizo,- e deixarmos em paz cambios,
agios e moedas de papel depreciado, responsaveis innocentes por transtornos e por miserias
de que sômos os unicos culpados, os fautores
exclusivos e, ao que parece, impenitentes.

17

CAPITULO IV

O CREDITO AGRICOLA

:o

Com os elementos de apreciação que
exame das noções de cambio e de agio nos
levou a pôr em destaque no capitulo anterior,
póde julgar-se agora do que valeria o banco
francez e belga, com 150 milhões de francos,
em ouro, de capitàl, a fundar entre nós nas
condições a que se refere o snr. Malheiro Dias
no n. 0 24, dezembro de 1899, do semanario
-«A Industria Portuguezat. »
Antes porém de enumerar, porque não se
carece de perder muito tempo em provar, a
serie de inconvenientes e de riscos que não
deixaria de trazer-nos tão deploravel ideia, levantemos uma questão, ao que nos parece,
subentendida no projecto:
-O que é que aqonselharia os banqueiros
belgas e fràncezes a sollicitarem do governo
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portuguez, se negociações quaesquer existiram,
a concessão do grande banco rural?Primeiramente, sem duvida, a abundancia
de capitaes disponíveis em duas nações cuja
prosperidade é conhecida, e por conseguinte
a vantagem, senão a urgente necessidade de
os yalorisar melhor em Portugal, cobrando um
juro maior do que na Belgica e na França obteriam, e garantindo-se, além d'isso, um reembolso mais seguro.
Em segundo logar, o receio, de resto bem
fundado, de fazerem o emprestimo do seu dinheiro a governos portuguezes, notoriamente
incapazes de o saberem administrar com bom
senso, embora na operação obtivessem melhor
juro, não inferior de certo. a 6 °/o.
Em terceiro logar, a preoccupação de fiscalisarem as finanças do Estado, as emissões
de papel pelo Banco de Portugal, e a regularidade do serviço da divida publica, particularmente da externa. Disfarçadamente a principio,
sem dissimulação mais tarde, quando a sua installação definitiva entre nós lhes permittisse,
sob qualquer pretexto, intervir de perto, substituindo-se de facto aos governos de Lisboa,
pelo menos na gerencia dos interesses dos
prestamistas extrangeiros.
Em quarto logar, abrir de novo os nossos
mercados, hoje cerrados a · muitos artefactos
extrangeiros graças á protecção pautal e á
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formidavel defeza pelo agio, ás suas industrias
plethoricas, que reclamam desaguadouros.
Em quinto logar, o desejo, mais ou menos
consciente, de propagar influencia nacional,
de adquirir predomínio economico e politico,
de arrastar uma nação pequena e tola na orbita dos seus interesses de povos.
E não mencionamos senão os motivos
principaes, aquelles estímulos ou previsões
que o leitor mais desattento póde abranger de
relance, sem grandes esforços de entendi~
mento.
A realidade do priineiro motivo encontrala-ha estabelecida e desenvolvida no cap. v
do nosso «Problema Agrícola» quem tenha a
curiosidade de folhear esse modesto trabalho.
Na Europa central, principalmente pelo extraordinario desenvolvimento fabril, os capitaes
têm-se accumulado em excesso; de maneira
que difficilmente conseguem collocação a taxa
que os satisfaça. Os Estados, as emprezas e
companhias, em geral bem administrados e
providos de recursos, não absorvem os capitaes disponíveis~ ainda mesmo a juro baixo.
Não precisam de dinheiro· eis o facto; tem-n'o
que chegue e que sobre. A emigração do numerario torna-se, por tal mDdo, uma verdadeira exigencia, um derivativo salutar para o vigor superabundante d'esses bem equilibrados
organismos. Pena é só que uma incapacidade
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comprovada, uma mendicidade chronica, uma
fraqueza e uma desordem permanentes nos
não consintam a esperança de vêr esses capitaes ingressarem n'o paiz espontaneamente,
por sua conta e risco, e sujeitarem-se aqui á
lei commum, sem nenhuma especie de garantia nem regímen qualquer de favor, de que
nos têm resultado as perdas e os vexames que
andam na memoria de todos.
O receio de · confiar milhares de contos a
uma administração, da qual temos sido, nós
todos- publicistas, jornalistas, políticos, homens d'Estado, ou simples cidadãos- os primeiros e os mais implacaveis detractores, obedecendo á fatal tendencia de injuriar a patria
e de lhe apregoar os seus vicios e defeitos, sem
nos· julgarmos constituídos no d,ever de os corrigir ou attenuar,- esse receio é naturalíssimo
e desgraçadamente justificado. Que importam
os juros altos? Que importariam mesmo hypothecas de valor elevado e seguro ?-se, porfim,
o Estado portuguez já falliu, e, seja qual fór
a boa-vontade dos governos extrangeiros em
defender os interesses dos seus nacionaes
além-fronteiras, sempre será bom não esquecer que Portugal não é bem a Grecia, nem em
territorios, nem em população, nem em tradi.ções? se, por traz de imprudentes governantes,
vivem e observam 5.000:000 de portuguezes,
.que infallivelmente se não deixariam tractar
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com a sem-ceremonia com que seria possível
tractar tal ou tal ministerio?
Fallar em contrôle é facil. Mas os france:zes não terão de certo esquecido que já estiveram, armados, a rnandar em Portugal em
1807, _e que, apezar d'isso, e antes de qualquer
-soccO'i"ro inglez, foram litteralmente expulsos
de toda a parte, á excepção de Lisboa e pou·cas mais terras do Sul. E belgas e francezes
não deixarão tambem de recordar que, se al.guns annos depois uma · Regencia, abominavelmente idiota e servil, pôde permittir a um
Beresford mandar suspender d'uma forca a
Gomes Freire, tres annos apenas decorridos sobre uma das maiores torpezas que maculam a
historia d'este povo, bastaram para expurgar o
solo portuguez de - um punhado de escravos
tremulas e de seus patronos bretões, insolentes e brutaes.
A previsão d' estas reacções mais que prova veis, combinada com a preoccupàção manifesta por desgovernos passiveis, em face da
·organisação anti-natural do Estado e do recurso abusivo e perigoso ás emissões de papel, sem correspondencia parallela com o des·envolvimento do trabalho, põe em immediata
evidencia o terceiro motivo a que alludimos. ·
Explica-nos bem a substituição d'um contrôle directo, impossível de impô r aos governos deLisboa, por uma inspecção indirecta, habilmente
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acobertada com a protecção dos interesses agricolas do paiz. A lavoura seria, por tal modo~
o testa-de-ferro do capitalismo internacional
a velar aqui pelo seu dinheiro.
Abrir largamente a importação ao artefacto
francez e belga, permittindo-lhe luctar entre
nós com vantagem, para não dizer com exito
certo, contra o artigo concorrente-eis, sem
duvida alguma, o quarto objectivo dos novos
Mecenas ... da agricultura portugueza. A manobra percebe-se: ·
O lavrador nacional, infelizmente immerso
n'uma ignorancia lastimavel ácêrca da nossa
precisa situação actual, como paiz productor,
não reflebtindo nas causas e esquecendo os
effeitos da crise de 91, ainda não conseguiu
perceber que a mesma barreira-pauta e agioque fez, sobretudo em todo o Norte, ensaiar
á industria largos vôos, o defendeu a elle contra o artigo agrícola extrangeiro, lhe ampliou
os mercàdos existentes, Inglaterra e Brazil
principalmente, e lhe franqueou o immenso
mercado das colonias. Em vez de attribnir,
com justiça, o excesso de encargos de que
soffre ao imposto exaggerado, mal lançado e
ainda peior distribuído, e á carencia de credito facil, systematicamente organisado; em vez
de cuidar, por isso, de reclamar a organisação
d'esse credito e a adopção de novas bazes para
esse .imposto, descaroavel e cego, conforme
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em «Ü Problema Agricola» tivemos a honra de
propôr-lhe, prefere invectivar cor;ttra a industria, como se o transtorno monetario que a
fez tomar alento e progredir, não o fizesse a
elle tambem prosperar e desenvolver as culturas.
Sobre esta hostilidade, mais triste do que
propriamente insensata, sonharam jogar o jogo dos interesses industriaes dos seus ·paizes,
ao conceberem a fundação do seu banco rural,
os capitalistas belgas e francezes. O juro abaixo de 3 °/o trar-lhes-hia enorme clientella campezina, a ma~s intelligente e poderosa. A importação dos 30:000 contos em ouro, podendo
determinar desde logo depressão consideravel
do agia·, conciliava-lhes o apoio e o applauso
de grande parte pelo menos do commercio do
Porto e Lisboa, que só pensa, com a mesma lu.:.
cidez do proprietario dos campos, nos pseudoprejuizos ligados ao desequilíbrio dos cambias.
O Estado ficava satisfeitissimo,. porque poupava uns 2 ou 3 mil contos na transferencia
de fundos. para pagamento dos coupons, e não
deixaria de chocalhar a economia aos ouvidos
dos innumeros papalvos que buzinam em côro,
com a fidelidade inconsciente do echo, a opinião dos entendidos.
A consciencia do erro, o arrependimento
e as coleras viriam mais tarde, quando as fabricas éntrassem a fechar, uma a uma, batidas
I

I
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pela mercadoria da industria alheia; quando
o artigo agrícola, ainda ha pouco procurado
pelo ouro extrangeiro, valorisado pelo agio,
principiasse a accumular-se nas adegas e celleiros do lavrador, e visse o proprio mercado
das cidades restringido pela emigração forçada de innumeras familias operarias; quando o
Estado começasse a sentir a estrinça das reclamações, fundamentadas ou phantasticas,
dos philanthropicos fundadores do banco agrícola, associados aos portadores da nossa divida, e defendidos por governos formidaveis. ,
Não iriamos ao fundo, talve~; mas que terrível retrocesso no caminho, até agora percorrido, para nos libertarmos de vez da nossa
humilhante inferioridade economica I ·
Se não sossobrassemos na tormenta, não
deixaríamos, por isso, de ir a reboque das aspirações politicas franco-belgas em qualquer
conjunctura imprevisível, ou, em todo o caso,
de nos vêrmos perigosa e g'r otescamente baldeados entre nações fortes, em conflicto de
molossos. Repetiríamos de novo a velha historia! -quando tudo nos impõe a urgencia rigorosa de nos robustecermos internamente,
creando riqueza com indomavel pertinacia, e
de prevenir futuras insolencias, armando-nos
a se rio e generalisando a instrucção militar,
desde já e a todo o custo.
E este quinto objectivo, que não se furta-

,,
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ram a meditar, provavelmente, esses magnanimos dispensadores de credito barato á nossa
agricultura, não é de tão exígua importancia
como porventura se affigure a muitíssimos
sujeitos, altivos detrahidores do seu paiz.
Portugal é uma pedra insubstituivel, e poderá ser até fundamental, no futuro taboleiro
da guerra. A sua posição geographica, relacionada com a dos archipelagos dos Açores, Madeira e Cabo~ Verde; as excepcionaes qualidades de comJ;>ate do soldado portuguez; a
possibilidade de defender com -absoluto exito
a nossa fronteira terrestre, apezar de extensa
e, em parte, aberta do lado da Hispanha; a
grande facilidade em deslocar ao longo, e de
concentrar n'um ponto qualquer da nossa
costa forças consideraveis e material de campanha,- farão de nós um dia, necessariamente, alliados pré ciosos . e inimigos de temer.
Far-nos-hão, para inglezes e hespanhoes com
certeza; para italianos, francezes e allemães
com probabilidade hoje, quasi com certeza
.ámanhã, na hora do perigo; alastrando-se a
lucta, para todos, excepto porventura ... para
nós mesmos. Só nós, acaso, em toda a Europa
·é que, incorrigíveis maldizentes é preguiçosos
·execra veis, não vê mos as admiraveis condições
·naturaes do nosso solo e da nossa gente, mettendo hombros, sem perda de tempo, á bella
e varonil empreza de as aproveitar e valorisar.

268

Estudos Historicos

Reflexões d'estas não germinariam na cabeça dos promotores extrangeiros da nossa
riqueza rural? Não é de crêr; salvo se os suppozermos tão imbecis CO(llO nós- o que seria
o cumulo da inconsciencia.
Para expôrmos com inteira franqueza todo
o nosso pensamento, acreditamos até que, ao
menos para os capitalistas francezes, que devem trazer sempre no espirito a subalternida. de innegavel da França na politica geral desde
1870, este objectivo remoto foi talvez· o que
mais os seduZiu no plano de trazer á lavoura
portugueza capital a menos de 3 °/o.
A cedencia por 60 annos, em troca do serviço ... de receberem juro pelo seu dinheiro,
dos 72:000 hectares dos terrenos arenosos da
costa, para revestir de arvoredo! ...
Que terppo . exige, para crescer e ganhar
cerne, uma arvore de alto fuste ·? Em menos
de 24 a 30 annos difficilmente haverá pinheiro
corpulento, completo. Juntem-se o tempo e a
despeza que o trabalho absorve_ria, ainda que
conduzido com saber, actividade e recursos.
Accrescentem-se agora os incidentes: tempestades, ventanias agrestes, desbaste por animaes
e pelos homens- peiores ás vezes que as féra.s,
-abortamentos inevitaveis, entretenimento,
reparações e vigilancia das culturas, cercados,
. abrigos e obras de arte eventuaes. E' clariSsimo que, admittindo o milagre de se poder le-
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var a bom termo, por extrangeiros, esse vasto
emprehendimento, sem que milhares e milhares de conflictos surgissem a comprovar-lhe a
imprudencia radical, e a crear-nos, em todo o
caso, situações delicadíssimas,- os 72:000 hectares de floresta marítima só poderiam começar a tornar-se manancial feracissimo de renda,
quando justamente o prazo da concessão não
estivesse muito distante do termo.
E' crivei que o tivessem esquecidó os argentarios franco-belgas? E os pinheiros produzidos nas dunas do littoral bateriam em preço,
e mais ainda em qualidade, o excellente pinho
das vastas e densas florestas da Russia e da
Scandinavia?
Duvidâmos.
O intuito era outro, parece-nos. Com a concessão, .a qual nada aliás justificava, além de
attingirem os fins diversos de que démos conta
succinta, francezes e belgas ficavam . proprietarios .da nossa costa, senhores absolutos, e legaes, d'um tracto de territorio para elles inestimavel, e do qual para nós, por maioria de
razões, ou, melhor, por motivos de transcendente importancia politica, é de suprema necessidade não deixar alienar nem uma unica
pollegada.
O leitor ignora talvez que já em tempos, ·
por occasião da guerra da independencia em
que andavamos empenhados com Hispanha,

•
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a França, nossa alliada, suggeriu a ideia, requisitando para essa empreza o nosso appoio,
de se tentar a conquista d'uma cidade maritima
da Galliza, que passaria ao seu dominio. O governo portuguez', ou antes Castello-Melhor,
percebendo bem o alcance da suggestão, fingiu cortezmente adherir. Mas taes demoras e
embaraços teve geito de atravessar no caminho, que Schomberg, militar experiente e entrado em annos, não se conteve que não dissesse ao general portuguez, conde do Prado, incumbido da commissào:- «Snr. conde, não se
moleste V. Ex.a; ... isto para mim é escusado,
porque antes de V. Ex.a nascer, já eu era soldado.» («Anti-catastrophe», Li v. 2. cap. XII, III).
No meiado do seculo XVII bastava-lhe ter
um pé, só, n'um angulo da Galliza; hoje, desejaria possuir a · orla atlantica portugueza, inteira, por 60 annos!
Em 60 annos- não será inopportuno que
façamos a pergunta-não estalará, emfim, essa
guerra cyclopica entre as potencias? E nós,
por amor da lavoura e do cambio ao par, com
72:000 hectares da nossa costa em poder da
finança franco-belga I Ou isto, ou um porto de
carvão na '· Trafaria, dentro do Tejo, para a
marinha dos yankees! . •.
Temos andado, não ha que . vêr, em previsão e capacidade politica I Lançamos •a barra
adeante, é positivo, do simplorio e pusillanime
estadista, ministro de Affonso VI!
0
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Mas, evidentemente, applaudindo a Iniciativa dos capitalistas franco-belgas, e saudando a
chegada ao nosso solo dos 150 milhões de
francos em ouro, o snr. Malheiro Dias, · que
não tem obrigação de ser um homem d'Estado, limitava-se a vêr no auxilio inesperado
d'esse consideravel capital a remoção do grande obstaculo que, no seu espírito, se levantava contra a adopção do nosso projecto.
Nós não hesitavam os em appellar para mais
avultada emissão fiduciaria, desde que integralmente coberta por obrigações hypothecarias de ter;·renos cultivados. O snr. Malheiro
Dias recuava deante da depreciação do papel, a
seu vêr inevitavel, e do aggravamento fatal consecutivo do premio do ouro, muito além dos
40 ou 39 °/o actuaes. E a proposito, equipara a
nossa actual nota inconvertível com o papelmoeda do principio do regímen liberal- o que
é, . visivelmente, uma inadvertencia, pela impossibilidade manifesta de se com pararem entre si as duas epochas sob os pontos de vista
monetario, economico, de regímen e rendimen·
to do imposto e de situação politica. E suppõe ainda que, para a noss~ empreza gigantes-
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ca, «não seriam demasiados tOO:OOO contos.»
Está claro que o obsedia sempre a ideia d'uma
elevação excessiva do agio do ouro, tornando
«a carestia de vida ins~pportavel n'um paiz
como o nosso que tem de importar avultadas
quantidades de substancias alimentícias.»
Ora, nem eram precisos os 100:000 contos
de excesso sobre a actual emissão de cêrca
de 68:000, nem se daria essa depreciação da
moeda de papel, nem o agio, embora o suppozessemos aggravado- o que aliás estaria longe de ser um mal-attingiria os 200 e mais
p. c. que já attingiu nos Estados-Unidos do Norte e na Republica Argentina, sem que em qualquer d'estes paizes o facto intimidasse os estadistas e os homens de negocio. Pelas seguintes razões fundamentaes: porque a nova formula de credito agrícola seria gradualmente e
prudentemente applicaqa, apenas na medida
em que os proprietarios a 'reclamassem; porque
a garantia hypothecaria seria sempre proprieda·
de cultivada, embora só parcialmente, e portanto um valor alto, actual e effectivo; porque
nunca moeda alguma, de metal ou de papel,
soffrerá depreciação interna, a unica que nos
importa, desde que acompanhe fielmente o m:vel das transacções, e uma e outra a so{frerão,
quando aconteça excede-lo; porque, relacionando·se o agio com a balança do commercio
exterior, o desenvolvimento largo e rapido da

\
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producção agrícola interna e, por um mecanismo directo e indirecto, da producção industrial,
abateria mais ainda a verba das importações,
ao mesmo tempo que levantaria a cifra da exportação, pelo barateamento do genero nacional produzido; finalmente, porque esta unica
reconstituição possível das nossas reservas
de ouro se faria regular e naturalmente, sem
abalos nem prejuízos, e não · artificial e subitamente pelo ingresso d'uma batelada de ouro
·e xtrangeiro, que, além de desmoralisar o Estado, anniquilaria todo o improbo trabalho,
de ha oito annos, para nos bastarmos a nós
mesmos.
· Se o nosso illustrado critico reflectir, e
estamos certo de que terá já reflectido, depois
· que, de passagem, buscamos elucidar-lhe al' dúvidas no periodico «A Voz Publica»,
gumas
convencer-se-ha de que o seu temor é infundado, e os nossos argumentos de muito diflicil
resposta.
·
Nunca nos passou pela cabeça contestar
que uma nação careça d'uma forte reserva de
ouro, visto que em ouro convencionaram os
povos liquidar as contas do seu commercio
reciproco. O que contestamos, agora e sempre,
é que o ouro seja uma moeda necessaria ou, sequer, u til na circulação interior. O que contestamos e contestaremos é que, a não-ser por saldos
successivos do commercio exportador, haja pro18
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cesso normal, seguro e- por assim nos exprimirmos- gratuito, de reconstituir entre nós
essa reserva. O que contestaremos, com a mais
energica convicção, é que a moeda de papel,
desde que não represente emprestimo~ a descoberto, lançados sobre um paiz por governos
perdulario,s, · soffra a menor depreciação no
seu valor nominal.
Ousaria o snr. Malheiro Dias, ou ousaria
homem algum sensato em Portugal aconselhar
um grande emprestimo externo, ainda que
realisado sem hypotheca especial? Não ousa·
ria, sem dúvida alguma.
Porquê? Porque sabemos todos, infelizmente, qual seria o destino d'esse emprestimo; e,
sobretudo, porque sabemos, ou presen'timos
todos que, estando ainda muito mal consolidados os nossos progressos, aliâs magnificas,
na nacionalisação das industrias e de certos
productos do solo, particularmente do trigo,
"iríamos inutilisar n'um momento o fructo de
tantos esforços e sacrificios. Qual de nós -insistimos- ousaria tomar sobre si a responsa-,
bilidade do formidavel desastre?
Cambio ao par! Para quê? Que bem nos
faria o famoso par, que nos illudiu por tantos
annos, e que, porfim, se vingou cruelmente
da nossa pueríl credulidade?
Em tempo, no Chile e na Argentina, tentaram os governos condescender com os clamo-

e Economicos

275

res de alguns homens da finança e d'um certo
commercio, que ha-de sempre assignalar-se
pela sua deplora vel cegueira a respeito da significação do cambio e das perdas imaginarias
promovidas pelo seu chamado desequilibrio.
Não ignora o snr. Malheiro Dias de que modo
responderam os dois paizes americanos á tentativa governamental de provocar uma melhoria na taxa. As classes productoras, o commercio exportador, a parte illustrada do commercio importador, os grandes proprietarios
ruraes oppozeram-se tenazmente ao projecto,
vêndo lucidamente na adopção d'elle uma perda nacional avultadissima, acaso mesmo irreparavel. E tinham razão os oppositores: largos
tractos de terreno, incultos, votados a pastagem de gado bravo, passaram, depois da crise,.
a ser arroteados e semeados de trigo, hoje exportado em va$tissima escala para a Europa,
ou converteram-se em prados artificiaes no intuito de augmentar a quantidade e aperfeiçoàr
a qualidade da lã dos seus numerosos rebanhos.
-«E' um paiz novo, com muito solo disponive}.» -dir-se-ha.
E o nosso Alemtejo não será tambem, em
grande parte, um solo virgem? Não estará
ainda, com as suas planuras em mattagal, no
regímen de propriedade e no estadio de civilisação em que se · encontram, ao presente,
os pampas da Argentina, as cuchilhas do Uru~
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guay, a campanha do Rio Grande do Sul? A
herdade é, porventura, muito differente da estancia 1 e o gaúcho não será primo co-irmão do
campino do riba·Tejo r
Com aquelle desenvolvimento agrícola extraordinario coincidiu um esforço gigantesco,
alargado até ao Brazil, para nacionalisar as
industrias adaptaveis, e libertar a Republica;
o mais possível, do artefacto norte-americano
e europeu, apezar de se luctar em toda a
America do Sul com contrariedades de clima
e com a terrível carencia de pessoal, tradicção
e saber technicos; e o intento vai-se realisando,
comquanto lentamente, atravez de todos os
obstaculos.
Seremos nós mais intelligentes e patriotas
do que esses audazes americanos, que estremecem as suas patrias, e que se julgaria nascidos de proposito para crear e mobilisar riqueza com superior sagacidade? que se poderiam, mesmo, dizer os educadores dos nossos
melhores homens de negocio?
Lembramo-nos bem: o snr. Malheiro Dias
não é um emprestimo do Estado que defende;
advoga sómente a ideia franco-belga d'um banco agrícola, com 150 milhões de francos, ouro,
de capital a ceder aos lavradores mediante um
juro maximo de 3 °/o.
Mas tem o nosso distincto contradictor a
certeza de que o banco manteria sempre a sua
I
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tl\Xa, inferior ou igual á promettida percenta·
gem? que acceitaria a variabilidade das taxas em harmonia com a natureza da cultura,
conforme propuzemos, e pensamos ser essen-cial? que prescindiria dos 72:000 hectares das
dunas maritimas, que em mãos extranhas
representariam, .além d'um perigo incalculavel, um perfeito ·presente, gratuito, de mão beijada? e que lançaria, porfim, o seu ouro na
circulação?
Primeiramente, claro está que não lançavaJ
como não consta que o lançasse o «C1·édit
franco-portugais'P, ha poucos annos estabelecido entre nós. Não só, segundo a theoria do
snr. Malheiro Dias, teria de conservar pelo
menos 1/s do seu capital em reserva, mas é
evidente que, sendo as compras externas da
lavoura relativamente fracas em relação ás suas
compras interiores, teria de trocar pela moeda
·c orrente de papel os 2/a restantes do metal que
o banco de Portugal immobilisaria por seu tur~
no em reserva. Ora, immobilisados nos cofres
das duas instituições, ou- o que é o mesmo- cuidadosamente sequestrados da circulação
os 30:000 contos em ouro, visto como as novas
emissões de papel, sommadas ao que gyra
actualmente, não ficariam áquem de 100:000
contos, -como é que esse ouro garantiria o nominal da moeda inrerna, e melhoraria a taxa
cambial? Por que especie de força catalytica é.:
\
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que o metal, aferrolhado nas burras, impeQiria a depreciação do papel e os tripudios des,c aroaveis do agio?
Não gu arda o banco de Portugal nos seus
cofres uns 4:800 contos em ouro, afóra cêrca
de 8:300 em prata? Como succede, então, que
.()S cambias sobem e descem a seu sabor'? e
a mo-eda interna continúa, ás vezes em poucos
dias, a soffcer ·uariações de 2 e mais p. c. de
nominal, sem que o metal ponha côbro a es·
tas phantasias monetarias, e sem que, aliás,
- a quantidade de meio circulante varie?
Logo, para que os lt">O milhões de fra nco~
beneficiassem os cambios e o papel, era de
absoluta necessidade faze-los circular no paiz;
isto é, restabelecer a convertibilidade dà nota.
Mas, desde que o erro enorme se commettesse,
sabe o snr. Malheiro Dias o que succederia,
desde logo? Succederia, além da derrocada
economica de que fallamos, sumir-se, desapparecer, como por encanto, todo esse ouro, quer
para pagar lá fóra as bugigangas pelas quaes
suspira todos os dias uma parte da nossa sociedade, quer para dormir no pé de meia dos·
avaros, á espera das vaccas magras. O tempo
d'um credo, apenas, para esta habil gente por~
tugueza, nostalgica das velhas grandezas da
India, saudosa do regabofe dos quintos e diamantes do Brazil, liquidar o ouro do francez
e do belga ... Pobre do reformador, verdadei-
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ramente patriota, se não conhece o povo com
que Hda!
Depois, não desistiria do magnifico presente
dos 72:000 hectares incultos da orla atlantica,
por motivos a que o snr. Malheiro Dias poderá não ter attendido, mas que para os concessionarias foram, talvez, o estimulo principal do
seu accesso philanthropico, e para o humilde
signatario d'estas linhas seriam argumento
bastante para repellir, summariamente, o projecto e os seus auctores.
Não acceitaria, tampouco, a escala mo·vel das taxas, já porque a negativa formal á
concessão dos arêaes da costa lhe arrefeceria immediatamente a mágua lancinante pelos
infortunios da nossa depauperada agricultura,
já porque, devendo a taxa media do capital
mutuado regular por 2 1/2 °/o, ou ainda menos,
. tão bom, ou melhor, emprego encontrariam
n'outros paizes, a essa taxa, os 30 mil contos
da empreza.
A nossa primeira questão fica, assim, prejudicada, pela raiz.
Juro maximo de 3 °/~, taxa variavel com a natureza da cultura para a qual se reclamasse o
emprestimo, repudio summario da menor con"!
cessão territorial e, ainda por cima, submis"!
são completa á lei commum, senão a uma regulamentação e$pecial que prevenisse abusos
possíveis, visto tractar-se, em grande parte
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pelo menos, de contractos hypothecarios,
celebrados por uma instituição extra.ngeira:
-é muita exigencia reunida para philanthropos franco-belgas-devemos concordar plenamente!

*

*

*

E' que a questão é muito outra. Não é do
ouro que precisamos, n'este momento ; precisamos de cuntar apenas com a nossa actividade e intelligencia, e de tirar todo o partido
possível da situação providencial que a crise
de 91 nos cr.eou, para nossa emenda e ensinamento. Carecemos de prescindir, por uma
vez e para sempre, do funesto recurso dos empre~timos, da continua inge~encia dos extranhos nos nossos interesses nacionaes, e até,
logo que seja possivel, da vergonhosa dependencia em que vivemos perante os nossos residentes no Brazil,-para contarmos só com
o nosso esforço, que já tem mostrado quanto
vale, e com as nossas riquezas naturaes, na
metropole e nas colonias, que são quasi illimitadas.
-· Tracta-se, nem mais nem menos, de resolver um problema formulado ha cinco seculos,
que uma revolução inopportuna e a consecuti-
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va direcção do pensamento collectivo para um
mercantilismo aventureiro vieram suspender
e . addiar, mas que chegou, emfim, a occasião
de encarar coraiosamente de frente e resolver.
Tracta-se de provocar o alastramento das populações por toda a superficie do nosso solo,
e de conferir, por tal modo, segurança, estabilidade e independencia ~ umá civilisação
que, até agora, quasi que tem apenas vivido
de copiar servilmente o extrangeiro, e só logrado resalvar a sua precaria autonomia, graças
ao antagonismo irreductivel de algumas potencias da Europa. E tracta-se, ao mesmo
tempo, de chamar o Estado e a Nação á consciencia dos seus deveres elementares, fazendo-lhes palpar os perigos que o desconhecimento ou a renuncia /cobarde a estes deveres
trará infallivelmente a um e a outra, em prazo breve.
A Europa é hoje um acampamento; como
os reconcavos das suas costas, ·o abrigo de
vastos arsenaes e de marinhas formidaveis. O
desarmamento não é possível; nem pessoa alguma acredita em humanitarismos de czares.
Quer isto dizer, simplesmente, que a guerrat
uma guerra pavorosa, generalisada e de extermínio, tem de ser o desfecho obrigatorio de
toda esta febril actividade em adextrar soldados, accumular e reunir provisões e armamentos, e ' sumir em armazens montanhas de ouro.
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Se o brinquedo de Frederico n, conhecido
na Historia pelo nome de-guerra dos sete
annos -foi bastante· para tingir de sangue o
mar das Indias e para commover pelles-vermelhas no fundo das espessas mattas do longínquo Far-west, não é de presum1r que o terramoto collossal de ámanhã nos deixe continuar
a apodrecer em paz, na estupida beatitude dos
cretinos, n'esta orla formidavelmente exposta
da Península.
Se a convulsão, ao apparecer, nos colhe na
imbecil inercia do costume, é certissimo
que seremos triturados, como grão em mó. de
azenha. Avisou-nos d'este destino, no <<Times»,
ha cêrca d'uns 6 ou 7 annos, um publicista
britannico, sustentando que a Inglaterra não
deveria hesitar em escolher para baze das suas
operações marítimas o porto ou portos, que·
entendesse, de qualquer das nações continentaes. O nome do articulista, o n.o e até o anno
em que o «Times» publicava o arrazoado, esquecemo-los, ou antes-archivamo-los; mas
inutilmente procuramos a preciosa tira do jornal, aliás recortada e mettida no bolso, ao
tempo, com o mesmo cuidado meticuloso com
que se guarda uma relíquia .
.Mas nem preciso se torna recordar o aviso
contido na praza do escriptor: o marquez de
Salisbury não ha muito que o recordou tambem, e todos sabemos como, na hora do pe-
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rigo, a Inglaterra, ou qualquer nação poderosa,
procede em_ face . dos mo1'ibundos, sobretudo
quando complicados de tolos e pusillanimes.
Evitar, não diremos já o esmagamento, a
simples ignominia d'um enxovalho imminente,
é, pois, obrigação rudimentar d'um povo que
possue, nervos ainda susceptíveis de vibrar do-lorosamente á insolencia; e Portugal inteiro
comprometteu-se em 1890, com uma quasi
-solemnidade publica, a esquivar no futuro humilhações como as que assignalaram para elle
esse anno triste.
portanto, indispensavel armarmo-nos; e
acontecimentos recentes se têm incumbido de
mostrar que demasiado tempo se tem perdido
na realisação d'esse plano indeclinavel. Para
nos armarmos, e instruirmos ·militarmente,
segundo os preceitos modernos da guerra,
necessitamos de muitos, de variados e vastíssimos recursos; por conseguinte, de poderosa reserva de ouro. Para accumular esta reserva, mas nossa, p~·opriedade exclusiva de nós
todos, carecemos de trabalhar enormemente,
de produzir intensamen-te, cada vez mais e
melho'l·, reduzindo ao mínimo a nossa dependencia economica em face dos paizes extranhos, elevando .ao maximo a nossa producção
. agrícola e a nossa productividade fabril; precisamos de, a um tempo e desde já, nacionali..
sar trabalho e fixar população.

r:',
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Ora, entre as fórmas diversas da actividade
economica, aquella . que, entre nós, dispõe de
pessoal abundante e regularmente adextrado,
que absorve e attrahe de preferencia a massa
da nossa gente, que melhor se concilia com os
nossos habitos, tendencias e tradicções, que
mais fielmente retrata a physionomia especifica portugueza, ao menos originaria, que representa o elemento mais resistente e estavel
da nossa individualidade social, que melhor encorpara e symbolisa o amor qa terra e o sentimento de patria, que mais facilmente retr::ibuirá os beneficias que se lhe prestem , e mais
promptamente se reanimará, portanto, a um
sopro vivificador, -essa é incontestavelmente
a agricultura.
Que reclama ella, principalmente? Que a
alliviem d'um imposto pezadissimo, lançado e
distribuído ás cegas, e da sucção parasitaria
da 'usura.

*

*•

*

Já dissemos, mas não será inutil repetir,
que a lavoura, sobretudo a pequena e preciosissima lavoura do Norte, geme sob uma
divida hypothecaria de dezenas de mil contos
de reis, a juros litteralmente pharisaicos. Esta
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sangria é odiosa, e os seus estragos evidentes,
por ex. na região vinhateira do Douro.
Limitar por lei a taxa dos emprestimos seria indesculpavel chimera; esperar que os capitalistas se vão substituir aos usurarios, candura
de inexperientes; contar com o espírito associativo e capacidade organisadora de credito
por parte dos interessados, desconhecer o caracter, a cultura, e as actuaes condições affiictivas de legiões de cultivadores, além de ser
processo moroso.
Que resta, portanto, a fazer? O que em «Ü
Problema Agrícola» tivemos· ensejo de propór
e explanar, appellando expressamente para o
interesse, a intelligencia e o patriotismo dos
proprios cultivadores. Que se consultem, que
discutam, que se liguem, e que, a uma especie de parlamento livre, os lavradores de cada
grande região do paiz concorram todos a formular as suas queixas e a requerer dos poderes publicas medidas radicaes ·e salvadoras.
Pois não é pratico o alvitre?
Uma d'essas medidas era, sem contestação
possível, a transferencia das actuaes hypothecas do solo, feitas por innumeros proprietarios
em condições esmagadoras, para uma instituição que, por meio d'um juro extremamente
benigno, lhes assegurasse a solvencia. Esta
simples medida, tào opportuna
como de•
.
cisiva, libertaria irnmediatamente uma infini-
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dade de predios dos encargos que no regimen
actual lhes não permittem exploração lucrativa, e ainda menos aperfeiçoamento de processos e alargamento de culturas. Para a região do Douro, que a ma)s ligeira reflexão nos
aconselha a favorecer por todos os modos possíveis, barateando a producção do nosso primeiro comprador de cambiaes que se chama
o vinho do Porto, a convet·são da sua divida
hypothecaria traria effeitos incalculaveis. Effeitos poderosos provocaria igualmente na vasta
e ~ica província do Alemtejo, em relação á.
-cultura do trigo, o abaix:amento do juro dos
capitaes mutuados até á taxa miníma de 1 °/o,
segundo no nosso livro propozemos e crêmos
ter justificado. E bastaria este duplo beneficio
-de permittir ao nosso principal artigo de
exportação a lucta em barateza, nos mercados extrangeiros, com o seu concorrente de outros paizes da Europa, e de nos emancipar do tri·
go exotico, hoje comprado a ouro na Argentina e
Norte-America,- para que uma lavoura intelligente não hesitasse, pelo menos, em discutir
largamente n'um congresso os meios praticas
e efficazes de conseguir capital a juro baixo.
Não seria acceita, integralmente, a nossa
fórmula? Outros alvitres appareceriam queresolvessem a questão com vantagem de tempo,
taxa, garantias? o Melhor. Em todo o caso,
este problema vital do credito fundiario teria
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dado um pa:sso gigante para a sua solução ·
-o que marcaria: epocha na historia da economia nacional.
E' evidente que não é de credito destinado
a despezas correntes de grangeio que se trata aqui. Para esse, as fórmulas usuaes no com..;
mercio, e na propria agricultura, satisfazem
cabalmente; e melhor satisfariam ainda, quando ô capital hoje empregado em hypothecas
territoriaes viesse, por virtude da instituição
que propômos, procurar o emprego do desconto, abaixando-lhe a taxa, ao presente não
inferior a 6 °/o. Os syndicatos agrícolas, ou directamente emprestando, ou cobrindo com a
sua responsabilidade collectiva o emprestimo
do associado, levantado no mercado livre,
prestam-se excellentemente a essa fórma de
credito, a que se tem dado o nome de ag1·icola.
O nosso intuito é, clarissimamente, diverso.
E' o credito hypothecario que nos P,reoçcupa,
e com mais que sobeja razão. Torna-se cada
vez mais urgente subtrahir a lavoura ás extorsões de 10, 15, 20 °/o de juro; torna-se cada
·vez menos addiavel o plano de facilitar as replantações, desenvolver ou crear certas especies de cultura, e extinguir, sobretudo, o enorme deficit de cereal panificàvel. E este plano
não são algumas centenas de contos, applicados em grangeio, que o consentem realisar;
só algumas dezenas de milhares de contos,
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encorporados no solo, a prazo largo e a taxa
modica, é que nos darão esperança de exito .
.Realmente, que objecções sérias poderá a
sua execução levantar?
Ferem-se os direitos de quem quer que se- .
]a, com elle? Não: o direito de emittir moeda
não pertence ao banco de Portugal, pertence
ao Estado; e a faculdade de mutuo, reconheci-da aos particulares e á Companhia de Credito
Predial, permaneceria inatacada. Perderiam,
talvez, em interesses? Nem isso, propriamente:
teriam de se contentar com lucros menores,
com lucros estrictamente razoaveis, é o que é;
·e xactamente como o Estad-o se contentaria,
admittido o projecto, com o embolso modestíssimo de 2 °/o, em media, de juro.
-«Prefiro o banco (de Portugal) ao. Estado»- opina outro nosso distincto contradictor,
snr. Jayme Lima, no n.o 2 das suas «Notas
d'um .provinciano»- porque, resumindo,, «Um
soffre a fiscalisação de accionistas interessados, e o outro não tem quem o fiscalise. »
Mas esses atilados accionistas, cuja vigilancia sobre as operações do Banco se exerce, em
regra, a cobrar os tantos p. c. das acções,
·e a avaliar pela regularidade e o avultado
d'esses tantos p. c. da prosperidade e habil
gerencia do estabelecimento,- esses cavalheiros condescenderiam em acceitar as nossas
taxas variaveis e os 2 °/o, em media, de lucro?
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Porque-o snr. Jayme Lima comprehendenós crêmos muito no desinteresse dos nossos
illustres patricios; mas pensamos que não se·
ria inopportuno indagar até onde chega a sua
€Xempção patriotica.
E acaso imagina o nosso critico que a «Junta de Credito Publico;), emissora da moeda,
ficaria ámanhã, em materia de responsabilidades e garantias jurídicas perante o _E stado,
n'uma situação differente da que tem hoje o
banco de Portugal? e as suas agenci~s nas
províncias mais livres, para com ella, do que
as actuaes o são para o mesmo banco? Seria,
na verdade, singular que tão injustificado receio lhe atravessasse o espírito, alguma vez.
E pensa ainda o snr. Jayme Lima que o paiz
continuará a mandar indefinidamente ao par1amento os «bons rapazes», eleitos pelo regabofe eleitoral, só «interessados em alargar
os seus proventos e os seus domínios á custa
de bens que lhes não pertencem?»
Pois nós persuadimo-nos do contrario. Mas,
se o snr. Jayme Ltma, .q ue· de resto já foi deputado, e deve fallar por ter feito observações
curiosas, está na plena realidade das cousas;
se, de facto, os «bons rapazes)) fazem a romagem de S. Bento no intuito principal, acaso
unico, de ganhat· notoriedade e importancia, e
de explorar depois, em seu proveito e no de
alguns eleiçoeiros, o orçamento do Estado; e
'
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se a nação se mostra, comtudo, impotente para extrahir do seu seio, não as centenas d'elles
que o snr. J. Lima reclama, mas uma centena
apenas de (\.homens bons)),- nós, cedendo á
força provativa do argumento, faríamos então o
seguinte: depô r a p~nna, e esquecer que Portugal não passa de phantasma d'um paiz: Porque,
evidentemente, o mal não está então na immoralidad~ e incompetencia de algumas centenas
de sujeitos; o mal, profundo e incuravel, reside
nas centenas de milhares de cidadãos que,
podendo e devendo intervir, não intervêm,- ou
intervêm justamente para eleger e acclamar
essas centenas de sujeitos. O mal, inextinguivel
e irreparavel, consistiria na inferioridade intellectiva e moral d'este povo, pelo qual, ao
avêsso do snr. Jayme Lima, deixaríamos desde
logo de sentir interesse, e menos ainda admiração. Um povo d'estes parece-nos indiscreto
admira-lo: ou se conduz com bondade, ou se
abandona com tristeza.
Que resta ainda a objectar? O temor, manifestado pelo snr. Ma!heiro Dias e pelo nosso
antigo amigo J. Victorino Ribeiro em doas artigos de locida critica, consagrados ao exame
de «0 Problema Agrícola», insertos nos n.os 4
e 5 de jan.eiro de 1900 do «Diario da Tarde»,
do Porto,- de forte depreciação do papel, produzida pelo augmento das emissões?
Não ha que acalentar esse temor. Tudo
.

.
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quanto ficou, suppómos que largamente, explanado nos capítulos antecedentes terá, de certo, convencido os nossos amaveis censores de
que nem os cambias obedecem na sua taxa
ás quantidades, maiores ou menores, de papel
em circulação, nem- que obedecessem -o
aggravamento de cota representaria um prejuízo publico, encarecendo as subsistencias,
visto visar o plano, em grande parte, a nacionalisar e embaratecer precisamente os generos
indispensaveis â vida,- nem as emissões serviriam para cobrir deficits orçamentaes, «quasi
integralmente devorados por nuvens de parasitas, que devoram sem produzir.,
Que os cambias oscillam independentemente da cifra do numeraria, -resulta d'uma
observação comesinha e quotidiana. E' vê r, por
ex., o abaixamento de cotações sobrevindo n'este mez corrente de setembro, embora seja
inadmissivel que, em tão poucos dias, tenha
diminuido a quantidade do meio circulante.
Consulte-se, sobretudo, o inquerito mandado abrir pelo governo brazileiro, ahi por
1856 ou 57, entre financeiros e grandes negociantes. Poucos são os que, francamente e
d'um modo exclusivo, attribuem as depressões
cambiaes aos excessos, talvez abusos mesmo,
de emissão. A opinião preponderante, e nitidamente affiroo.ada por quasi todos, foi que as
altas cotas eram o resultado da insufficiencia
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productiva, ou do grande desequilibrio entre
as exportações e importações, ou -n'outros
termos-da balança desfavoravel do commercio exterior.
Attente-se, porfim, na experiencia decisiva
feita em França depois da guerra de 70. Havendo o curso forçado, e sendo porisso enorme a massa de papel em circulação, -porque
foi que, salvo uma ou outra, muito leve e transitoria, perturbação pela . jogatina, nem os
cambios peioraram, nem a moeda teve agio·?
Por isto: porque, além de importantes direitos sobre paizes extrangeiros, por juros, amortisações e dividendos de capitaes anteriormente exportados, a França dispunha d'uma intensa
producção interna, industrial e agrícola·, e ·
d'uma administração publica, moralisada e intelligente.
Saibamos, nós tambem, produzir, e impôr
a economia e a ordem aos governos- e basta
para isso querer-e não tenhamos depois
mêdo de que o nosso papel se deprecie, e de
que subam os cambios a cotações desvairadas.
E que excedente, além d'isso, a sobrepôr
á nossa circulação actual de cêrca de 68:000
conto·s ? O que falta para 100:000, se tanto,.
25 a 30:000 seriam mais que bastantes, conforme no nosso trabalho explicamos, para
compellir o capital parasitaria das actuaes hypothecas, ou a reduzir promptamente a per-
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centagens acceitaveis a sua ignobil usura, ou
a buscar collocação de que lhe derivassem
maiores lucros. Inerte e estagnado nas burras
dos argentarios é que indubitavelmente não
ficava.
E não teríamos, por este modo, resolvido
indirectamente a questão de capital barato
para a industria e para o commercio? e forçado esse dinheiro a tomar, emfim, iniciativas
arrojadas?

CAPITULO V

O IlVIPOSTO AGRIOOLA

l

)~

~'
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além de capital barato, dissemos que
precisa a nossa agricultura d'um desaggravamento e distribuição mais equitativa dos encargos fiscaes que sobre ella pezam,- particularmente da remodelação urgente da absurda contribuição predial, deploravelmente copiada de fóra pela inconsciencia burocratica.
N'este ponto, salvo 1igeiras divergencias,
crêmos que estão de pleno accordo todos os
homens de senso, que ainda abundam em
Portugal.
E' que chega a ser, realmente, inconcebivel o que passa no systema vigente de tributar a propriedade rural. Se não fossem os
prejuizos e a desmoralisação que promovem .
no trabalho e no caracter do proprietario, só
a gargalhada é que cumpria fazer a critica, não
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só d'esse tributo especial, mas de quasi todo
o systema (?) tributaria portuguez.
Para o imposto rustico, de que n'este momento nos occupamos, seria difficil conceber
tdeia e processo mais desastrosos, mais arbi~
trarios, e mais iníquos.
Principia-se por não discriminar, como era
intuitivo, submettendo-os a regimens differen- ,.
tes, o imposto predial urbano do imposto predial
rustico, nem attender á não menos · evidente
necessidade de separar, sob igual ponto de
vista, o solo da cultura; e acaba-se por tomar
para baze de incidencia um rendimento collectavel, que nunca alguem conseguirá saber em
que consista e como se possa apurar.
O modus-faciendi, então, seria um thema
lnexgotavel para a penna d'um humorista;
como a dansa macabra das percentagens, orgànisadas pela sabedoria burocratica no minis..,
te fio da Fazenda, materia que não escaparia á
troça d'um Rabelais.
A proposito, fazia-nos um dia um amigo
a reflexão de que devíamos ser muito ricos.
Admiramo-nos, naturalmente, pela extranheza
da opinião, emittida por um homem culto, e
que sabíamos muito lido em relatorios de ministros e em estatísticas das nossas reparti· .
ções.
-«Pois não vê você- elucidou- os milhões de predios rusticos que existem no nos-
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so paiz1 São mais do que o numero dos
habitantes,- para cima de 6 milhões. Um
predio e uma fracção por cabeça. Que lhe .parece?»
Não podémos deixar de concordar.
Ora,- pergunta-se- é isto sério? Como é
possivel n'este cabos avaliar, mesmo muito
grosseiramente," da divisão e distribuição predial1 E d'onde provém, quasi exclusivamente,
esta desordem? Do systerna vigente de tributação, é incontestavel.
Chegam meia duzia de sujeitos, incumbidos
por lei do lançamento do imposto, a um predio continuo, e até vedado, mas por . força dividido em parcellas differentes de cultura e,
frequentes vezes, accidentado pelos relevos do
solo. Que faz essa junta fiscal das matrizes?
Como o rendimento bruto nã.o é, nem podia ser,
identico para uma bouça e para um campo de
milho, e as percentagens de despeza a deduzirq'elle são diversas, segundo o preceito legal;
como, além d'isso, não ha tributo prefixado para cada especie de cultura, e o seu pessOal burocratico cobra uns tantos reis por cada predio
descripto,-a junta pulverisa a propriedade no
maior numero de ~parcellas que podér. No seu fnror de retalhar, e de inscrever ou descrever novos predios, é vulgar aproveitar-se d'um rêgo,
d'uma sebe, d'uma serventia, d'uma inflexão
mesmo do terreno, para transformar um cam-
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po, se é vasto, em dous ou tres predios distinctos I.
Vem a seguir um reformador, cheio das
melhores intenções, mas ignorando profundamente estas minucias, percorre, compungido,
a obra aceiada da junta fiscal qas matrizes, ou
antes, dos sabias directores geraes da fazenda
publica, embre.n ha-se em calculas com plicados, declara que no Minho, pelo menos, estamos confinados no regímen pavoroso da horta, e
giza um projecto de lei humanitario, propôndo
o emparceiramento, a bem ou · a mal, d'estas
courellas minusculas.
Mas, quanto pagam- ó, reformadores I es·
tas brevíssimas hortas, formidavelmente revol·
vidas pelo braço robusto de milhares e milhares de donos ·ou de rendeiros?
Que percentagens reservaes- equitativos
burocratas! para ajudar estas ho'rtas a sustentarem as mais densas populações do paiz, sem
quasi necessidade de importarem subsistencias
de producção nacional, e a remetterem para
esse insondavel orçamento mais de 50 °/o da
receita predial? as percentagens para o districto
de Braga, por exemplo, quasi sómente· rural
e de propriedade dividida? ~
E quantos milhares de trabalhadores
preciosos deixaes perderem-se annualmente
para a patria, em relação · aos poucos que
conquistarão as cambiaes para não termos ·

,,
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que ·r asgar ámanhã o convenio do 1/s em
ouro?
-«Ora I o Norte é rico; pôde pagar e sangrar-se.»
Pôde, certamente; e a prova é que continúa a pagar, a emigrar, e a calar-se. Mais até:
continuará.
Mas, por esta resignação, ignorancia ou
indifferença os ter consentido até agora, segue-se que os abusos deixam de ser, por isso,
abusos? e o presente estado da lavoura do
Norte, um inconveniente muito grave ha muitos annos, e um perigo seriissimo para um futuro muito proximo?
No Sul temos, ao contrario, populações escassas, recursos amplos, propriedade enorme,
terra a monte, por metade da superficie total
na província do Alemtejo. Viverá melhor o
homem que aluga o seu braço, para poder
subsistir? Não de certo; mas em continuidade e intensidade do trabalho está, sem duvida, a grande distancia do jornaleiro e do ~e
queno cazeiro do Norte. A ausencia de emigração é signal certo de que nem a terra falta, nem o trabalho carrega.
Que resulta d'este contraste de regímen
economico, parece que de temperamentos
ethnicos e, em grandíssima parte, de tradição e destinos historicos?
Resulta que hoje as nossas despezas de
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nação recahem, quasi em cheio, sobre pouco
mais do solo e da gente · que constituem o
Portugal áquem Mondego, com um retalho da
Extremadura e a tira littoral do Algarve.
Quando da crise de 91, o Sul defendeu-se
principalmente, como tivemos occasião de
observar, não importando;- o que demonstra, sem possibilidade de duvida, que o seu
deficit productivo era enorme, sem excluir a
capital. E o peior é que continúa a sê-lo, como
d'antes: nem a area cultivada se tem notavelmente alargado, nos 9 annos decorridos desde
aquelle -acontecimento, nem a producção fabril tem acompanhado, de longe sequer, o ·
extraordinario desenvolvimento do Norte, que
só á sua parte absorve, para citarmos um caso,
80 °/o do algod~o em rama importado. De ma·
neira que, se, por qualquer circumstancia, o
commercio de reexportação colonial affrouxar, achar-nos-hemos em face d'esta anomalia
inqualificavel: o Norte, ou directamente pelo
imposto, ou indirectamente acceitando Lisboa
por praça intermediaria de muitas transacções
exteriores, fornecendo capitaes a bancos, emprezas e companhias e ministrando ao Estado
um excedente de cambiaes,- a fazer viver
parte do Sul, ou a suster, quasi só, o pezo dos
nossos encargos de patria l
Em que outro paiz da Europa se encontrará um tal aleijào ·de estructura? E onde tam-
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bem tão singular impotencia para o estudar a
sério e encontrar-lhe o remedio appropriado?
Projectos radicalmente chimericos, ou insignificantes mézinhas- eis no que se resolvem, afinal, os esforços, de resto louvaveis,
que se têm tentado até hoje.
Ora, por consideração dos perigos que tão
funesto desequilíbrio social não deixará de
trazer-nos mais tarde ou mais cêdo, não é permittido ao Estado esperar indefinidamente que
os proprietarios, do Norte e do Sul, assumam
as iniciativas qne melhor lhes pertenceriam
de facto, mas que symptoma algum annuncia
que estejam deliberados a tomar; como não
lhe é licito quedar-se em palliativos e em meias, medidas, de mais que duvidosa efficacia. O
Estado tem a seu cargo outros deveres, e por
conseguinte outros direitos. E' elle que responde pela nossa segurança e integridade, e a
elle que cabe a responsabilidade de quaesquer
desastres que sobrevenham. Se ámanhã nova
bancarrota, nova crise economica, uma invasão, uma affronta nos vierem impór prejuízos
ou vexames, não é ao proprietario A ou ao
proprietario B que a massa, ignorante e anonyma, se dirige a buscar culpados ou a pedir
providencias e soccorros; é ao Estado, unicamente a elle, e a mais ninguem.
Mas o Estado portnguez ~abe, ou deve saber melhor do que nós, que, apezar do cami-
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nho percorrido na çreação da riqueza desde
1891-92, a situação economica é ainda muito
precaria e incerta, pela differença enorme, entre o Norte e o Sul, na celeridade da marcha,
-sem cuidar talvez que o motivo d'isto derivou, em grande parte, de se julgarem exequíveis progressos solidos dentro da velha engrenagem administrativa, compressora e rotineira.
Affagou, porventura, a illusão de que um paiz
novo, disposto a trabalhar e a vencer, poderia
surgir e bracejar dentro d'um manequim de
phantasia, fabricado por uma burocracia ociosa.
Que tem elle, portanto, a fazer? . Desen·r edar o manequim, e deixar a nação irromper,
livremente, saudavelmente, onde quer que um
lampejo de vida não pôz remate definitivo á
esperança.
Eis porque, na medida do nosso esforço,
lembraremos as reformas inaddiaveis, ou que
assim se nos affiguram, nos principaes ramos
da actividade social e na propria machina do
Estado; e eis porque, abrindo o nosso programma de contribuição cívica com o estudo
da agricultura portugueza, propozemos, ao Iado d'uma formula de credito, uma outra formula para o imposto predial.

e Economicos

*

*

303

*

Fundamentalmente, -em que consiste? Em
discriminar o solo da cultura para o effeito
do imposto, attríbuindo ao primeiro uma verba fixa, calculada por nós em 600 reis por hectare, e á segunda uma verba variavel, consoante a sua qualidade e intensidade.
· Nenhum dos cavalheiros que nos fizeram
a honra de se occupar de «0 Problema Agrícola))- devemos-lhe esta homenagem á sua
imparcialidade e intelligencia- achou n'esta
distincção essencial motivo grave de reparo.
O proprio articulista de «O Popular:o, com
toda a sua seccura, não deixou tambem de
reconhecer que, se fôsse modico, o tributo incidente sobre a área do predio era acceitavel.
Questão unicamente, portanto, de verba maior
ou menor. Parecia-lhe quantia avultada os 600
reis, ·propostos por nós, por hectare; mas não
indicou outra verba, e as suas razões ignoramo-las.
Ora, as nossas expozemo-las a seu tempo
e no seu logar. Comtudo, não temos dúvida
em summaria-las aqui, outra vez.
Propozemos 600 reis por hectare, porque é
de estricta justiça desonerar, o mais possível,
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dos actuaes excessos tributarias a propriedade
media e pequena; porque é, ao mesmo tempo,
necessario não cercear .receitas do Estado, e,
portanto, não rebaixar demasiado aquella verba fixa por área; porque estamos profundamente convencido de que o inculto, susceptível de cultura, póde sem difficuldade supporta-la; porque uma grande parte, senão a maior,
do inculto, embora não figure nas matrizes,
representa não insignificante rendimento para
o seu proprietario em lenha, gados, materia
prima para industrias, etc. ; porque não consta que proprietario a1gum de incultos os venda, ou consinta na sua expropriação, por me-nos de 60~000 reis por hectare, até que se nos
prove o contrario, e um t ributo de 1 °/o sobre
esse preço minimo de venda não póde ser
capitulado de excessivo; porque, se existem
4 milhões de hectares de terreno por cultivar,
se essa collossal mancha na carta agricóla
perdura, a culpa recahe inteira sobre os seus
possuidores; porque é, simplesmente, uma
monstruosidade a existencia de predios, como
o da Côrte-Condessa de que nos falla o snr.
Malheiro Dias, com mais de 11:000 hectares
de superficie; porque, apezar d'isso, apezar
d'esse argumento formidavel, irrespondível, ·
para os partidarios da expropriação obrigatoria, preferimos não violentar o proprietario;
porque, a par da exigencia fiscal, tivemos o

e Economicos

305

cuidado de preparar o beneficio do credito; porque estamos convencido de que é mais facil do
que se pensa a deslocação interna do jornalei ..
ro campezino e a fixação entre nós do actual
€migrante; porque, sendo a zona inculta do Sul
a mais appropriada á ~mltura do trigo, na propria opinião official, damos-lhe a compensação
do imposto minimo na tabella das culturas, a
formular; porque, conforme a seu tempo explicaremos, desoneramos a lavoura in totum·,
por consequenc~a o latifundio, d'outros ·encargos que hoje soffre; porque- e o argumento
·é de valor-importa consolidar de vez a maior
parte da receita orçamental; finalmente, por·que 600 reis nos .parece corresponder muito
bem á media de solvabilidade fiscal, garantida,
da agricultura portugueza.
São poucas, ou de alcance reduzido, estas
razões?
Ainda ninguem se impôz a tarefa, que todos os amigos do paiz agradeceriam do cora·Çâo, de lhes pôr em relevo o absurdo ou o
erro,- a começar pelos grandes senhores de
latifundios, embora· sejam muitos d'elles politicos, publicistas, conferentes e até homens
d'Estado. ·
Mas que dizemos? Nós mesmo, muito
espontaneamente, no Appendice do nosso
volume, fômos o primeiro a suggerir a esses
cavalheiros, e em geral a todos os proprieta2o
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rios portuguezes, o alvitre de organisarem
um congresso destinado exclusivamente ao
debate d'estas duas questões, palpitantes de
actualidade para a lavoura, e, para o. paiz, de
incalculavel beneficio: as questões do imposto
e do credito agrarios ..
Ninguem, de entre os interessados directos,
ouviu, ou quiz ou vir a nossa voz. E todavia
ainda nos que r ~:- mos agora persuadir de que é
este o unico meio, exequível e prompto, de se
iniciar, no vasto corpo dos proprietarios campezinos, uma vel'dadeira opinião consciente
acêrca d'esses dons problemas capitaes-para
si, para a industria e CQmrnercio, e para o Estado,- de se definir e accentuar um largo e
generoso movi mento reformador,-de se ave~
riguar francam ente, sem tergiversações nem
habilidades, quem quer, a valer, a prosperidade e a gloria da sua patria, ou quem finge
apenas quere-las, sob o pretexto especioso de
que a ordem póde perigar.
E se fômos nós quem appellou, e appella
-ainda, para o voto dos competentes, foi certamente porque tinhamos plena confiança na
viabilidade das fórmulas expostas e defendidas para a solução d'aquelles dous problemas,
mas foi por estarmos tambem convencido de
que só os interessados lhes saberão introdu>zir as modificações de que careçam.
E' excessiva "l não é excessiva?- a verba fixa
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de 600 reis por hectare? Ao articulista de ecO
Popular)), de 14 de dezembro de 1899, pareceulhe que era, se não estamos em erro; o snr:
Malhei_ro Dias, de quem nos cumpre o dever
de confessar que tratou com exempção e lucidez a questão escabrosa e obscura do imposto
. agricola, faz esta restricção, que transcrevemos:
-«A taxa de 600 reis por hectare, ou outra
que se apurasse, deveria primordialmente recahir in totum· apenas sobre as propriedades,
cuja área não excedesse 500 hectares», e successiva e annualmente sobre parcellas iguaes
de 500 hectares; os snrs. J. Vlctorino Ribeiro,
Teixeira Bastos no aSeculo>), de 13 de dezembro de 1899, e Rocha Peixoto em <(Ü Primeiro
de Janeiro», de 27 e 28 de janeiro de !900,
acceitam o principio, ·s em propôrem alterações na verba alvitrada; nós persistimos em
crêr que ella é mais que modesta.
Quem está na verdade? quem não está ?
E' impossível responder, desde que nos falta
indagar a proporção, em cada grande predio,
da área inculta para a área cultivada, bem
como o quantum e a espede de rendimento
d'essa área sem cultura. O exemplo da herdade da Côrte -Condessa está muito longe de
ter o valor demonstrativo que o snr. Malhe!ro Dias lhe confere.
Rende só, informa-nos o nosso critico,
1:200r$000 reis. Mas que especie de rendimen-
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to é esse? E' só o rendimento cultural? ou é
o rendimento, em globo, de tudo qu.anto o
enorme latifundio sustenta e produz espontaneamente? Queremos dizer com isto: a CôrteCondessa não fornece combustivel nem materias primas para a industria, e não alimenta
especie alguma de gado? Porque, se ella tem
estado de tal modo desprezada, seria uma obra
meritoria distribui-la, toda ou na maior parte,
por quem tenha mais algum amor á terra, á lavoura e ao seu paiz. E pó de o snr. Malheiro
Dias citar-nos muitos outros casos comparaveis a essa ulcera fundia ria?
Se não abundam-e, até na Irlanda, a CôrteCondessa seria excepção phenomenal-, força
é convirmos em que o argumento não tem
grande efficacia provativa. Provaria, ao contrario, a necessidade de sermos inexoravel no
imposto.
Se abundam, torna-se então intuitivo que
o unico processo a seguir pelo homem de Estado seria o que propozeram O. Martins e
crêmos que tambem o snr. Marianno de Carvalho, e que defende por seu turno, no n.o
citado já das «Notas d'um provinciano», o
snr. Jayme de Magalhães Lima: a expropriação forçada e summaria, embora a suavisem
com a attenuante da emphyteuse.
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Adversaria d'este anachronismo jurídico,
não acceitariamos a attenuante. A nossa fórmula seria outra: a devolução pura e simples
para o Estado (reservada larga porção ao proprietario, entende-se), sem compensação nem
restricções; e sua colonisação ulterior, depois
de limpo e demarcado o terreno, esboçadas as
primeiras installações e posto de parte o ca~
pital para adiantamentos, por colonos militares, á romana. Esta seria a reforma que dariamos ás praças da Guarda Fiscal, cumpridos
sem nota dez annos de serviço effectivo, aos
30 annos de idade por consequencia, preferin~
do para servir n'esse corpo os filhos de jornaleiros e de pequenos proprietarios campestres.
Uma .parte dos trabalhos preparat~rios seria desempenhada pelo pessoal superabundante das Obras Publicas; a outra por destacamentos, revezados, da propria Guarda Fiscal.
Organisariamos uma Caixa economica d'este
corpo, cuja dotação regularíamos com os recursos e de maneira que permittissem a cada praça
reformada, isto é, quando passasse á f.a reserva, receber uma quantia determinada para seu
capital circulante. O capita1 fixo, esse já lá
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vil em vigor, -ou, na falta de descendentes, ao
Estado, seu herdeiro preferente. Os motivos
d'esta previdencia são demasiado obvias para
que percamos tempo a explana-los; como inu·
til se torna demonstrar a justiça e a conveniencia de preferir os filhos va rões d'estes colonos militares no recrutamento da Guarda Fiscal.
Em linhas rapidas, e n'um ou n'outro ponto a corrigir eventualmente, ahi tem o snr.
Malheiro Dias o nosso processo de dispensar
o senhor de latifundios dos cuidados que o
seu amanho lhe traria pela. arlopção da nossa
fórmula de imposto rustico, dado, o que não
crêmos, que as herdades á Côrte-Condessa
fôssem communs no Alemtt->jo, ou n'outra
qualquer província portugueza. E eis ainda o
processo que, devidamente generalisado, ·e mediante pequenas alterações, póde servir excellentemente para arborisar médões, repovoar
encostas núas, enxugar pantanos, canalisar cursos de agua, valorisar baldios do Estado, e até
-não hesitamos em affirma-lo -rasgar novas
estradas militares e conservar as existentes em
estado de entretenimento, irreprehensivel.
Sômos um cerebro chimerico? Pelo contrario: sômos um cerebro pratico. O snr. Malheiro Dias não ignora, por certo, o que por mais
de uma vez emprehenderam e levaram a ter-.
mo os legionarios romanos, dirigidos pelos
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seus officiaes e engenheiros, -os legionarios·
de Mario, por ex., na foz do Rhodano. Não
acreditará o nosso critico que attribuimos o
desenvolvimento agrícola e de viação, assim
co~o a precocidade da região provençal (sul
da França) em civilisação e riqueza, aos duros
trabalhos d'esses remotos e esquecidos conscriptos das legiões?
- «<sso concebe-se apenas n'outros tempos, e para temperamentos romanos.» -objectar-nos-ha.
Não: concebe-se ·ainda em nossos dias, . e·
para temperamentos portuguezes.
Qual d'entre nós não. tem percorrido um
tracto do littoral do Norte, e attentado no que
passa com os humildes soldados, addictos por
tempo ao seu modestíssimo posto, perdido no
descampado? N'um reconcavo ou prega de terreno, ao abrigo do nordeste frigido, ladeada
ao redor por sebe viva ou por um murosito
erguido com seixos da praia, irrompe da areia,
adusta e fulva, uma pequena horta vicejante.
Rente á penedia ennegrecida e bronca, ás
vezes n'algumas braças apenas de má terra,
sustida por um taboleiro da rocha, ou arremessada pelos ventos para uma depressão do
granito, consola contemplar es.sa verdura sorridente tapetando um retalho agreste da payzagem, entalado entre calhaus e umas poucas hervas requeimadas. Porque é, frequente-
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mente, um jardim. Predominam a folha larga
da couve, abraçada pélo feijoeiro, e os caules
entumecidos do milho: representam a utilidade, e é justo; mas, n'um angulo, surge tambem
um pequeno maçisso de flores, o cravo, o amorperfeito, a violeta e outras, predilectas do nos·
so povo: exprimem o sentimento, e é bello.
N'estes poucos palmos de terreno realisa-se a
palavra profunda de Michelet,- que o trabalho
do homem é capaz de transformar um rochedo
n'um jardim.
N'este pequenino quintal, que milhares de
olhos tem podido admirar, está a alma inteira
da raça; e para o homem que reflecte, um systema completo de a entender e dirigir. lnstinc,to
pantheista, adoração ingenua pela Natureza,
amor da terra, intelligencia e tenacidade no
trabalho, docilidade espontanea para soffrer e
remediar as intemperies e os contratempos,
espírito de ordem e previdencia, distribuição
methodica do tempo, solidari'edade e disciplina, horror originado á indolenCia e ao deslei·
xo:- tudo isto vive e palpita n'aquelle oasis
delicioso, triumphando, a cantar, da aspera
desolação ambiente.
Suppõe o snr. Malheiro Dias, suppõe alguem-exceptuando as oligarchias dominantes.-que o mesmo ser desinteressado que
realisou esta pequena maravilha, n'um recanto perdido do areal esteril, não será capaz de
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operar o milagre de desentranhar da charneca,
propriedade sua, messes, prados e arvoredos?
Dêem-lh'a ámanhã a esses rudes soldados, a
titulo de recompensa de serviços prestados, e
a prestar, á nossa palria commum, e vêr-seha prodígio comparavel ao da varinha de
Moysés, soltando no deserto o manancial vivificador.
Porque se não ensaiará, um dia, esta ideia
simples? Por ser ·nova? Não: é velha, e de authentica velhice.
Por não ter sido já lemhrada? Tambem não.
Esclarecia·nos, a proposito, o nosso amigo·
Guerra Junqueiro que a defendera outr'ora, no
que tem de essencial, para aproveitar-se o inculto açoriano.
E não teria sido já ventilada nas regiões
officiaes para a éolonisação africana, aliás projecto de palmar insensatez? A imprensa periodica
qualquer cousa referiu, se não estamos em
erro, a esse respeito, não nos recorda em que
momento preciso.
Por não ser efficaz? Negar efficacia á ideia
o mesmo é que negar a luz do dia: demonstra-a toda a historia dos romanos,-. que não
eram de certo mais obedientes do que os nossos soldados, e n'uma epocha em que formidaveis tempestades politicas não constituíam o
melhor dos incentivos á disciplina dos acampamentos. E, comtudo, foi n'estas condições
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desfavoraveis que Mario fez executar pelas legiões as grandes obras do Rhodano, em que
tivemos occasião de tocar.
Porque será, então? Ingenuidade a nossa!
pela mesma razão por que, resalvando o interesse manifestado pelos nossos críticos e por
um numero restrictissimo de alguns amigos,
ninguem se lembrou de vêr nos alvitres
propostos para o imposto e o credito ruraes
um plano, · senão ao abrigo de remodelações
uteis, ao menos simples e largo, para resolv_e r
uma grave questão economica, e para indirectamente preparar a solução do problema, não
menos g~ave, das finanças do Estado.
Quando dizemos ninguem, alludimos principalmente aos snrs. agricultores: é com pezar que o declaramos. Porque, a continuarem
na mudez e na immobilidade do costume, hãode concordar comnosco que se to rna em extremo difficultoso ao publicista apurar se está,
com effeito, na verdade da situação, e a pres·
tar-lhes desinteressadamente o fraco auxilio
do seu estudo, ou se, ao contrario, os está
contrariando, e exhibindo desconhecimento
completo das necessidades e aspirações da lavoura.
Laboramos em erro? Está bem . Mas por
quem são: corrijam n'um congresso. esse
erro, restabeleçam a verdade, definam os
seus desejos e propositos, orientando, por tal
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modo, o trabalho dos homens de gabinete.
Lembrem-se de que, mais ainda do que dos
seus legitimas e importantes interesses de
Classe, se tracta, na phase actual da nossa
vida conectiva, d'um muito sério problema de
emancipação economica, de solvabilidade financeira e de futura segurança politica. E mal de
si proprios; mal de nós todos; se a tempo não
reparam na opportunidade do aviso.
t
De novo recordamos que nos · r~ pugna a
. expropriação violenta, ainda quando attenuada
pela adopção da emphyteose, pela razão, entre
outras, de que a emphyteuse representaria, no
fundo, uma hypocrisia. Se o direito de propriedade é pleno,- como podemos logicamente
impôr ao proprietario a obrigação de aforar?
E', indiscutivelmente, um illogismo e uma
desculpa pusillanime.
Em nome da utilidade publica, ou da razão
d'Estado, é que se falla? Em tal caso deixemo-nos, segundo a phrase vulgar, de « pannos
quentes»: não cultiva, e não quer, ou não póde solver imposto? é expropriado. Isto é que
é nítido, logico e nobre. Não se esbulha do
que pó de, e largamente, cultivar; dispõe-se
apenas do que exceda a sp.a capacidade producüva, na medida estricta da sua insolvencia
fiscal, e concede-se-lhe facilidades de . credito
e o beneficio d'uma legislação fortemente protectora.
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Não se argumente com ofi:ensa de direitos
naturaes. Aqui não ha offensa alguma do di-:
reito; aqui ha só mente a acção opportuna da
justiça social. Excepção feita da defeza da liberdade e da vida, não ha direitos natwraes.
O direito é uma pura convenção humana, modificavel e perfectivel. Se assim não fôsse, o
progresso, intellectual e moral, da humanidade
aryana, seria uma pura illusão; peior do
que isso, seria uma revolta sacrílega.
Diremos mais: o direito, historicamente, é
obra quasi exclusiva da força e, até certo
ponto, da astucia: completam-n'a a ignorancia
e a fraqueza. Força do caracter, força intellectiva, força material da riqueza, força animal do
numero, ou força indeterminada do instincto,
-força em todo o caso, constantemente e sempre- é ~lla, servida em grau diverso pela astucia, que creou o direito social, e por elle
tem governado as sociedades humanas.
Com que direito expropriou o liberalismo
vencedor os bens dos frades e dos fidalgos?
Com que direito, n'este proprio instante, se
revogam em leis especiaes as ,garantias exaradas e solemnemente reconhecidas no Codigo fundamental da nação? E que razões attendiveis teria o latifundiario, summariamente
expropriado d'aquillo que a experiencia demonstrava superabundar-lhe, para qualificar
de attentatorio o procedimento do Estado?
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Vê-o alguem incommodar-se, porque 25 a 30
mil dos seus concidadãos sabem cada anno a
jogar a saude e a vida, para lhe manter a elle
o seu direito de proprietario? Viu-o sequer al~
guem correr a protestar contra violações flagrantes do que elle considera direitos originatt·ios, naturaes e inviolaveis?
Deixemo-nos então de hypocrisias, e de
palpaveis contradicções. Não é de offender
direitos que se tracta; tracta-se de encontrar
remedio efficaz para uma situação cheia de
perigos, de corrigir um vicio estructural de ha
muitos seculos, e de proporcionar á nossa
patria novos dias de tranquillidade e bemestar.
Uma anomalia social que mergulha tão profundas raizes no passado não é com emphyteuses que se cura; nem se curari~, afinal,
com vastas emprezas exploradoras. Não sômos
gente, nem haveria em Portugal capitaes,
desde que se não queria o nosso projecto, para arcar com as innumeras difficuldades d'um
arroteamento gigante, á americana. As companhias agrícolas seriam apenas um flagello
mais a accrescentar aos que nos affiigem no presente: seriam a tripotage desenfreada, o
extrangeiro a intervir como sempre, as fallencias a succederem -se, as crises a surgirem a
·cada passo, e, para corôar a ideia reformadora,
o socialismo agrario a travar relações com o
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nosso solo e com o nosso, hoje tão docil e
morigerado, jornaleiro. A emphyteuse, ou seria
o regresso inevita vel ao regimen vincular,
sem se ter conseguido a divisão appetecida do
predio, e com o formidavel inconveniente de se
restaurar por lei a antiga fidalguia, ociosa, igno~ . ,
rante e turbulenta; ou seria uma expropriação disfarçada, uma cobardia deprimente, ~em
offerecer, sequer, ao proprietario a compensação material que o nosso barateamento de credito lhe traría, ainda suppôndo que nenhuma
outra vantagem lhe dessemos.
Para os latifundios de mais vasta área de
inculto, c,omparativamente á cultivada,- julga-se equitativo alargar n'uma certa proporção o prazo de tolerancia? Alargue-se, seguindo-se as indicações fornecidas por um rigoroso
inquerito local, dentro d'um maximo, que tambem só a experiencia indic~ria: nunca nos
opporiamos a concessõ·es equitativas. Genera-lise-se, porém, o imposto fixo de 600 reis por
hectare, que tudo leva a crêr perfeitamente
compatível com a conservação do latifundio
nas mãos do seu actual possuidor. N'este ponto é de manifesta importancia não esquecer o
nosso projecto de credito e a urgencia, para o
Estado, de se prevenir com a maior cifra pos·
sivel de receita consolidada, no intuito de regularisar as finanças e de fazer face a inevitaveis
despezas no futuro.
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Vejamos as sobre-taxas comminatorias, re~ .
servadas para o caso de continuar inculto o
predio, decorrido aquelle prazo maximo de
toleran c ia.
Propozemos o augmento successivo de 100
reis, por hectare e por anno, até á quantia
ma~ima de 600 reis, sobre os 600 reis de imposto •fixo, incidente sobre a mesma unidade
de superficie, attingida a qual não haveria
mais aggravamento tributaria. '1~200 reis, portanto, por essa unidade, e só em pleno vigor ,
depois de um período de dez annos, pelo
menos, a contar do momento em que esta reforma no imposto rustico fôsse posta em execução.
O snr. Malheiro Dias suggere a seguinte
modificação, que transcrevemos («<ndustria
Portugueza», de 20 de janeiro de 1900, n. 0 29,
Porto):
· -«As sobre-taxas com que se puniriam os
proprietarios que, por inercia e desleixo, não
· arroteassem as suas herdades deveriam ser
progressivas e reguladas a sua importancia e
incidencia pela medida do tempo decorrido,
sendo, apoz um período de tolerancia (v. g.
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tres annos) de x, e de x
y no quarto,
.augmentando-se soccessiva e annualmente a
ultima taxa, até se realisar o arroteamento e
·-contando-se pela mesma fórma os períodos de
tolerancia ás parcellas de 500 hectares annual·m ente abrangidos pelo imposto geral de ,600
·reis.»
Quer dizer- se bem .interpretamos o pen·samento do snr. Malheiro Dias: a taxa fixa de
·600 reis só deveria ser applicada in totum aos
predios cuja área não excedesse 500 hectares,
estivessem ou não integralmente em coltura,
·e em igual quantitativo, mas por parcellas de
.500 hectares, nos predios de área excedente
·.á quelle limite; a taxa variavel (a «sobretaxa
-c omminatoria») para os primeiros, no caso de
'haver inculto e depois do periodo de toleran·cia, teria um valor inicial x, e de x
y depois,
por hectare, com augmento annual do valor
31 «até se realisar o arroteamento», isto é, sem
limitação, parece, de tempo,- e para os seogundos, fórmula identica, com a unica restricção de se contarem os períodos de .toleran·Cia ás parcellas de 500 hectares.
Ora, se assim é, pensamos que se compli·Ca inutilmente a questão, e ·que o prejuízo é
certo para o Estado. Para nos convencermos
d'isto bastará trasladar para aqui o que da
.grandeza das propriedades no concelho de Elvas, um dos mais favoraveis á theoria do snr.
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Malheiro Dias, escreveu no n. o 2. o da primorosa revista o:Portvgalia», recentemente publi~
cado, o snr. José da Silva Piqão, atictoridade
competente na materia:
- «Ha herdades muito grandes, medianas
e pequenas.» (Seguem as denominações) ...
«No numero das primeiras ha algumas de
mil e tantos hectare~ , muitas de· seiscentos a
novecentos e muitíssimas d'ahi . para baixo.>>- ,
(pag. 275).
Isto no concelho de Elvas; o que não teremos nós por todo o B~ixo-Alemtejo! Veja-se
que desfalque para o-Estado, em troca do radical abaixamento do juro e da renuncia, embora parcial, a algumas das receitas de pro- ·
cedencia rural, no caso de se adoptar a remodelação proposta pelo nosso critico e distincto funccionario. Lançadas as contas, é muito
de crêr que, depois de tantas compensações·
offerecidas, o Estado passasse a cobrar da provincia do Alemtejo menos do que a receita actualmente cobrada.
•
Não póde ser. Demasiado, e por demasiado
tempo, têm pezado o Alemtejo e o seu ermo
sobre toda a economia portugueza para que as
concessões vão além jo razoavel.
600 reis fixos por hectare, culto ou inculto~
é um imposto consolidado talvez abaixo da media comportavel pela nossa propriedade fundiaria, pequena e grande; e, não diremos a
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Côrte-Condessa, ma~ latifundios de _3:000 hectares . de superficie não são o caso vulgar
d'essa província. E que o fóssem, motivo maior
para lhes suppôrmos rendimento avultado e
consequente solvabilidade fiscal,- ou mais
uma grave razão para valorisar socialmente o
que a incapacidade e o desleixo têm votado ao
esquecimento, até agora.
Para a sobretaxa progressiva alargue-se o
prazo de tolerancia até ao limite justo, que
um inquerito indicará; mas, salvo injustiça
flagrante, experimentalm·e nte comprovada, nem
se corte na taxa modica de 100 reis por hectare, addicionada cada annb, nem sobretudo
se façam funestas reservas de parcellas ..o resultado da condescendencia seria ficar tudo
como d'antes, dados os precedentes historicos.
que immobilisaram o Alemtejo na phase do
nomadismo.
1~200 reis por hectare, ou 3:6ooaooo reis
por. 3:000 hectares- eis o maximo que teria a
pagar ao fisco um dos maiores predios alemtejanos, que; quando regularmente explorado,
pode pagar ainda mais, se é que o não pode
agora, nas suas actuaes condições de grangeio.
-«E' excessivo.» -dirão muitos.
-E' muito pouco.- dizemos nós.
Em 36550 reis, em media,. por hectare de
cultivo, e em 710 reis por hectare de bravio
(mattos e pinheiraes) calculam cavalheiros de
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toda ' a· respeitabilid·a de., cujos apontamentos
temos á vista, a contribuição rustica do conce-lho de Barcellos: quasi 16660 reis de media
geral em 30:000 hectares (10:000 de cultivo e
20:000 de bravio), afóra innumeros encargos
que affligem este Norte, quasi todo de propriedade dividida e atulhado de população.
E citamos um concelho relativamente poupado, porque se appellassemos para o de Brága,
por ex., ou para os concelhos ribeirinhos do
Douro, acharíamos medias de 4, 5 e 6 mil reis
por hectare de cultivo, sob pretexto da riqueza da região,· como se não fôsse de elementar
justiça poupar propriedade reduzida e valentes
cultivadores, e de elementar previdencia baratear as subsistencias e reduzir ao mínimo o
custo do genero agrícola exportavel, sobretudo
o grande eqúilibtador de c~mbios, o · magnifico
· vinho do· Porto.
,
Como se póde então considerar· excessivá
uma media de 100 reis de imposto agrario. no
Sul, se attendermos a que o trigo teria a verba minima da tributação sobre a cultura, e as
mattas e pastagens um tributo cultural mediaBo? e visto reservarmos expressamente no
projecto as verbas·· maxim-as, quer do imposto,
quer do · juro, só para a vinha e as poucas
cultutas mais de rendimento comparavel?
O . maximo de t-6200 reis por hectare -já
explicamos, e repetimos agora-é uma contri-

e Economícos

325

huição -comminatoria e excepcional, logo redu ..
ctivel, pela chamada da charneca á civilisação,
aos 600 reis fixds, -territoriaes, e a .100 reis d.e
contribuição de industria por hectare, durant~
um período de tempo a fixar, passado o qual,
aómente, a parte do predio recem-cultivada
«entraria no regimen da tributação ordinaria.».
(<tO Problema Agrícola», pag. 253).

*

*

*.

Seria ensejo de explanar o imposto de cultura, a va1·iavel do tributo predial, se os elementos de que dispômos não fôssem bastante
escas~os, e a organisação d'uma tabella, ainda
que pro viso ria, não exigisse o mais escru puloso cuidado. Reservaremos ·esse estudo para o
nosso volume sobre «0 Imposto» .
Julgamos, entretanto, ser licito concluir que
a fórmula por nós defendida é, a um tempo,
pratica, equitativa e efficaz. Precisando nitidamente a baze e a materia do imposto, acaba
de .vez com a exploração
do fisco pelo proprie/
tarw, e com a exploração d'este por aquelle.
Sendo de facil determinação, e rapidamente
verificavel, levaria o proprietario a fazer as
suas declarações com exacção e lisura, me--
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dindo elle proprio o seu predio com 'o possível rigor e apartando correctamente ,as cultunis; pouparia e moralisaria o pessoal e as despezas, ao presente corrompido e absorvidas
pelo execravel «real d'agua» e o não menos
antipathico «rendimento collectavel» do pedantismo e da politiquice burocraticas; permittiria um trabalho estatistico sério sobre o
estado actual da agricultura portugueza; e tornaria, emfim, exequível e barata a organisação
d'um cadastro.
Será pouco pôr a ordem, a economia e a
honestidade n'um departamento, economico e
fiscal, onde apehas se vislumbram, hoje, enxames
de exactores batendo a caça, n'uma
"
neblina espessa e tôrva, feita de astucias, de oppressões e de ab~urdos?

NOTA

N'um estudo condensado, como o que abre este -pequeno
volume, era-nos impossível apontar os factos illustrativos,
-desenhar com exactidão os caracteres dos personagens, e
desfazer as difficuldades que parecem contradictar as opiniões
expendidas. O leitor comprehendeu de certo que não procuramos historiar; que foi nosso intuito exclusivo accentuar,
com a possível concisão, o unico ponto de -vista que julga:mos acceitavel para interpretar a historia patria.
No desdobrar dos successos que assignalam a nossa
existencia collectiva existia, segundo nos persuadimos, um
hiato, uma solução de continuidade, que ou tem passado
despercebida, ou tem sido muito confusamente expli,cada.
Entre o Portugal, tal como o conhecemos até ao fim do seculo XIV, e o Portugal do seculo xv em diante, não era facil, ao
menos para nós, encontrar uma trama- digamos assimininterrupta, uma perfeita coherencia de desenvolvimento
·organico: Havia uma especie de illogismo historico, uma
discordancia, senão opposição de caracteres, que desde muito nos impressionava o espírito, e que em vão tentamos por
vezes resolver. Já Oliveira Martins, cuja erudição era excessivamente superficial, mas cuja intuição historica seria in-
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justo desconhecer, nos tinha desvendado um pouco aquella
antinomia de phases, quando accentuava a physionomia punica, ou africana, da côrte manuelina e, anteriormente, do propulsor dos descobrimentos marítimos que se chamou infante
D. Henrique. Foi principalmente por elle que se tornou hojefacil aos investigadores comprehenderem a grandeza e a iuconsistencia do nosso imperio ultramarino do seculo xv1, eaquella singularissima dualidade de feições que distingue os
. nossos governadores e viso-reis da India--:-a de feitores, e a
de generaes ou almirantes.
A unica ideia profunda, porém, que torna recommendaveJ.
a leitura da sua «Historia de Portugal» ficou em grandeparte infecunda para eUe proprio, já pelas multiplas asserções que a contradizem, já sobretudo pelo seu desconhecimento da Idade-media portugueza. Assim, por um lado,
compara Afl'onsci de Albuquerque, ora . a um Annibal, ora a
um Alexandre, sem parecer dar-se ~onta da profunda divergencia que separa estes tres famosos capitães, como não attenta na
antinomia irreductivel entre a affirmação da nossa incapacidade para organisar a conquista do oriente e o registro, smn
commentario, da ideia d'um imperio á romana, que esquentava as· cabeças no seculo xvi; por outro, suppõe ingenuameute depender a exis,tencia da patria do destino marítimo deLisboa, e o notavel movimento separatista da ma.rka portucalense reduzir-se a uma questão de turbulencia ambiciosa
por parte dos barões d'áquem-Mínho.
9 erro, pelo que toca ao grande facto da independencia
no seculo xn, proveio de não levar em consideração o factor
ethnico, de olhar a situação geographica como elemento negativo, de ter desprezado o estudo da epocha romana e dos.
tempos chamados proto-histf)ricos, e de não ter ao menos reflectido na significação de certos episodios medievicos, principalmente dos que assignalam a usurpação de Afl'onso m.
N'uma palavra: O. Martins definiu bem a segunda phase, ou
phase ultramarina, da historia de Portugal, mas ignorou a
phase medieval, ou cêrca ele tres seculos da nossa existencia
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como individuo nacional, e apenas ouviria faltar vaga,mente
das vicissitudes porque tinha passado o noroeste da.Peninsnla em, epochas anteriores.
A. Herculano conheceu admiravelmente a Idade-media;
mas o seu proposito de estudar só «Como individuo politico»
a nacionalidade portugueza, se o não impediu de nos fazer
um estudo magistral do nosso viver de quasi dous seculos,
tornar-lhe-hia ex.tremamente difficil concluir _a sua obra monumental, se lhe tivesse sido possível prosegui-la. Sem uma
ideia syrithetica, embora provisoria, é radicalmente improficua a tarefa de historiar; porque é inevitavel perder~ se o
eseriptor na multiplicidade das minudencias eruditas, cujo
valor philosophico é muitas vezes contestavel. Está claro que
nos arriscamos a errar, antecipando uma synthese; mas importa notar-se que nem essa synthese é arbitraria, nem historiador algum consciencioso a irá impôr, como um dogma,.
aos factos que a invalidem, ou obriguem a modifica-la. Foi
esta carencia de vista de conjuncto que nos parece ter prejudicado Herculano, vedando-lhe a i_ntelligencia mais intima
dos successos, ·instituições e personagens, que aliás tract_a
com incomparavel escrupulo.
·
Pelo contrario, a faculdade de visionar phases e individualidades historie-as crêmos que a possuía origjnariamente O. Martins, mas inutilisada e deturpada em larga escala,.
conforme acima dissemos, por um saber incompletissimo e
pela l:nonomania de polygrapho. Sem provavelmente pensar·
n'isso, em logar de Historia faz-nos frequentemente Novella;
absorvido pelo traço pittoresco ou dramatico da scena ou do
personagem, esquece a urdidura real dos successos, o sentido verdadeiro das grandes energias sociaes em movimento_
Ora, em Historia são estas energias que importam. As.
individualidades; por maiores que sejam, têm sopre ellas influencia limitadissima; de maneira que para o verdadeirohistoriador não passam de symbolos commodos para se tornar entendido do grande publico, geralmente pouco culto e
destituído de capacidade abstractiva. Não queremos com ist~
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dizer que não haja na Historia grandes homens; mas só que
são, ou poderão ser, grand.cs na medida em que possam incarnar em si aquellàs grandes energias anonymas. Onde ellas
faltam, não existe sombra sequer de grandes homen~. E se
os houver, não é de corto á vida publica que os devemos ir
então procurar; mas devemos procura-los na Arte, na Littellatura ou na Sciencia.
É, pois, só encarando os grandes factores impessoaes
dos acontecimentos que se poderá assentar um dia, entre
nós, a philosophia da nossa historia. O llgeiro estudo impresso no principio d'este pequeno volume representa urn incompleto e indeciso tentamen n'essa direcção, tão neeessaria
para systematisar um acervo de factos, complicados, heterogeneos ás vezes, e quasi sempre de significação obscura.
Embora. indeciso e incompleto, não foi arbitrariamente,
comtudo, que n'elle se procurou estabelecer a continuidade
@tre as duas phases da nossa existencia collectiva, a que
nos referimos acima, e que nos deram sempre a impressão
de serem entre si irreductiveis. Davam a nós, pessoalmente;
porque para os nossos historiadores parece que a segunda
continúa muito natm:al e logicamente a primeira. Todos elles
faliam da revolução de !:383 como de uma crise de idade,
como d'um episodio marcando a passagem tumultuaria, mas
normal, da mocidade i virilidade, e no qual a nação communga em unanimidade perfeita. Ora, é este modo de vêr que
se nos affigura inexacto, ou traduzindo muito imperfeitamente a natureza intima d'aquelle notavel movimento. Sem
duvida alguma, n'esse instante Portugal sente-se, em plena
lucidez de consciencia, um individuo politico autonomo. O
que nos parece contestavel é que elle tenha tido tambem
como que o presentimento do seu destino marítimo, conforme explicita ou implicitamente os nossos escriptores têm entendido.
Em t383, clamor energico e unanime não ha rigorosamente senão este : - «Não queremos ser castellãos; não
queremos que um rei estranho nos governe.,> E' a repetição
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elo mesmo clamor ele :11.27, quando os barões, prelado:-: e
povos ela marka portucalense declaravam com identica unanimidade e energia que não queriam ser leonezes, e expulsavam do poder D. Thereza e Fernando Peres de Trava.
Mas, de ser perfeito o accôrdo na repulsa por Castella,
não se póde de fórma alguma concluir que o fôsse tambem
. para a carreira do mercantilismo aventureiro e cosmopolita,
iniciada no seculo seguinte. Pelo contrario : no temperamento da grande maioria das populações que constituíam o Portugal medievico em vão se procurará a propensão accentuacla, e ainda menos . a loucura irresistivelmente propulsiva
{pie arrasta Portugal á gloria, e gloria authentica em parte,
das expedições ionginquas, mas tambem ao epilogo desastroso da costa fronteira de Marrocos. Lavra-se a terra, trabalha-se nos officios e faz-se um commercio ponderado,
absolutamente normal, com os portos do norte da Europa e,
parece que um pouco tambem, com algumas cidades mediterraneas. Portugal, em fim, não é um balcão; é um grande
campo, onde moureja e canta alegremente uma população
paciente, vivaz e robusta.
Como é que d'um povo de lavradores nos sahe, quasi
de subito, como se fôsse por milagre, um povo de mercadores? É n' esta transfiguração' inesperada- inesperada, sem
duvida, para quem conhece um pouco a Idade-media portugueza- que reside o illogismo historico, a solução de continuidade nos successos collectivos, a que atraz nos referimos. Em face d'esta singular meta.morphose não havia senão
duas interpretações acceitaveis ~ ou o Portugal medievico
era só · apparentemente rural; ou algum elemento naturalsocial, subordinado e despercebido até ao fim do seculo XIV,
assume com a crise dynastica e de independencia, não só
uma importancia de que até esse momento não dispunha,
mas mesmo a funcção preponderante .de centro attractivo e
de nucleo de condensação de toda a energia nacional.
A primeira interpretação é intuitivo que a tínhamos de
·pôr de lado: o Portugal da Idade-media :qão era com toda a
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certeza uma nação de mercadores. Re:Stava., por consequencia, a segunda.
Esse elemento natural-social,- qual seria? Pareceu -nos
que era o mosarabe do Sul, profundamente semitisado, tendo
por séde principal a grande cidade do Tejo, e por orgão ou
interprete fiel a rica burguezia que a habitava. Mostremos,
embora em resumo, que esta ideia não é gratuita.
Ha, primeiro, um facto geographico a notar: é o relevo da
costa para occidente de uma linha tirada da lagoa d'Obidos para a embocadura do Sado, determinando' a especie de insulamento, em qu_e por varias vezes insistimos, d'esta zona da
Extremadura. Esta circumstancia, em relação á zona cistagana, não tinha escapado a Herculano, quando chama ao territorio a sudoeste de Santarem uma «especie de península.»
A Historia confirmou sempre, com efl'eito, a solidariedade social ligada a este incidente do solo: Afl'onso vi de Leão e
Castella toma San tarem, e quasi a seguir -Lisboa e Cintra ;
no mesmo anno de :11q,7- Afl'onso Henriques conquista Santarem e Lisboa, e a queda d'esta ultima cidade determina a rendição de Cintra, e a evacuação immediata e espontanea, pm~
parte dos africanos, dos castellos de Almada e de Palmella,.
apezar da barreira invadiavel do Tejo. Nas agitações provocadas no Gharb sarraceno pela lucta entre Almoravides e
Almohades, a parte da Extremadura a que nos referimos,..
Cfue era o que restava ao islam da antiga província de Belatha, mantem-se, pelo menos nos ultimos tempos, extranha ás
mudanças que o predomínio d'um ou d'outro partido provocava no Alemtejo (Al-kassr) e no Algarve (Al-faghar). Dirse-hia de facto, como muito bem observou Herculano, uma
especie de península, . alheia ás convulsões e mudanças
occorridas no solo continental.
Ao lado d'este facto geographico, natural, está o facto~
tambem natural em parte, d'um grupo de gente não só profundamente influenciada pela civilisação dos ,arabes, mas certamente inquinada. de muito sangue berber, egypcio e arabe. A
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religião, ao contrario do que pensava Herculano, não nos parece ob:>taculo capaz de impedir a transfusão dos sangues peninsular e africano, particularmente nas camadas inferiores da população. Não ha religião que valha contra o. mais poderoso dos
instinctos, sobretudo quando acirrado pela divergencia do
credos, e não menos por uma disparidade de raças que de
fórma alguma implicava a repulsão sexual. Chega a parecer
.extraordinario que o grande historiador tivesse esquecido as
scen,as de brutal sensu:1,lidade dos cruzados auxiliares, nos
cêrcos de Lisboa e .de Silves, por _ex., e mais ainda o temperamento inflammavel do peninsular, que não Gonsta ter jamais hesitado perante o ebano mais retincto, e mesmo mais
hediondo,- quanto mais deante das voluptuosas marroquinas e devotas simi.lares do Coran! Esta claro que outro tanto
passava aos invasores em relação ás mulheres peninsulares.
No proprio começo da conquista, Abdulagiz, o filho do celebre Musa, que ficara a governar o novo territorio anncxado
ua ausencia do pae e de Tarilq, escolhe para favorita Egilona, a viuva do ultimo rei visigodo; e muitas donzellas christãs, ar.crescenta Hercu.lano, vão povoar os serralhos musalmanos. A mãe de Silo, um dos _primeiros monarchas das Asturias, era prova\'elmente arabe; e os exemplos d'estes enlaces
entre godos nobres e os filhos dos invrzsnrPs estão muito longe de ser raros. Ora, se os homens qualificados de qualquer
das duas raças não hesitavam em contrahir relações, mais
ou menos regulares, eom as mulheres da outra raça.- como
hesitariam em contralti-las os seus representantes de condição mais humilde~ Para nós, porisso, é indubitavel, graças à
diuturnidade da occupação musulmana, que as duas camadas de gente se fusionara.m intimamente entre si, subsistindo apenas como signal externo da divergencia inicial a diversidade de culto. Accrescente-se que, em ger:al, tocla aregião-sul do que foi depois Portugal não era, ao contrar io do
que se pensava, densamente povoada .ao tempo da irrupção
dos arabes, e que sabcmospositivamente, além d'isso, terem
vindo n'ella fixar-se cg~ pcios, nrias tribus berberes, c
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mesmo arahes no littoral algarvio. Toda esta gente demorou
por essas paragens quatro seculos inteiros, pastoreando,
agricultando os melhores tractos do solo, desenvolvendo as
industrias e dando enorme impulso ao commercio, interior e
marítimo. O .que aconteceu, portanto, o que seria impossível
até evitar, depois de tão prolongado domínio, foi penetraremse reciprocamente vencidos e vencedores, da mesma maneira que não ha ninguem que não reconheça nas actuaes pq-.
pulações americanas o resultado do cruzamento do indígena
com o emigrante europeu.
E, aproposito, convem não esquecer um phenomeno curioso de psycho-physiologia, todas as vezes que. dons grupos
humanos se encontram em presença, nas condir,ões em que
peninsulares e asiatico-africanos se encontraram no principio do seculo vm.
O phenomeno consiste no seguinte : sentirem as mulheres dos 'vencidos, senão attracção irresistivel, pelo menos
não dissimulada prefr.rencia pelos homens da raça vencedora.
O triumpho é sempre prestigioso; cerca d'uma aureola de
luz a cabeça do triumphador. E se a gloria de quem yence~
sejam quaes sejam aliás o caracter e o terreno da lucta, fascina o proprio vencido, por mais bem temperada e orgulhosa que a sua alma se revele,- quanto mais fascinará o coração
feminino, que foi e será sempre, como o das crianças e das
turbas, impressionavel e mobil! E acaso sentiriam o como
que ciume inquieto e vigilante pela pureza do seu sangue
populações que, volvido apenas um seculo sobre a incursão
norte-africana, sabemos perfeitamente que até da propria .
língua se tinham de todo esquecido?
Mas ha aif!da nos aconteeimentos da invasão uma eircumstancia que interessa ao nosso paiz. Considerações de
ordem clirnat.erica e geologica levam a crêr, segundo tivemos
já occasião de observar, que, n'uma epocha de atrazo agrícola e de populações .rareadas, e quando outras regiões da
Península se prestavam a exploração mais lucrativa do solo,
o territorio do nosso moderno Alemtejo não fo sse n alfoz de
•
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hastas colmeias campezinas, como n~.o foi, quasi com absoluta certeza, viveiro de aristocracia visigothica. Sob este ponto de vista, a Betica, ou a província hispanica a leste do
Guadiana, bem como o centro, o sueste e o norte da Península
levavam~lhe .a primazia. D'ondr resultou que, á excepção do ·
littoral do Algarve, conforme tambem dissemos, e 'd'um ou
outro centro citadino de mais vulto, o arabe; ou elemento
aristocratico dos invasores, não se fixou em grande numero
no Gharb do Andalús. Solo menos favorecido do que a Tar-.
raconense e a Betica, essa parte occidental da antiga Lusitania dos romanos destinaram-n·a os chefes a populações
berberes, que eonsideravam inferiores, e que o eram '
realmente, quer em cultura de espírito, quer em civilisa.ção
material. Homens de costumes nomadas, turbulentos e insoffridos, destituídos, mui tomais ainda do que os arabes, de aptidões,
organisadoras e de capacidade politiea, especie de demagogia religiosa, meio-barbara., á excepção talvez dos egypcios,
-tal foi o elemento etlmico que a Natureza c a Historia 'reservaram para o sul do nosso paiz, facilitando-lhe assim a
fusão com o· elemento ethnieo . indígena, que não estava a
grande distancia d'elle, ao menos visto nas suas camadas
mais profundas.
Ahi temos, pois, Geogra.phia e Ethnologia a conspirarem
para imprimir á futura região !neridional portugueza, e sobretudo á orla da Extremr~clura que boja sobre o Atlantico,.
uma physionornia especial, discorde da que a Historia, a Ethnologia e a Geographia conferiram á Gallecia e ao districto portucalense de D. Thereza c do audaz Affonso Henriques.
Parallelamente a estes factos naturacs, occorriam incidentes sociaes que convergiam para accentuar mais ainda
esta discordancia entre os dons grupos humanos que haviam,
no seculo xm, de integrar-se n'urna nação politicamente unificada.
Um d'esses incid.entes, aliás negativo, que impressiona
o leitor attento dos chronicons c de quaesquer outros doeu-
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mentos antigos que narram a reivindicação pelos hispanoromanos dos principaes centros populosos do Gharb, é este :
J)arece que n'algumas d'estas cidades nã.o havia templos
chdstãos, pelo menos em grande numero.
Tomemos para exemplo Lisboa. Pondo de parte o <<Chronicon Goth01·um», que se refere summariamente aos aconteci mentos do cêrco, narrativas conterpporaneas e de testemunhas
' oculares, temos: o Indiculo de S. Vicente, as duas epístolas
celebres de Arnulfo c do cruzado inglez, e o relato de Dodechino, que não conhecemos. Pois em nenhuma d'ellas se falia
na existencia d'um templo, capella, ermida, d'nm recinto
qualquer, emfim, reservado ás ceremonias do culto christão.
O silencio dos narradores extrangeiros ainda se comprehendia por necessidade de esbater os excessos dos cruzados
contra uma cidade, em parte povoada de seus correligionarios na fé, -se todos fôssem d'uma 1í'ação unica. Mas não
eram; e não perde cada um o ensejo de referir algumas
barbaridades dos compatricios dos outros, calando, claro é,
r as dos seus nacionaes. Admittam6s, porém, que um certo pudor. os tinha tacitamente mancornmunado para omittirem nos
seús escriptos -a existencia de igrejas na cidade conquistada.
Então, o Indiculo se encarregaria infallivelmente de a archivar, quer por ser um clocq.mento portuguez, quer por dar
assim uma especie ele sancção religiosa á violencia da conqubta, quer até por desforço contra as tropelias dos auxiliares cxtrangeiros, que, affrontando o proprio A. Henriques, c:::tivcrarn para provocar um conflicto gravissimo com os homens
d'armas portuguezes. Pois o Incliculo, exactamente como as
11arrativas dos tres cruzaO.os, guarda sobre o caso o mesn:w
silencio profundo. O que este, como os outros documentos,
nos conta, mas justamente com o tom solemne de quem transmittc á posteridade o inicio d'uma nova era, d'uma ronoYação radical de costumes, é a fundação dos dons templos
de S. Vicente e dos Martyres, -aquell ~ do lado oriental, sepultura dos guerreiros allemà.es e flamengos, este · do lado
üccidental, destinado a receber os despojos mortaes de inglczes e de normandos.
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E comtudo havia christãos na cidade, pois que um bispo,
parece que ancião veneravel, figura por duas vezes na carta do
cruzado inglez, a mais desenvolvida que sobre o grande suecesso militar nos foi legada por testemunha presencial. Como
'comprehender a existencia de christãos sem a existencia de
igrejas? Que não houve qualquer proposito de omittir um
~facto interessanre, se templos realmente havia, parece-nos
·dever deduzir-se claramente, ,desde que o anonymo, ao descrever a cidade e os arrabaldes, não se esquece de fallar
'piedosamente n'umas ruínas em Campolide (?) (Campolet), ás
·quaes se ligava a tradição piedosa de tres martvres do
·christianismo, ao terripo da chegada dos arabes. Qu~ Lisboa
'constituísse uma excepção á tolerancia observada, não só .
'com escrupulo mas até com longanimidade, pelos conquista-dores da Península, é absolutamente inacreditavel : nem o
menor incident~ abona a supposição, nem seria então de pre·sumir que se tivesse consentido na permimencia d'um bispo.
·
Qual era, pois: o papel que este prelado desempenhava,
-se acêrca de recintos · consagrados ao culto apenas sabemos
_que existia uma-ampla e bella mesquita, sustida- conta o
cruzado anonymo _:_por sete renques de columnas?
Meditando nó quadro, de certo exaggerado pelo narra-dor, de soltura e dissoluçãó de 'costuh1es da cidade, quer-nos
_parecer que o fervoç religioso, quer de musulmanos, quer de
·mosarabes, era muito provavelmente medíocre; e que toda
a tarefa do prelado se reduziria· a pre·sidir ás ceremonias
do baptistno, 'cásameiitó e funera·es, a celebrar de quando
,em qnarrdb, talvez pelas grandes festas do christiani_smo, a
missa do rrtual, ou n'algum edificio párticular, acaso na sua
res-idencia episcopal, ou quem sabe ·se n'algum recanto da
vasta. na.ve da mesquita. Como quer que seja, é singularissimo que, ao menos na comprida epístola do cruzado inglez,
fallando-se por duas vezes n'urn bispo, não se encontre uma
só passagem da qual se infira a existenda de igrejas, por
conseguinte d'um culto publico christão.
Comprehcnde-se que não existissem em Silves, onde
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não havia prelado, e, porventura, quasi exclusivamente povoada e possuída por familias arabes do Yemen, assim eomo
n'outras povoações. do Alg:;lrve, que a ellas póde nffirmélr-se
deverem a sua importancia e prosperidade. Conceda-se ainda
que não existissem em Beja e Evora, visto não ser facil provar, embora sr>ja de presumir, a permanencia dos seus antigos
moradores peninsulares. Em·Lisboa, porém, onde a presença
d'um bispo implica a presença de numerosos christãos. e em
Santarem, onde é indiscutível que residia uma importante
colonia de mosarabes, -a ausencia de templos, ou, em todo
o caso, o seu numero reduzido, parece-nos indicio seguro,
ou de notavel indifl'erentismo religi'oso, ou de quasi completa
,incorporação no systema religioso e social da sociedade
musulmana. Em qualquer dos casos, o facto mais uma ve~
.comprovaria o temperamento essencialmente flexível, assimilador, cosmopolita, e mesmo sceptico, dos povos que estanceaYam desde remotas eras pelo sudoeste da Península,
·e que parece terem-se successivamente amoldado ás civili:..
·sações phenicia, carthagineza, romana e, por ultimo, á civili,sação trazida pelos arabes.
A segunda circumstancia social qúe não podia deixar de
jntluir na educação e, consequentemente, no caracter das.
_populações christãs do Gharb do Andalús, era o systerna despotico do governo sarraceno.
Um dos resultados inevitaveis d'este systema simplista
de dirigir uma sociedade é nivelar as classes que a formam,
,apagando, ou pelo menos attenuando, as distancias nwraos e
jurídicas, que as distinguiam.
E' ponto historico incontroverso que os arabes permittiram
aos vencidos, desde que solvessem o imposto e se mauti.vessem tranquillos, regerem-se pelas suas leis e costumes,
e até conservarem intacta a sua hierarchia social, t:tl qual a
podemos reconstituir pelo Codigo visigothico; e é cert:-tmente n'este facto, e tambem na auctoridade de Horcul:mo, que
alguns escriptores nacionaes se bazeiam para atlirmar a subsistencia, em maior ou menor grau, do regímen municipalista
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nas populações submettidas. Mas a manutenção do statu quo
da epocha visigothica era apenas uma lei expressa do vencedor, quer dizer, uma disposição legislativa aconselhada pela
politica, para assegurar a. conquista. Seria tambem um facto?
Os hispano-romanos do sul conservariam inalterada a escala
de distincções e privilegios, reconhecida no «Forum Judicum»?
-e continuariam as suas camadas burguezas e populares a
respeitar na pratica as instituições municipaes? Parece-nos
mais que (iluvidoso. Pelo menos no nosso paiz, quando a ·reconquista ultrapassa a linha do Mondego, não parece que os
monumentos sobreviventes a essa epocha nos auctorisem a
suppôr em vigencia, na Extremadura ou no Alemtejo, o regímen dos municípios, nem a existencia de quaesquer relíquias
da velha nobreza gothica.
O unico nobre mosarabe de que a Historia nos conservou a tradição foi Sesnando, de Tentugal, antigo wasir na
côrte de Cordova, depois valído de Fernando r de Leão, a quem
aconselhou levar a guerra á Beira oriental, e por fim conde ou
governador de Coimbra em nome do. soberano, que soube por
tal modo retri.buir-lhe a intelligencia e a lealdade.
Quanto a municípios, não consta que Santarem, Lisboa,
Evora, Beja, os tivessem, apezar de não ser duvidosa a
existencia de mosarabes na primeira d'e,stas cidades, de ser
mais que provavel ria segunda e verosímil nos dous grandes
povoados do Alemtejo, o segundo dos quaes tinha sido sede
d'um bispado anteriormente á invasão.
Em que assenta, afinal, a crença compartilhada pelos
nossos principaes historiadores na persistencia do município
durante o domínio dos africanos? Na adopção de termos arabes para designar alguns dos magistrádos municipaes : alcalde.s, alvasís, almotacés. Mas importa notar- e· é o proprío
A. Herculano que nos faz a advertencia - que a designação
de alvasil é impropria, e predomina nos foraes do typo de
Santarem, ou em grande parte da. região meridional do nosso
paiz; ao passo que nos do typo de Salamanca, generalisado ao
~orte, é raríssimo ap~arecer qualquer referencia a almota-
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cés, e só frequente deparar-se com a palavra alcaide, correspondente ao alv asil, quasi constante nos primeiros. ·
O emprego de nomes arabesna.legislação foral eira do Norte
que provaria então? Apenas isto, parece-nos: que a occupação
arabe na zona beirã foi mais militar do que propriamente sociaJ; e que as respectivas populações, portanto, modificando-se
ligeiramente ao contacto dos musulmanos, acceitaram vocabulos semíticos para designar cargos dos municípios, que souberam conservar, e os diffundiram por toda a região do Norte,
quando, com os progressos da reconquista, se avança igualmente na reorganisação da sociedade leoneza. Em summa: o
uso geral ao Norte d'a.quella expressão arabe de alcaide, mais
propria do que a palavra alvasil, provaria que uma faxa da Península ao longo da Iliargem esquerda do Douro, mas que não
attingia o Tejo pela direita, pôde manter a instituição muniçipalista, embora, obedecendo por seculos aos arabes, sentisse a necessidade ou a vantagem de adoptar termos arabes,
de 1preferencia ás denominações especificas do antigo município romano; mas de forma alguma prova, em relação ao nosso
paiz, que, para além do Mondego ou, pelo meno~, para a Baixa-Extremadura, Alemtejo e Algarve, a preciosa instituição
tivesse subsistido. D'ella, como da lingua, parece ter ficado
sómente uma recordação vaga, que uns quatro seculos depois,
. _. , dom a chegada e o governo dos homens do Norte, serviu com.. .tiÍd."ó para facilitar a restauração d'uma e da outra.
Da carencia d'uma aristocracia, e d'uma hierarchia po, pular comparavel ao escalonamento das classes na região
septemtrional resultava, para o Sul, que a sociedade (pondo
de lado um funccionalismo judicial, administrativo e militar,
decalcado no typo arabe) se resolvia n'uma importante classe
media, constituída por negociantes e. por proprietarios ruraes, e n'uma classe popular, formada de mesteiraes e trabalhadores citadinos e d'um pessoal numeroso de pastoreação e lavoura; ou, por outras palavras, n'uma burguezia
abastada, mais culta do que a do Norte, inquinada de semi·
tis mo, provavelmente no proprio sangue, e n'um proletariad<>-
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cidadão e rural, resultado da intima compenetração de norte. africanos e de antigos peninsulares.
Qual fôsse a educaç.ão politica,- e é outro incidente
a registrar - recebida por esta gente durante mais de quatro
seculos, não é difficil conjecturar, desde que se reflecte que
a historia do domínio dos arabes na Península póde dizer-se
reduzida ao relato de revoltas innumeraveis e mortíferas. O
arabe soube conquistar, mas nunca soube organisar a conquista. E ainda que mais notaveis tivessem sido as suas fracas faculdades politicas, ter-lhe- h ia sido talvez impossível
imprimir estabilidade e solidez a uma amalgama de povos
das mais disparatadas procedencias. A Asia anterior, o norte
de Africa e até uma parte da Europa vieram vasar-se, com
elles, na metade meridional da Peninsula. Que outra cousa,
a não ser o cahos, podia sahir d'esta Babel? Os arabes d'um
lado, e do outro os berberes principalmente, movem-se entre si, desde o proprio anno da invasão, uma guerra de extermínio; e a desordem, nos ultimos tempos, chega ao ponto de cada kayd, ou regulo minusculo, d'um castello ou d'um
burgo qualquer se declarar independente. Affirmar que em
tal regímen é possivel subsistir uma sociedade, parece-nos
optimismo excessivo. Uma sociedade - tal como nós, eúropeus, a comprehendemos- suppõe forçosamente hierarchia
e solidariedade de classes, assim como obediencia habitual
á lei e aos seus representantes, e só por excepção póde
comportar commoções internas, duradouras e profundas; a
palavra sociedade desperta sempre em nós a ideia d'um organismo, coherente e harmonioso. Ora, q. Hispanha sarracena
era o contrario d'isto: era um verdadeiro inorganismo; por
que uão passava d'uma especie de acampamento de nomadas, indisciplinados e turbulentos, embora recobertos d'um
brilhante verniz de civilisação, tripudiando e combatendo
atravez de cidades e de campos cultivados, em vez de rugir por entre palmares sylvestres e tendas erguidas em planuras estereis, requeimadas por um sol de fogo. O frenesi,
a mobilidade, a impaciencia- eis, parece-nos, os traços ty-
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picos da especie de demagogia religiosa e cosmopolita, debalde sopeada por um despotismo de ferro, que se chamou
- irnperio do Andalús.
Um regímen d'estes, prolongado por alguns seculos,
imprimiria sempre caracter, até cm populaç.ões radicalmente
pacillcas e sedentarias, e n'uma epocha de maior brandura
de costumes. N'aquell a epocha, e em povos já pessimamen·
te influenciados pelas desordens dos governantes germanicos, impellidos naturalmente ao nomadismo, além d'Lsso, pela
disposição do solo em extensas planícies, devia de duplicar a
sua efficacia dissolvente, e não ser extranho, por conseguinte,
á completa indifferença, senão positiva hostilidade, que á incorporação nos Estados christãos recem-formados oppozeram sempre as populações ara.b isadas do Sul. Allianças politicas de occasião houve-as frequentissimamente,- entre nós,
por ex., a de Afionso Henriques com o celebre lcayd de Mertola, Ibn Kasi; adhesões espontaneas, jámais. Assim é que,
1ws .a.nnos que precedem a sua annexação definitiva ao
Portuca.le, ou um pouco antes de H47, e em conscquencia
de acontecimentos políticos sobrevindos nas províncias de
Al-kassr e de Al-faghar, Lisboa, Santarem e Cintra, sentindo a sua independencia em r isco, ofl'erocem espontaneamente um tributo, mas não se resolvem a preferir, ao arabe, o
domínio portucalense.
E todavia não é certo para Santarern, e extremamente
provavel para Lisboa, que nas duas cidades do Tejo habitavam consideravel copia de mosarabes? E não seria já ev idente para ellcs que o trium pho dellnitivo da pequena nação
que se formava no occidente da Pen ínsula era uma questão
apenas de tempo, e não de mu ito? E, eutre os proprietarios
e mercadores abastados de toda esta zona da Belatha, não
haveria um ou outro mosarabe que gozasse de consideração
-e de influencia, corno no seculo anterior o m osar~ be Sesnando
para a região do Mondego? É muito provavel que hou vesse.
Se não se resolvem pelo governo dos christàos, qum· preparando a incorporação das cidades, quer de5locando-se para
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os territorios do Norte, é porque um longo habito, uma educação social especifica e poderosos interesses os retinham
jungidos aos musulmano s extrom enhos. E, àfóra o convivio
e o parentesco, um d'esses laços de união não deixaria tambem de ser a pred il ecção por um estado permanente de
a.narch ia governativa. que, aos irrequietos e ambiciosos abria
a pers pectiva seductora das honras, das aventuras e dos
combates, aos affeiçoados á tranquillidade e aos negocias pro- .
porr.:ionava occasiã.o de se eximirem aos encargos e incommodos d'mna sociedade complicada, rigorosamente circumscripta pela acção coercitiva dos costumes e das leis, e
na qual teriam de vir, álem d'isso, a: occupar uma pos ição
subordinada, suj eita a mil abusos passiveis por parte deduros e altivos barões. Quer dizer : os mosarabes do Sul estavam habituados a um dôce relaxamento, fructo inevitavol
do despotismo desordenado de governos incapazes, que não
estavam dispostos a trocar por uma discipliua social re lativamente severa, e imposta, sobretudo, por guerreiros ignorantes, grosseiros, orgulhosos e talvez av idos. Convem não
esquecer este corno receio in stin ctivo pelos novos dominadores, e este muito natural antagonismo em face de gente
inculta, ingenuamente credula, violentamente fanatica, c excessivamente susceptível em questões de hicrarchia e de
linhagem. Porque essa repulsa e esse receio, só de per si,
bastariam a explicar-nos o duplo phenomeno contradictorio
qu e occorre nas populações mosarabes de illem-Mondego:
a sua resistencia á incorpora~.ão e a sua prompta organisação em municipios . E' que esta instituição era o seu unico
refugio, efficaz e simples, contra as provaveis extorsões e
oppressões da nobreza. A burguezia mosarabe comprehendia isto perfeitamente. Desde que não pôde evi tar o governo
do christão- o que teria, som duvida algu1na, preferido, como no proprio seculo VIII os povos do sul da França preferiram o mando do sarraceno ao mando do barbaro franko
-lançou-se immediatamente n'urn regímen que ao menos
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o podia tornar toleravel. Não é preciso imaginar que a instituição subsistiu; basta attender áquelles sentimentos das populações annexadas.
Alexandre Herculano, cedendo n'este ponto ao se,u instincto de poeta: falia dos mosarabes (H. de P., t. m, pag. :1~2, 5. a
ed.) como tendo de commum com os leonezes «as tradições
saudosas das glorias da antiga patria gothica.» Que a memoria
do mais illustre dos historiadores nacionaes nos perdoe;
mas os factos crt~mos desmentirem formalmente esta apreciação excessiva. Afagar na memoria uma suave recordação,
quando a propria língua em que só podia bem ser traduzida
se esqueceu, affigura-se-nos altamente improvavel. A saudade, como qualquer outro sentimento, poetico e forte, da alma .
humana, exteriorisa-se sempre em Arte, Litteratura ou Acção;
e não consta que por qualquer d'estes modos possíveis de
desafogar e entreter emoções intimas queridas, o mosarabe manifestasse, pelo menos em tempos 'recentes e em relação a Portugal, que fôsse n'elle muito agudo o «delicioso
pungir de acerbo espinho.>>
E esse esquecimento, senão desdem, pelos antigos tempos visigothicos, não julgamos muito difficil comprehendel-o.
A's razões rapidamente summariadas bastará accrescentar
mais a seguinte: nunca houve uma «patria gothica», no sentido que o eminente escriptor e todos nós ligamos hoje á
palavra. As populações, propriamente hispanicas, só podiam
conservar do dom inio dos germanicos uma lembrança desagradavel, já pelos estragos inseparaveis de successivas invasões, já pelas luctas que entre si tiveram as diversas tribus adventícias e que só muito tarde acabaram pela unificação politica imposta por Leowigildo, já pelas desordens civis
permanentes que assignalam o governo dos visigodos, já pelo
regímen especial de privilegio e desigualdade em que viveram
até á chegada dos arabes, já, emfim, pela distincção entre as
duas raças mantida rigidamente na lei, e mais ainda decerto nos
costumes, até mais de meiado do seculo vii. Uma fusão ethnica
<
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mais completa, approximação mais intima entre as differentes classes sociaes e mais estabilidade e paz de governo
eram indispensaveis para que a Hispanha se tornasse uma
verdadeira patria para os indígenas. A contra-prova de que
nem a ideia nem o sentimento representados pelo termo existiam está na rapidez fulminante e na facilidade inconcebível
com que alguns milhares de africanos e de arabes, não só
conquistam, mas integram no seu o apparente colosso visigothico; e está ainda em que, ao emergir aos poucos de sob
a alluvião dos semitas, a Península surge irremediavelmente
scindida, primeiro em algumas, por fim em duas nacionalidades, com existenQia e historia analogas, mas no fundo in. compatíveis.
Ora, em genté para quem não existiu patria no passado,
não parece que deva existir grande tendencia para organisar uma no futuro,- que haja mesmo n' elia as qualidades
essenciaes para fazer da obra gigante uma esplendida realidade; e certamente, para o mosarabe, patria ou era sómente vã palavra, sem significação alguma intelligivel, ou
symbolisava um modo de viver, de pensar e de sentir mais
ou menos oriental, e discordante em todo o caso da feição do viver collectivo da região septemtrional da Península. Insistamos: a reconquista não reconstituiu uma
{(patria gothica», originou duas patrias distinctas, a castelhana
e a portugueza; e o mosarabe não passou de mais um membro, e raramente · collaborador, jungido pela força ás duas
nacionalidades irmãs.
Outras circumstancias sociaes, tiradas da Historia e colhidas na leitura attenta das cartas de foral, haveria ainda
que accrescentar ás que procuramos expôr em resumo, se
não receassemos fazer d'uma simples nota uma dissertação
enfadonha sobre minucias eruditas. As que vão aqui consignadas, reunidas ás particularidades geographicas que
indicamos no Jogar proprio, bastarão por agora, segun~o esperamos, a dar ao leitor a impressão que desejavamos:
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que a ' nossa tentativa de systematisar e tornar coherente,
embora. a traços excessivamente largos, a historia da nossa
patria não se fez arbitrariamente e ao acaso.
Feria-nos sempre, conforme opportunamente declaramo-s,
o illogismo, a heterogeneidade entre os dons grandes períodos da nossa existencia de naÇão- o medievico e o moderno; como nos tem chamado a attenção, nos nossos proprios
dias, não diremos o divorcio, mas a especie de alheamento
mutuo, de quasi inintelligencia reciproca, entre as populações do norte e do sul do paiz. A estes dons aspectos diversos cuidamos subjazer um só e unico facto; e a interpretação d'elle residir na concorrencia d'umas determinadas
circumstancias historicas, etlmologicas e geographicas, ·que
buscamos synthetisar na expressão «elemento natural-social»
(pag. 3J2), explicando que este elemento «era o mosarabe
do Sul, profundamente semitisado, tendo por séde prineipal
a grande cidade do Tejo, e por orgão ou interprete fiel a rica
burguezia que a habitava.»
O leitor poderá agora apreéiar até que ponto nos enganamos, ou démos, ao contrario, um esboço coherente e impressivo da como que transfiguração de temperamento e de
caracter que torna a epocha historica comprehendida entre
D. Fernando e Afionso v talvez a phase mais digna de estudo de toda a nossa existencia social. A nossa Idade-media
·acaba n'ella; e n'ella se contem virtualmente toda a nossa
Idade-moderna. N'ella se vêm sumir o municipalismo e o
genio das populações do Norte; d'ella irrompem o absolutismo e o genio das populações do Sul. Alli acabam a expontaneidade na inspiração e nos costumes, a tolerancia na
crença, a frugalidade e a modestia na vida; alli começam a
imitação na Litteratura e na Arte, ~ artificio .na administração, a intolerancia na lei, a corrupção no espírito, a dissipação e a ociosidade nos habitos. E que significa este contraste,
senão que um certo agrupamento de gente deixa escapar das
mãos a hegemonia do pequeno e ainda incongruente orga1
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nismo da patria, e outro grupo lhe succede, com outras aspirações e outro passado, conduzindo-nos primeiro a gloriosas aventuras, e precipitando-nos depois comsigo n'uma das
mais lentas e deprimentes agonias de que a historia conserve a recordação cruciante.
Para a grande maioria dos leitores não ha duvida que
algumas difficuldades subsistem para acceitarem o nosso
modo de jnterpretar a historia nacional, e que no proprio
período ou phase que decorre de D. Fernando a Affonso v
hão-de apparecer a seus olhos varios factos que apparentemente o contradizem. Sabemos quaes elles são, como não
esquecemos tampouco que, em pleno cosmopolitismo mer~
~antil, mais do que um traço medievico, indelevel e nítido,
apparece n'um ou n'outro episodio e na pbysionomia de tal
personagem ou de tal hom'13m de letras notavel; como
recordaremos tambem, a proposito, que o primeiro symptoma
de reacção das populações arabisadas do Sul, da sua maneira especial de encarar a vida e entender a nova patria portugueza, está na adhesão immediata que ao usurpador da
~orôa fraterna, Affonso m, prestam sem tergiversar Lisboa
e Santarem, a Alta-Extremadura até ao Mondego, á excepção
de Coimbra, e em geral a região meridional. Apezar da defecção d'uma parte da nobreza e de quasi tod.os os prelados
-repare-se bem- a Beira e as outras províncias do Norte
mantêm com firmeza e lealdade a causa do infeliz Sancho n.
Se o odioso de abandonar um dos nossos monarchas mais
valentes e sympathicos á represalia d'um clero implacavel
e á ambição d'um intrigante sem escrupulos deve recahir sobre alguem, não será infallivelmente sobre a grande maioria
dos burgos e dos povos do antigo Portucale.
Esta scisão entre o Norte e o Sul, na nossa primeira
guerra civil, tem mais importancia e significação do que aos
nossos hist9riadores tem parecido,~ se é mesmo que attentararn n'ella com o vagar e o cuidado que merece.
Mas esses e outros factos, que se nos affigura illustrarem
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de modo inequívoco a realidade d'um verdadeiro dualismo
na physionomia e temperamento conectivos, serão expostos
e discutidos opportunamente, se um dia nos fôr possível historiar a apparição e o desenvolvimento da nacionalidade portugueza, e por conseguinte caracterisar, com o -relevo e a
exactidão que os documentos permittam, o seu systema medieval de viver; que a revolução de 1383 veio substituir
por outro systema, notavelmente discorde do primeiro, e
adoptado até hoje, com duas ou tres interrupções passageiras, pelas classes chamadas dirigentes e cultas.
"
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estaria á espera do colono, em abrigo, sementes, alfaia e remodelações do solo absolutamente indispensaveis. E'stes nucleos obedeceriam, quanto possiveJ, na sua distribuição a
circumstancias favoraveis no duplo ponto de
vista agricola e estrategico, começando-se, portanto, a colonisaçào pelos terrenos de mais
facil arroteamento, e por onde a presença de
homens, volvidos d'um momento para outro
em soldados, representasse evidente vantagem
militar; e os terrenos seriam demarcados de
fórma que cada parcella chegasse am piamente
para uma familia regular, de 4 pessoas.
O colono não ficaria immediatamente proprietario da parcella, mas só ao cabo de 10
annos, depois de a ter posto em cultura inte ..
gralmente, e de haver satisfeito cada anno
o imposto, segundo a nossa fórmula, e quaesquer encargos para com o Estado, devidos por
despezas de installação excedentes aos recursos da Caixa de que faliam os. Deco rri-do aquelle
periodo 'd e tempo, e satisfeitos estes encargos,
ou seja aos 40 annos pouco mais ou menos,
o colono, ingressando então, mas só então, na
2.a reserva, ou reserva territorial, receberia o
seu titulo de propriedade, declarando -se n'esse
diploma expressamente que o seu novo possuidor a não poderia hypothecar nem vender,
podendo-a porém legar por sua morte á descendencia legitima, na conformidade da lei ci-

