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SESSÃO DE 27 DE JANEIRO DE 1898

O sr. Ministro da Fazenda (Ressano García) : — Já
depois de en haver apresentado ao parlamento a proposta
de lei para a conversão da divida externa, e depois da
commissão de fazenda d'esta camara se haver dignado for
mular o seu parecer favoravel a essa proposta, tem o go
verno empenhado e continúa a empenhar os seus esforços
e diligencias para levar a bom termo esta operação.
Muito se ha feito já, alguns resultados se têem obtido;
e o governo está, por isso, melhor esclarecido agora do
que estava o anno passado sobre as condições em que
póde e deve ser realisado o desejado accordo com os nos
sos credores estrangeiros, sem aggravamento da situação
do thesouro, que não póde presentemente supportar maio
res encargos do que aquelles que já o oneram. .
Em taes circumstancias, é proposito do governo propor
modificações importantes a alguns artigos do projecto,
dado para ordem do dia, no sentido de definir melhor o
voto do parlamento, já redigindo mais precisamente as
bases da futura operação, já estreitando e apertando, tanto
quanto possível, os limites da auctorisação que solicita do
parlamento.
V. ex.a e a camara decidirão se, para melhor esclareci
mento dos senhores deputados e maior regularidade do
debate, mais convém que estas emendas sejam mandadas
para a mesa pelo governo, durante a discussão, ou se ao
contrario é preferível que o projecto volte de novo á com
missão (Apoiados.), para ahi ser outra vez estudado em
vista das novas informações que o governo só agora está
habilitado a prestar.
Devo dizer a v. ex.a que o governo acceita qualquer
das duas soluções, mas não occulta a sua opinião favoravel

4

antes á segunda, porque a julga mais consentânea com a
gravidade do assumpto de que se trata. (Apoiados.) Se a
camara, — e parece-me que vae ser essa a sua decisão,
em vista das manifestações que acabo de ouvir — adoptar
o segundo alvitre, o governo confia em que a commissâo
de fazenda d’esta camará, dando mais uma prova do seu
incontestável zêlo, se apressará a apresentar com a maior
brevidade possivel o seu novo estudo sobre este assumpto,
tanto mais que, devo declaral-o a v. ex.a e á camara, é
proposito do governo não discutir nenhuma outra proposta
de fazenda antes d’esta que se refere á conversão.
Tenho dito.
: —Muito bem.
(S. ex* não reviu.)
V o z e s

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 1898

O sr. M i n i s t r o d a F a z e n d a (Ressano García) : — Sr.
presidente, tendo entrado em discussão na sessão de terça
feira o projecto relativo ao accordo a celebrar com os eredores estrangeiros, encetou o debate o illustre deputado
sr. Dantas Baracho, que, investido ñas elevadas funeções
de
da minoria regeneradora, declarou do modo mais
terminante que fallava nao exclusivamente em seu nome,
mas também e sobretudo em nome do partido politico de
que s. ex.a é ornamento e que tão dignamente está repre
sentado n’esta casa do parlamento.
Esta circumstancia, e de mais a consideração que tenho
pelo illustre deputado, como por todos os membi'os d’esta
camara, constituem-me na obrigação de responder a s. ex.a;
e vou fazel-o tão serenamente quanto possível e tão com
pletamente quanto m’o permittam os limitados recursos da
minha intelligencia.
V. ex.a e a camara devem ter visto que o illustre de
putado depois de me haver dirigido algumas perguntas
muito precisas, a que eu procurei responder com igual
precisão, continuou o seu discurso, lendo uma extensa mo
ção de ordem, que s. ex.a, bem ou mal, classificou de
«questão prévia» e que já trazia meditada e redigida, por
que era impossível escrevel-a no decurso da sua oração.
V. ex.a e a camara devem também ter notado que essa
moção, embora, repito, pensada e escripta ainda antes das
declarações que tive a honra de formular perante o par
lamento, já presuppunha inteiramente conhecido o teor
d’essas declarações, porque sobre ellas se baseia e a ellas
se refere em termos precisos quando diz:
«A camara, reconhecendo a conveniencia de uma con
versão dos titulos de divida externa em condições que, asse-
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gurando a possível satisfacção aos portadores d’esses títulos,
ellas sejam compatíveis com a dignidade da nação e com
as circumstancias do thesouro, mas não podendo, ante as
declarações do governo, tomar desde já uma definitiva re
solução no assumpto, etc... »
Sr. presidente, d’aqui poderia talvez deduzir-se, um
pouco precipitadamente, que qualquer que houvesse sido
a declaração que eu fiz perante o parlamento, sempre e
em todo o caso o filustre deputado teria de apresentar
a moção que trazia preparada o teria de precedel-a do
discurso que pronunciou.
Mas esta conclusão é absurda; mal se compadeceria com
a seriedade de carácter do filustre deputado e até com a
elevação do seu discurso : regeito-a portanto in limine.
Para mim, sr. presidente, este facto singular do illustre
deputado trazer já apparelhada uma moção de ordem, que
se ageitou completamente a declarações que só depois foram
feitas, explica-se pela alta presciencia de s. ex.a; não a
presciencia ignara do adivinho ou do charlatão, que pre
tende ter a arte magica de prever o futuro, mas a pre
sciencia valiosa do verdadeiro estadista, que, pelo co
nhecimento que tem dos homens e das cousas, prevê um
facto social, que deve realisar-se em determinado momen
to, com a mesma precisão com que o sabio, no remanso do
seu gabinete e fundando-se nas leis immutaveis da mechanica, prediz os phenomenos celestes, ás vezes muitos
annos antes d’elles se realisarem !...
Se no mundo scientifico causou verdadeira admiração a
sagacidade com que um grande astrónomo, Leverrier, es
tudando as perturbações do movimento de Urano, previu,
para explicar taes irregularidades, a existencia de um outro
planeta até então desconhecido, Neptuno, e fixou com
singular precisão o dia e o logar do céu onde esse novo
astro devia ser visto, como effectivamente foi, no mun
do social não é menos para admirar a perspicacia com que
o grande Napoleão, prisioneiro na ilha de Santa Hele
na, predisse que a França dentro de meio século, havia
de ser republicana ou cossaca.
Eu não amesquinho, pois, a elevada presciencia do il
lustre deputado; pelo contrario, até a engrandeço, afe
rindo-a por estes factos notáveis que abrilhantam a his
toria da humanidade.
Mas devo confessar, modestia áparte, que não fiquei
atrás do filustre deputado. S. ex.a previu as minhas de
clarações; pois eu predisse a sua moção prévia ou como
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melhor quizerem chamar-lhe ; já sabia que havia de apparecer e, antes mesmo de a ouvir 1er, teria sido capaz de
a escrever, não n’aquella linguagem castiça em que ella
está redigida, mas com os mesmos considerandos e com a
mesma conclusão que n’ella se contém. Se digo isto, é por
incidente, para demonstrar á camara e ao paiz que íiquei
tão desnorteado com o apparecimento d’essa moção, como
se me tivessem dado a extraordinaria noticia de que o sol
havia de hoje ao meio dia passar pelo meridiano.
Mas porque é que eu previ isto? E porque a sciencia
do passado dá-me a presciencia do futuro. A minha expe
riencia tem-me mostrado, nos últimos tempos, que não póde
discutir-se n’esta casa questão alguma, por mais grave,
por mais importante, pur mais momentosa que seja, sem
que venha n’ella enxertar-se, sob a forma, aliás muito de
corativa, de moção previa ou de adiamento, uma questiún
cula mais ou menos bysantina, e ás vezes mais ou menos
irritante, destinada apenas a malbaratar o nosso tempo, que
é precioso, se não a desprestigiar o parlamento perante o
paiz e, o que é mais triste ainda, perante as nações es
trangeiras, que n’este momento têem os olhos fitos em nós
(Apoiados), para verem como resolvemos uma questão
gravíssima que envolve interesses que não são exclusi
vamente portuguezes. (Apoiados.)
Mas a moção prévia e a moção de adiamento estão nos
hábitos parlamentares da opposiçâo ; temos de contar com
ellas e soffrel-as com a mesma paciencia com que supportâmos os effeitos de um phenomeno cosmico; são aguacei
ros, mas aguaceiros que passam, sem nos darem sequer o
espectáculo grandioso, embora violento, de uma tempestade.
Ha cerca de quinze dias, quando v. ex.a, sr. presidente,
se dignou dar para ordem dos nossos trabalhos precisa
mente o projecto nascido da proposta de lei sobre a
conversão, que eu apresentára ao parlamento no anno
passado, levantei-me e declarei, com toda a lealdade e
correcção, que ttndo o governo empenhado os seus esfor
ços e diligencias para levar a bom termo essa operação,
estava agora melhor esclarecido do que o anno passado
ácerca das condições em que se podia e devia realisar o
desejado accordo com os credores externos, sem aggravamento de encargos para o thesouro, e que por isso era
minha intenção propor varias modificações a differentes ar
tigos do projecto, no sentido de melhor definir o voto do
parlamento, restringindo quanto possível a auctorisação so
licitada; que em taes circumstancias uma de duas solu-
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çòes se podia seguir: ou o governo mandaria para a mesa
durante a discussão as suas propostas de emenda, additamento ou substituição, ou o projecto voltaria á commissão para ahi ser outra vez estudado em vista das novas
informações que o governo só agora estava habilitado a
prestar-lhe^
Foram tão sensatas estas minhas palavris, que toda a
camara as applaudiu, e unanimente votou que o projecto
voltasse á commissão. (Apoiados.)
Mas parece que depois do primeiro impulso, que é sem
pre o melhor, a opposição retíectiu que tinha perdido um
bello ensejo para levantar a questão prévia, e então inspi
rada não sei por que Espirito Santo, pois eu começo a
crer que ha um tempo a esta parte apparece aqui um Es
pirito Santo que illumina os illustres deputados d’aquelle
lado da camara (Riso)...
: — Dois.
O Orador: — Melhor. Quod abundat non noctt. D’aqui
a pouco são tres, como as pessoas da Santíssima Trindade.
( Riso.)
Mas a opposição, repito, inspirada não sei por que Es
pirito Santo, disse: escapou-nos a questão prévia, mas
ainda estamos a tempo de levantar uma questão subse
quente.
E então accusaram v. ex.a e a camara de não respeita
rem o regimento d’esta casa, e a mim, sobretudo, de o
infringir brutalmente, porque não havia mandado para a
mesa, como me cumpria, as emendas e additamentos que
eu tencionava apresentar, para logo depois serem publica
dos no Diario do yoverno e no Diaño da camara. E sobre
este thema bordara m os illustres deputados discursos brilhan
tíssimos, repassados do mais nobre sentimento de patriotismo
e do mais acrysolado zêlo pela dignidade do parlamento.
Mas, em que pese aos illustres deputados, eu vou de
monstrar que foram s. ex.as que deram uma prova evi
dente de que desconhecem o regimento d’esta casa. E isto
é duplamente para lastimar, já porque s. ex.as são depu
tados da nação e, portanto, têem obrigação de conhecera
lei que nos rege, já porque são os auctores lidimos d’este
monumento litterario que dá pelo nome de regimento da
camara e de que nem eu, nem os meus partidarios, temos
a minima responsabilidade. (Apoiados.)
Como v. ex.a sabe, o actual regimento acabou com a dis
cussão na generalidade; não ha senão discussão na espe
cialidade. (Apoiados.)
U m a
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É o que diz o :
«Artigo 126.° Sobre cada projecto de lei versará urna
só discussão, que recairá seguida e separadamente sobre
cada um dos seus artigos ...»
Por isso v. ex.a, depois de Jido todo o projecto de lei,
poz em discussão, como era natural, o seu artigo l.°; e foi
então que eu pedi a palavra. (Apoiados.)
Ora o que diz o artigo 127.° do regimento? Diz :
«Artigo 127.° Na discussão de qualquer artigo de um
projecto de lei é permittida a apresentação de questões
previas e moções de adiamento, bem como de additamentos, emendas e substituições a esse artigo.»
Portanto eu tinha o direito, como membro do governo e
como deputado, de apresentar additamentos, emendas e
substituições ao artigo l.° em discussão. (Apoiados.)
Mas podia fazer desde logo o mesmo em relação aos
restantes artigos do projecto? Certamente não, porque o
§ único do referido artigo 127.° do regimento acrescenta:
«§ único. As substituições, emendas e additamentos aos
artigos seguintes só poderão ser apresentados e admittidos
na altura das discussões respectivas.»
O sr. Teixeira de Sousa:—E a conversão do regi
mento.
O Orador: — Não é a conversão, é a conservação de
um regimento que o illustre deputado parece desconhecer,
embora seja o seu auctor. (Apoiados.)
E eu agradeço o seu aparte, para poder observar-lhe
que é s. ex.a quem mais obrigação tinha de conhecer e
respeitar esse diploma. (Apoiados.)
Portanto eu estava prohibido pelo regimento de mandar
para a mesa qualquer proposta que não se referisse ao ar
tigo l.°, sujeito ao debate; e só no momento de entrarem
em discussão os outros artigos ó que eu podia apresentar
os additamentos ou emendas que lhes diziam respeito.
(Apoiados.)
Foi por isso que eu lembrei a conveniencia de que to
das as propostas fossem á commissão e a camara assim o
resolveu.
Aproveitei a primeira occasião em que fallava perante
a camara para arredar de sobre mim esta censura, que me
foi dirigida, de que eu tinba infringido o regimento, assim
como pai-a arredar de sobre o governo a accusação de que
nós queríamos colher a camara de improviso e arrancarlhe uma votação de afogadilho.
Isto tem tanto fundamento, quanto o parecer, que n’este
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momento se discute, está distribuido seguramente ha dez
dias.
Veja a camara e o paiz como nós queriamos tratar esta
questão de improviso e arrancar á camara uma votação de
afogadilho! (Apoiados.)
Poucos dias depois d’esse incidente apparece em discus
são o projecto relativo a servidões militares. Surge logo a
questão previa.
Esse projecto, antes de ser aqui discutido, disse-se
d’aquelle lado da camara, devia ser consultado pela commissão de fazenda, e a maioria d’esta casa, dando urna
franca demonstração do seu espirito de tolerancia, accedeu ao pedido da opposição, quando podia, com solidos fun
damentos, sustentar que a camara, sempre soberana, ti
nha direito de resolver sobre o assumpto, sem audiencia
da commissão de fazenda.
Segue sa o projecto relativo ás concessões de terrenos
no ultramar. Apparece novamente a quf-stão previa.
A respeito do projecto sobre servidões militares tinha
havido commissão de menos, no entender da opposição;
agora havia commissão de mais, e os deputados regene
radores verberaram energicamente o procedimento, aliás
digno de louvor, da commissão do ultramar, só porque con
tinuava a estudar um assumpto que já estava submettido
ao exame da camara! (Apoiados.)
Sobre este ponto e outras millesimas cousas urgicas
proferiram s. ex.as discursos muito inflammados, com um
vigor, uma eloquência, um entliusiasmo que contrastou
singularmente com o abandono em que deixaram correr
depois a discussão, quando se tornou realmente util, por
que versava sobre as disposições de uma lei que prendia
intimamente com a economia da nossa administração colo
nial. (Apoiados.)
Vem agora o projecto da conversão, assumpto vital para
o paiz, no momento histórico que atravessamos; (Apoia
dos.) pois nem por isso deixa de levantar-se logo a ques
tão previa.
Eu advinhei-a, o que não revela, na verdade, um gran
de engenho, pois que não fiz mais do que pôr o problema
em equação, com todos esses antecedentes, e deduzir d’ahi
os consequentes.
Mas permitta-me o sr. Dantas Baracho dizer lhe que a
moção apresentada por s. ex.a em nome do seu partido
não é uma questão previa, porque, segundo o regimento,
as questões previas só podem versar exclusivamente sobre
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a competencia da camara para resolver qualquer assum
pto. Ora o illustre deputado, com toda a sua facundia, não
ousou sequer, nem nos considerandos da sua nioção, nem no
discurso com que a fundamentou, sustentar que a camaia
não era competente para resolver o assumpto de que se trata.
S. ex.a pretendeu certamente demonstrar que o projecto era inconveniente e inopportuno ; mas nem de leve poz
em duvida a competencia da camara para deliberar.
Não é, portanto, uma questão previa, embora s. ex.a quizesse dar á sua obra este titulo mais ou menos suggestivo ;
ó uma simples moção de adiamento, ou, melhor ainda, de
esperanças ou de espera.'
Pois bem, n’um assumpto tão grave como este, que se
liga tão profundamente com o futuro do paiz e com o cre
dito nacional, o governo não póde acceitar adiamentos, nem
esperanças, nem esperas. (Apoiados.) O que pede é uma
discussão franca, larga, levantada, digna, como a reclama
o assumpto, (Apoiados.) em que, salvaguardando-se o brio
e a dignidade da nação e attendendo-se ás circumstancias
do thesouro e ás condições economicas do paiz, se respei
tem também, dentro dos limites do poçsivel, os direitos
dos nossos credores.
E sob este ponto de vista que o governo declarou e
ainda declára que considera esta uma questão aberta. Não
é uma questão partidaria, não é uma questão de exclusivo
interesse do governo ou da opposição, é uma questão na
cional, para cuja solução todos devem concorrer leal e ho
nesta i ente dentx'0 dos limites das suas faculdades.
É uma questão aberta porque o governo acceitará to
dos os alvitres, todos os conselhos, venham de onde vie
rem, comtanto que se salvaguardem os brios e interesses
nacionaes e se respeitem os legítimos direitos dos nossos
credores.
O que querem, porém, o illustre deputado e o seu parti
do? Querem que o governo trate primeiro com os credo
res externos e que depois de realisar o accordo com elles
o submetta á sancçâo parlamentar. Ora, devo declarar a
s. ex.as que para isso não carecemos de leis e ainda me
nos de quaesquer moções de ordem, que, por muito auctorisado que seja o deputado que as apresente e muito
grande o numero de collegas que o apoiem, não têem força
alguma legal. O que o governo quer é que a camara lhe
conceda uma auctorisação, clara e restricta, para dentro
dos limites que lhe forem impostos, tratar definitivamente
com os credores estrangeiros.
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Quai d’estas duas soluções ó melhor sob o ponto de vista
dos interesses nacionaes? E evidentemente a segunda.
O illustre deputado e o partido em nome de quem falloir
não compreheudem que o governo se apresenta muito me
lhor armado para resistir ás exigencias desarrasoadas dos
credores externos, quando lhes possa dizer — tenho aqui
uma auctorisação restricta e hei de cingir-me necessaria
mente a ella —do que dizendo-lhes —tenho carta branca
para tratar, com a reserva sómente de que o accordo fica
dependente da saneção parlamentar?!
Pois não comprehendem que feito esse accordo, bom ou
mau, o governo que o realisar estará fatalmente obrigado
a de fendel-o ao transe perante o parlamento e a fazer
d’elle até questão ministerial !
A solução, portanto, indicada por s. ex.a e pelo seu
partido tem este duplo inconveniente : tiraria a força ao
governo para resistir ás exigencias dos credores e cercea
ria a liberdade do parlamento, que, em vez de deliberar
com inteiro desprendimento o que tiver por justo e con
veniente, ver-se-ía obrigado a acceitar um accordo já feito
e a que estaria ligada a responsabilidade do governo.
Mas, disse s. éx.a, o pedido de uma auctorisação tão
larga, em questão d’esta ordem, é simplesmente absurdo
e o seu deferimento póde ser altamente perigoso para o
paiz ! Vejo que s. ex.a é mais babil em prever o futuro
do que em lembrar-se do passado.
Etfectivamente o illustre deputado esqueceu-se de que
em 1892 votou esta camara uma lei, que tem a data de
26 de fevereiro d’esse anuo e que diz assim no seu ar
tigo 8.°:
«Fica o governo auctorisado a negociar com os porta
dores de títulos de divida publica externa um convenio de
conversão, pelo qual garantindo-lhes o pagamento do juro
em oiro, e unificando os titulos n’um typo novo ou man
tendo os typos actuaes, os mesmos portadores transformem
até ao máximo de metade do capital, ou aceeitem paga
mento de até metade dos seus juros em cédulas do thesouro, com ou sem juro, amortisaveis com ou sem premio,
pela verba annual que para esse effeito for destinada, e
pelo modo que for estabelecido.»
Esta auctorisação, concedida em 1892, é que, ao con
trario da que pedimos hoje, foi inteiramente vaga, indefi
nida, com a limitação apenas do capital, ou do juro até
metade. No mais, completa liberdade.
Quanto ao ponto mais melindroso nas concordatas com
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os credores, aquelle que se refere ás garantias a dar-lhes,
reja v. ex.a e a eamara o que diz a mesma lei no seu ar
tigo 10.°:
«Para assegurar aos credores, tanto nacionaes como es
trangeiros, o pagamento integral e regular dos juros e
amortisaçâo, o governo poderá consignar a esse dm, dos
rendimentos nacionaes, aquelles que entender necessários
e preferíveis, sem todavia alterar a forma ordinaria de
percepçâo dos mesmos rendimentos, mas sim restaurando,
pelo modo conveniente, o antigo regimen da dotação da
divida. »
E quer v. ex.a saber o que consultou a commissào de
fazenda d’esta camara sobre a proposta, apresentada pelo
governo, que mais tarde se converteu na lei de 26 de fe
vereiro de 1892? No que respeita á auctorisação latiss’ma,
para realisar o convenio ,com os credores, concedida no
artigo 8." da lei, nâo disse nem uma palavra : considerou-a
como questão de pouca monta.
Quanto às garantias consignadas aos credores do esta
do, pelo artigo 10.° da lei, expoz o seguinte:
«Sobre este delicado assumpto fez o gpverno expressas
e terminantes declarações á vossa commissào, assegurando
os seus briosos sentimentos de zelar devidamente a digni
dade nacional e manter illesas as nossas prerogativas de
nação livre e autónoma, ciosa do seu decoro e pundonor.
Nao se admittirá a menor intervenção estrangeira nem no
lançamento, nem na arrecadação, nem na fiscalisaçâo das
nossas receitas. E subordinando-se a estas declarações do
governo, foi que a commissào concedeu a auctorisaçâo por
elle pedida.
«Nâo ha, pois, motivo para sobresaltar-se a altivez na
cional porque só serão dadas aos nossos credores as ga
rantias compatíveis com a honra e o brio da nação.»
Quem assignava este parecer? Entre outros, os srs. João
Franco, Arthur Hintze Ribeiro, Campos Henriques, Fre
derico Arouca e Jacinto Candido que foi o relator.
D’estes cavalheiros só está presente o ultimo : os outros
ou já não são deputados ou acham se ausentes de Lisboa.
Mas porque será que o sr. Jacinto Candido não assignou
a moção mandada para a mesa pelo sr. Dantas Baracho?
Porque será que s. ex.a, que é um parlamentar distincto e
pelos seus merecimentos conquistou posição eminente
no seu partido, nâo tomou n’esta discussão o logar que
naturalmente lhe competia? E de certo porque estava
compromettido n’aquelle parecer.
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Mas esse parecer não era exclusivamente do sr. Jacinto
Candido; a elle ficou ligada a responsabilidade de todo o
partido de que s. ex.a é ornamento.
Como é, pois, que esse partido póde considerar absurdo
o pedido fcito agora pelo governo e perigoso o seu deferi
mento ?
Todavia nós também declaramos da maneira mais so
lemne que não admittiremos a menor intervenção estran
geira nem no lançamento, nem na arrecadação, nem na
fiscalisação das nossas receitas publicas. (Apoiados.) Nós
também affirmamos da maneira mais categórica que não
daremos aos credores externos garantias que não sejam
compatíveis com o brio e a dignidade da nação. (Apoia
dos.)
Porque é, pois, esse diverso modo de proceder por
parte da opposição? Porque tem menos confiança n'este
governo? Então põe a questão política claramente, mas
põe-n’a n’um assumpto que, por bem do paiz, devia ficar
absolutamente estranho ás dissensões partidarias. (Apoia
dos.)
Será porque r. situação do tbesouro é hoje menos me
lindrosa do que eiitão ? Também não, e tanto assim que o
governo entende que o adiamento d’esta questão póde pre
judicar o paiz e leval-o á ruina !
Mas, sr. presidente, em 1896 também o sr. Hintze Ri
beiro apresentou uma proposta de lei, pedindo auctorisação para converter a divida externa. Isto prova que lhe
não repugnava o principio de que a auctorisação precedesse
o accordo ; agora o partido regenerador pensa de modo in
teiramente opposto.
O illustre deputado, fallando em nome d’esse partido,
reconheceu a conveniencia da conversão ou mais exacta
mente do convenio com os nossos credores externos ; por
outro lado o que se passou em 1892 e em 1896 prova,
que a esse partido não repugna a idéa de se conceder uma
auctorisação legislativa para se fazer tal accordo, porque
deu essa concessão em 1892 e pediu-a em 1896.
Mas então em que póde consistir o dissentimento entre
nós e a minoria d’esta casa do parlamento? Acha a oppo
sição regeneradora que, nas condições propostas pelo go
verno e approvadas pela commissão, não está bastante li
mitada e definida a acção do governo? Proponha os alvi
tres que tiver por mais convenientes, dê os seus bons
conselhos e nós estamos promptos a acceital-os, porque,
repito, declarámos esta questão inteiramente aberta e o que
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queremos é que a Iei sáia do parlamento tão perfeita
quanto possível. Portanto se o partido regenerador reco
nhece a conveniencia da conversão e se não lhe repugna
a auctorisação, pois já por duas vezes comprometteu o seu
voto a esse respeito, diga quaes são as condições em que
a deseja conceder e estamos promptos a discutil-as com o
animo sereno e com o desejo inquebrantável de melhorar
a lei tanto quanto possível.
Sr. presidente, eu faço inteiramente justiça aos senti
mentos patrióticos do illustre deputado e dos seus correli
gionarios e quero por isso crer, que s. ex.as embora regeitem este projecto na generalidade, hão de, quando se
tratar da especialidade, procurar aperfeiçoal-o quanto cou
ber em suas faculdades e não tentarão escudar-se com esta
phrase banal «não queremos ter responsabilidades politicas n’esta lei !... »
Ha responsabilidades negativas que pesam tanto como
as positivas. (Apoiados.) Um individuo que deixa outro pra
ticar um crime, quando podia impedil o, é tão criminoso
como elle ; um deputado que vê passar diante de si uma
lei má e que se abstém systematicanyínte de empregar
os meios ao seu alcance para melhorai-a, não sabe cum
prir o seu dever indeclinável e atraiçoa o seu mandato.
Faço justiça aos sentimentos dos illustres deputados e
por isso acredito que, para não se collocarem n’esta situa
ção, vão collaborar comnosco na especialidade d’este pro
jecto embora o rejeitem na sua generalidade.
Sendo assim, permitta-me o illustre deputado o sr. Dan
tas Baracho dizer-lhe que a sua moção de adiamento ou
de espera devia antes ser uma moção esperada; devia
ter vindo no fim e não no principio da discussão ; e por
isso eu entendo que a camara andou muito acertadamente
não tratando d’esta questão antes e separada da questão
principal.
Eu vou explicar o meu pensamento. Como o illustre de
putado não rejeita o principio da conversão, divergindo
apenas dos termos em que é pedida a auctorisação, ima
gine, por um momento, que a maioria, reconhecendo o
fundamento das propostas que certamente a opposição re
generadora vae apresentar, as acceitava todas, ficando as
sim a lei redigida precisamente com as clausulas que
essa opposição entende devem ser adoptadas no futuro
convenio.
Em taes circumstancias que significação e opportunidade
podia ter a moção de s. ex.a?
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Logo a questão não é previa, devia vir no fim, porque
é uma questão posterior. ¡Só no caso da opposiçâo regene
radora reconhecer que a maioria não lhe acceitava os alvi
tres por ella propostos é que tinha opportunidade essa ou
outra moção analoga.
Mas sem nos envolvermos em questões de forma, o que
nós pedimos a todos os deputados da nação sem distincção
de cores políticas ó que nos unamos lealmente para resol
ver uma questão que prende com os maia caros e valiosos
interesses do paiz; e que, n’esse iutuito, collaboremos to
dos honestamente, animados do mesmo sentimento de amol
da patria e desprendidos por igual de quaesquer preoccupações partidarias. (Apoiados)
Esta questão não pertence exclusivamente a este ou
áquelle grupo politico ; é uma questão eminentemente na
cional.
Liguemo-nos todos para a resolver da melhor maneira
e para nos impormos áquelles mesmos com quem temos de
contratar. (Apoiados.)
A parte as considerações geraes apresentadas pelo filus
tre deputado, s. ex.a, descendo ás questões concretas, fez
apenas um reparo. 'Entendia s. ex.a que os títulos não de
viam ser carimbados, porque, de contrario, não haverá
propriamente conversão, tornando se por isso o actual projecto peior do que o primitivo apresentado em 1897 : tal
foi o un'co ponto preciso em que s. ex.a criticou o pare
cer em discussão.
Ora a questão chainai a impropriamente da conversão
da divida externa é uma questão muito complexa ; comprehende differentes partes: o convenio com os credores,
a substituição dos títulos antigos e a unificação da divida.
A primeira é de todas a mais importante e a mais ditficil de resolver no que se refere quer á reducção dos juros,
quer á diminuição do capital nominal, quer ao praso e
forma da amortisaçâo, quer finalmente ás garantias que
havemos de offerecer.
Liquidada a questão por esse lado, que é o principal,
a substituição dos antigos titulos por outros novos e a uni
ficação da divida que póde até ser feita ao mesmo tempo,
não offerecerão difficuldade maior.
Ora, quando ha uma questão complexa como esta, a me
lhor maneira de a resolver é scindil-a; o que manda a boa
rasão é tratar cada uma das questões separadamente e
nãq as juntar. (Apoiados.)
É ató a philosophia que deriva d’aquella lenda romana
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symbolisada no combate dos tres Horacios com os tres
Curiados para dirimir pleitos entre Roma e Albalonga.
( Afolados.)
Por isso o governo, ouvidas pessoas competentes, reco
nheceu que era melhor tornar o convenio, propriamente
dito, independente da substituição e da unificação dos
títulos.
Querer realisar as tres operações simultaneamente seria
talvez prejudicar ou pelo menos embaraçar a questão prin
cipal, que é a da concordata com os nossos credores ex
ternos.
Resolvida esta ultima, seguir-se-hão as outras duas ope
rações de modo a obter-se o resultado definitivo a que
pretende chegar-se.
Parece-me que fica assim convenientemente destruida
a única objecção que s. ex.a fez ao projecto.
Eu podia terminar aqui as considerações que tinha a
fazer em resposta a s. ex.a, porque me parece ter tocado
em todos os pontos a que se referiu. Peço, porém, a v. ex.a
que me permitía abrir um parenthesis n’este debate para
responder a uma observação feita pelo illustre deputado
até certo ponto estranha ao assumpto em discussão.
Disse o illustre deputado que, comparando a divida flu
ctuante em 7 de fevereiro e em 30 de novembro do anno
passado, achára nm augmento de 8:373 contos de réis, e
observou em seguida, que era com pavor que via a divida
fluctuante crescer assim 2:000 contos de réis por mez.
Realmente custa a comprehender como um augmento de
8:373 contos em dez mezes dá 2:000 contos de reis por
mez.
Isto prova que, se commandar cifras é mais fácil do que
commandar soldados, carece, todavia, de um certo tiroci
nio e cuidado. Dividir 8:373 contos de réis por dez me
zes e achar por quociente 2:000 contos, parece-me forçar
um pouco a arithmetica.
Demais, s. ex.a, que, como elle proprio disse, trata as
questões de fazenda por desfastio, como eu podia tratar
ámanhã as questões de guerra, não reparou que no dia em
que fallava já estava publicada no Diario do governo a
nota da divida fluctuante referida a 31 de dezembro de
1897, tendo sido por isso mais justo comprehender este
ultimo mez na sua apreciação.
E verdade que a divida fluctuante augmentou 8:373
contos, de 7 de fevereiro a 30 de novembro de 1897 ; e
porque augmentou?
%
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Ou porque decresceram as receitas ou porque augmen- .
taram as despezas, ou por ambas estas causas simultanea
mente.
De facto, as nossas rece itas, sobretudo as provenientes
dos impostos indirectos diminuíram; porque? Principal
mente porque foi muito menor o despacho de aguardente
em consequência da melhor colheita de vinho, e menor
também o despacho de assucar, devido á antecipação que
se fez em 1895-1896 para fugir ao novo imposto de 15
réis, por kilogramma, creado em 1896.
A diminuição das receitas foi, pois, devida a circumstancias económicas ou a causas fortuitas em que o governo
não teve nem podia ter acção directa e immediata, por
que não se podia evitar que o despacho de assucar dimi
nuísse por haver um grande stock d’esse artigo, nem que
o consumo do alcool fosse menor desde que a colheita do
vinho fora boa.
Onde estaria a responsabilidade directa do governo, se
ria no augmento das despezas se porventura tal augmento
se houvesse dado.
Eu não quero fazer á camara uma extensa dissertação
sobre um assumpto, que deve ser mais largamente tratado
no relatorio de fazenda que em breve tenciono apresentar
ao parlamento; mas posso desde já dar-lhe algumas indi
cações que julgo interessantes.
'
A saída de fundos para pagamento de despezas nos sete
primeiros mezes da gerencia de 1896-1897, isto ó, de ju
lho de 1896 a janeiro de 1897, conforme as contas publi
cadas no Diario do governo, e successivamente correctas,
depois de abatidas as reposições de fundos, e os fundos
não applicados, em vista da conta dos pagamentos, forne
cida pelos diversos ministerios, foi de contos de róis 62:254
Tinha sido em iguaes mezes da gerencia an
terior, de 1895-1896, de.................................. 29:143
Augmento de despeza em sete mezes........... 3:111
A importancia d’este augmento ainda foi muito
maior, porque é necessário acrescentar-lhe:
1. ° As despezas feitas e pagas de julho de
1896 a janeiro de 1897, que só foram legalisadas e escripturadas por nós............................... 1:030
2. ° As despezas feitas, e não pagas, no mes
mo periodo, por falta de auctorisação legal. . . . 1:196
5:337
Augmento real nos sete mezes,
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Assim, as despezas cresceram rapidamente nos primei
ros sete mezes da gerencia de 1896-1897 que pertence
ram ainda á situação transacta.
Vejâmos agora o que aconteceu nos últimos cinco me
zes da mesma gerencia, isto ó, de fevereiro a junho de
1897:
A saída de fundos de fevereiro a junho de
1897 foi de....................................................... 25:262
Tinha sido em iguaes mezes da gerencia ante
rior..................................................................... 25:449
Diminuição da despeza em cinco mezes.......
187
Mas a diminuição effectiva foi consideravel
mente maior, porque é necessário attender a que
n’esses cinco mezes foram eseripturadas despe
zas anteriores:
l.° Já feitas, mas ainda não pagas, em prin
cipio de févereiro, por falta de auctorisação le
gal ..................................................................
1:196
2.9 Já feitas, e pagas em principio de feve
reiro, mas ainda não legalisadas :
a) Do exercício de 1896-1897 ---- 1:030
b) Dos exercícios anteriores...........
660 1.(590
O que já eleva a diminuição real da despeza a 3:073
Mas para tornarmos homogéneas as duas im
portancias que estamos comparando, ainda é mis
ter considerar:
1. ° Que por portaria de 13 de julho de 1896
se crearam 43:000 contos de divida interna para
caução de supprímentos no banco de Portugal,
e que o juro respectivo figura nas despezas de
fevereiro a junho de 1897, embora com compen
sação na receita, mas não apparecia, como ó de
ver, nas contas de fevereiro a junho de 1896..
538
2. ° Que na construcção de novos navios de
guerra, com receita especial no empréstimo dos
tabacos, se gastaram nos cinco mezes de feve
reiro a junho de 1897.......................................
452
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sem que em igual periodo de 1896 existisse tal
despeza.
Assim, a diminuição real das despezas nos
cinco mezes considerados da minha gerencia,
deduzidas as que pagámos por conta alheia, e
as que tendo compensação na receita não figu
ram nos cinco mezes análogos do anno anterior,
foi de................................................................. 4:063
ou 813 contos por mez, apesar do agio do oiro ter come
çado a subir rapidamente no 2.° semestre do anno civil
de 1896.
Estes numeros tirados da escripturação do estado e não
inventados por mim, provam a severidade com que o go
verno tem dispendido.os dinheiros públicos. Economisou
cerca de 800 contos de réis por mez nos últimos cinco
mezes da gerencia de 1896-1897.
Podia também fazer a comparação dos quatro mezes do
anno corrente com iguaes mezes do anno anterior, mas
não quero cançar a attenção da camara ; entretanto, posso
dizer que essa comparação conduziria a resultados igual
mente favoráveis á nossa acção como administradores.
Da variação das despezas e receitas fácil era concluir
qual o augmento da divida fluctuante, mas limito por aqui
as minhas observações, deixando, para occasião opportuna,
demonstrar de quem é a responsabilidade d’esse augmen
to.
Tenho dito.
: — Muito bem.
Vo z e s

O orador fo i muito cumprimentado.

SESSÃO DE 2 DE MARÇO DE 1898

O sr.
(Ressano García): —
Sr. presidente, tomo a palavra em circumstancias bem
difficeis para mim, porque desejava occupar-me do projecto em discussão com a serenidade que reclama um as
sumpto tão grave como este, mas a minha consciencia in
dignada impõe-me, antes de tudo, o imperioso dever de
protestar, com toda a energia da minha alma, contra as
apreciações injustíssimas que na sessão de hontem foram
feitas pelo illustre deputado, o sr. Mello e Sousa, ácerca
dos actos do actual governo e dos propósitos da maioria
d’esta camara.
Aqui todos somos portuguezes, tio honrados e patriotas
como s. ex.a, e, tirante a minha pessoa, cora uma folha
de serviços ao paiz um pouco mais longa que a do illustre
deputado, que ainda hontem, por assim dizer, nasceu para
a vida publica, tendo-se occupado até entlo, e muito bem,
dos seus negocios particulares.
Observou o sr. Mello e Sousa que eu me tenho conser
vado silencioso, apesar de ser tio importante o assumpto que
se debate. Isso prova simplesmente que não julguei até
aqui necessário ou opportuno intervir na discussão.
Mas, no emtanto, já disse o bastante, em resposta ao
sr. Dantas Baracho, para que a camara e o paiz ficassem
sabendo que o governo, no accordo que intenta realisar
com os credores externos, nlo acceitará, quaesquer que
sejam as consequências que d’ahi possam derivar, con
dições que importem o menor sacrificio ao brio e digni
dade da nação.
Ministro

da

F a z enda
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Já declarei solemnemente que o governo não subscre
verá a qualquer disposição que signifique, clara ou dis
farçadamente, a ingerencia estrangeira na administra
ção do paiz e, designadamente, nos serviços da divida
externa.
Fiz estas affirmações do modo mais terminante (Apoia
dos.) com os applausos de toda a camara.
Depois de declarações tão formaes e categóricas, que
não deixam logar á sombra sequer da menor duvida ou
ambiguidade, o que significam esses arrancos de patrio
tismo do illustre deputado e dos seus correligionarios po
liticos, fallando aqui sempre nos perigos da administração
estrangeira ? (Apoiados.)
Eu devo observar a v. ex.a, sr. presidente, que embora
tenha já tratado, directa ou indirectamente, com varios
representantes de portadores dos nossos titulos externos,
ainda ninguém ousou fallar me em administração estran
geira. E só n’esta casa e na nossa imprensa que tenho
ouvido ou lido tão revoltantes palavras. (Apoiados.) E em
nome de quê? Em nome do patriotismo, mas patriotismo
de má lei. (Apoiados.)
Os illustres deputados d’esse lado da camara podem não
ter confiança política no governo : é esse mesmo o seu de
ver. Eu contesto-lhes, porém, o direito de duvidarem da
nossa palavra de homens de bem. Não temos no nosso
passado um só facto que justificasse tal desconfiança.
(Apoiados.)
Mas nós consignamos os rendimentos das alfandegas ao
pagamento dos encargos da divida externa, e tanto vale como
abrir as portas de par em par á administração estrangei
ra! Disse-o, em primeiro logar, o sr. Dias Ferreira, e
têem-n’o depois repetido em todos os tons os illustres de
putados da minoria regeneradora.
Pois eu hei de demonstrar á camara e ao paiz que um
e outros já pretenderam fazer o mesmo, e se o não realisaram não foi certamente por considerarem essa consigna
ção contraria á dignidade nacional, mas porque outras circumstancias os impediram de levar por diante o seu in
tento.
Mas a maioria d’esta camara é criminosa por querer a
administração estrangeira! E o governo ó réu do mesmo
crime, ainda com a circumstancia aggravante das suas or
gias e dissipações!
E a opposição em vez de evitar a perpetração de tal
crime, corrigindo a lei como nós lhe pedimos, (Apoia
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dos.) estreitando a auctorisação que solicitámos, definindo
melhor o voto do parlamento e preenchendo qualquer la
cuna que, porventura, exista n’este projecto, o que tem
feito? Limita-se a declamar, apregoando, em tom altiso
nante, o seu extremado patriotismo, que ninguém põe em
duvida, mas não dando sequer uma indicação para melho
rar a lei que se discute.
Que patriotismo é este? (Apoiados.)
E os illustres deputados, arrastados pelo seu facciosismo, não comprehendem que com as suas palavras impru
dentes, porque se repercutem no paiz, com as suas asser
ções gratuitas, com os seus cálculos phantasiosos e com
os seus receios suppostos, deram, talvez sem o quererem,
o primeiro impulso a essa campanha que já lá fóra se le
vanta contra as instituições que nos regem e que, a des
peito de quaesquer declamações banaes, são ainda o mais
seguro penhor da nossa autonomia e da nossa indepen
dencia? (Apoiados.)
(Interrupção do sr. Teixeira de Sousa.)
Observarei ao illustre deputado, que vem de interrom
per-me, que o cambio sobre Londres baixou de l/$ de
hontem para hoje, demonstrando assim o que representam
para o credito do paiz os tumultos da sessão de hontem.
(Apoiados.)
( Interrupções da esquerda.)
Estou prompto a responder a qualquer interrupção;
mas quando se pronunciam tantos ápartes ao mesmo tempo
é-me impossível ouvil-os.
E tudo isto porquê? Porque o governo pretende reha
bilitar o paiz perante os mercados estrangeiros e demons
trar á face do mundo, que se fomos, como outros estados
o têem sido, assaltados pela desgraça, menos devida á
nossa imprevidencia do que a causas estranhas á nossa
vontade, nem por isso deixámos de ser uma nação nobre
e honrada, que procura escrupulosamente pagar aos seus
credores se não tudo quanto lhes deve, ao menos tudo
quanto pode, cumprindo religiosamente os compromissos
que com elles tomou ou vier a tomar.
Sr. presidente, deixemos tumultuar lá fóra as ruins pai
xões, deixemos agitar-se e revolver-se a especulação politica, deixemos até explodir os interesses illegitimos que
se têem creado e medrado á sombra d’esta crise que nos
assoberba e que tão oppostos se mostram agora á sua re
solução ; mas aqui no sanctuario das leis, conscios das gra
víssimas responsabilidades que n’este momento histórico
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impendem sobre nós, discutamos serena e honestamente
um projecto que prende de modo tão intimo com o futuro
e a prosperidade da nação. (Apoiados.)
Não é esta a causa de um partido e ainda menos a de
um governo ; é a causa de nós todos, porque se trata dos
interesses vitaes do paiz. (Apoiados.)
Sr. presidente, tem-se dito que este projecto é perigoso
porque toma por limite dos encargos futuros o encargo
actual com que o paiz já não póde. E o illustre deputado,
o sr. Teixeira de Sousa, até me convidou a empenhar a
minha palavra de honra a tal respeito, esquecendo s. ex.a,
apesar da lucidez do seu espirito, que, por dever do meu
cargo, tenho necessidade de guardar a maior prudencia e
discrição sobre este assumpto, visto estarem ainda pen
dentes as negociações para o futuro accordo com os nos
sos credores.
Mas sem preoccupações partidarias, porque não póde
havel-as em assumpto de tanta gravidade, sem apego ne
nhum a este logar coberto de espinhos, onde não tenho
feito senão prejudicar a minha saude e sacrificar os inte
resses dos que me são caros, entendo, em minha alma de
portuguez e em minha consciencia de homem de bem, que
a camara deve votar o artigo do projecto relativo aos en
cargos, tal como está redigido.
Cercear n’este ponto a auctorisação parlamentar é que
seria lançar o paiz no caminho do desconhecido e arrastal-o talvez á sua ruina e perdição.
A habilidade do negociador deve consistir menos em
procurar diminuir os encargos totaes que derivam da lei
de 1893, do que em repartil-os do modo mais consentâneo
com o progressivo desenvolvimento da nossa economia e
riqueza publica, alliviando os primeiros annos á custa de
um futuro que a todos se antolha dever ser mais feliz e
prospero que o presente.
Mas, decorridos apenas cinco annos depois que impozemos violentamente aos credores externos a reducção de
2/3 dos juros, não poderíamos agora decretar com igual
sobranceria novos sacrificios. O que é necessário, repito,
é alliviar o presente á custa do futuro, co-interessando os
nossos credores na prosperidade e desenvolvimento do
paiz. (Apoiados.)
Ao contrario do que acontece aos individuos, as nações
não morrem. Por mais temerosas que sejam as crises que
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as affligem, acabam sempre por vencel-as, quando gover
nadas com tino e energia.
Não é, portanto, justo que, só em nome da nossa des
graça actual que, confio em Deus, ha de ser transitoria
e passageira, queiramos impor aos nossos credores novos
sacrificios definitivos e permanentes. (Apoiados.) O que é
necessário é accommodar os encargos á situação do paiz.
e nada mais. (Apoiados.)
Quer v. ex.a ver, sr. presidente, o que acontece quando
se procede brusca e autoritariamente, sem consideração
alguma pelos interesses oppostos? Vou buscar um exem
plo ao decreto dictatorial de 13 de junho de 1892.
Parece á primeira vista que esse diploma, mais tarde
sanccionado e ampliado pela lei de 20 de maio de 1893r
reduziu realmente á terça parte os encargos da divida
fundada externa.
Mas, como é que se procedeu então? Declarando-se,
em primeiro logar, a falleneia do estado; mandando-se
depois um delegado a París para realisar um convenio
com os portadores da nossa divida externa em que se lhes
assegurava metade dos juros devidos; rasgando-se mais
tarde esse convenio; e publicando-se em seguida o decreto
dictatorial, a que já me referi, em que os juros foram re
duzidos a l/3 sómente.
D’esta maneira de resolver um assumpto tão melindroso
e grave, resultou que se por um lado se diminuíram, é
verdade, de -/:í os encargos em oiro dos coupons externos,
por outro lado se determinou o bloqueio de todos os mer
cados do mundo a nosso respeito, tornando impossivel
qualquer operação destinada a evitar a depreciação dos
cambios e a combater o aggravamento do agio que, infe
lizmente, foi subindo até attingir 50 por cento.
Assim, se não tivéssemos decretado a redueção dos ju
ros a {/z e se, cumprindo' integralmente os nossos compro
missos, houvéssemos conseguido manter o nosso credito
lá fóra e á custa d’elle restabelecer os cambios ao par,
os encargos dos juros da nossa divida fundada externa,
no anno de 1898-1899, seriam os seguintes:
Ttiulos de

C apital

Juro

3 por cento................. 187.794:3405600 5.633:8305218
4 por cento................. 8.262:8105000 330:2605400
44/¿ por cento............. 57.954:3305000 2.606:2745225
254.011:4805600 8.570:3645843
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Pela reducção dos juros a ‘/s, ou réis
2.856:7880281, fizemos, pois, appareutemente uma economia d e ................. 5.713:5760562
Mas, segundo o orçamento para esse
anno, eomputa-se em 50 por cento o agio
que o estado terá de pagar sobre as se
guintes quantias:
Juros da divida fundada
externa...................... 2.856:7880281
Amortisação da divida de
4 e 4*/j por cento. ... 175:5000000
Juro e amortisação dos
emprestimos dos taba
cos ............................. 2.785:3980750
Juro e amortisação do em
préstimo da camara mu
nicipal de Lisboa .... 459:1400400
Corpo diplomático e con
sular, fornecimentos di
versos, encargos da di
vida fluctuante, etc... 1.000:00001X10
Acquisição de material de
guerra, cerca de........ 523:1720569
7.800:0000000
O que representa a despeza a mais de .. 3.900:0000000
A economia, derivada dareducção dos ju
ros, é, pois, sómente d e..................... 1.813:5760562
Mas veiu depois a lei de 20 de maio de
1893 que, ampliando as disposições do
decreto de 13 de junho de 1892, con
cedeu aos credores externos participa
ção no rendimento das alfandegas. A
quantia inscripta para esse fim no refe
rido orçamento, ó .............................. 696:5000000
Logo, a economia real será apenas........ 1.117:0760562
Convém ainda observar que já houve um anno, o de
1895—1896, em que a compensação aduaneira aos títulos
da divida fundada externa foi 1.251:4630697 réis.
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Se, no anno corrente de 1897—1898, o rendimento das
alfandegas attingisse o que foi em 1895-1896, então a
economia effectiva, no exercicio de 1898-1899, reduzirse-ia apenas a 562:112$365 réis.
Assim, aquella mesma economia prevista, de 1:117 con
tos de réis, diminuirá ou desapparecerá até, se as receitas
aduaneiras excederem o que se calcula, bem como se
teria transformado n’um excesso de encargos, se o governo,
•como logo demonstrarei, não houvesse travado a quéda rá
pida em que vinham os cambios quando assumiu as redeas
do poder.
Para chegar a estes mesquinhos resultados valia a pena
ter perdido o nosso credito? (Apoiados.)
Diz se também que o orçamento não está equilibrado, o
que prova não poder o thesouro com os encargos que já
presentemente o oneram.
Sr. presidente, não quero antecipar a discussão d’esse
documento importante, mas o que posso desde já dizer a
v. ex.a e á camara, em meu nome e em nome do governo,
é que havemos de empregar todos os nossos esforços e
empenhar todas as nossas diligencias para que esse di
ploma seja a expressão rigorosa da verdade. (Apoiados.)
Se o debate provar que algum serviço está insuficiente
mente dotado, augmentaremos a verba respectiva. Se se
reconhecer que alguma receita foi exageradamente cal
culada, reduzil a hemos ás suas devidas proporções.
O que queremos, repito, é que o orçamento do estado
seja a fiel traducçào dos factos. (Apoiados.)
Mas, disse o sr. Mello e Sousa ou disse o sr. Pedro de
Araujo —que eu não sei a qual dos dois estou respondendo,
visto como grande parte do discurso do illustre deputado
se reduziu á leitura de outro que foi últimamente profe
rido na associação commercial do Porto por aquelle cava
lheiro, a cujo talento e carácter (Apoiados.) presto n’este
momento a minha sincera homenagem— mas disse um ou
outro de s. ex.as : ha serviços impreteriveis que ainda não
têem dotação no orçamento proposto para 1898-1899.
Effectivamonte, tomando por base o orçamento approvado para o anno corrente de 1897-1898 e fazendo-lhe as
modificações determinadas por circumstancias supervenien
tes, ha ainda a attender ás seguintes despezas extraordi
narias que não foram consideradas no projecto de orça
mento que tive a honra de apresentar para 1898-1899:
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Obras 1publicas :
Construcção e grandes reparações de estradas de
1.a e 2.a ordem........................................... 700
Marinha :
Material para laboraçâo dasoficinas doarsenal... 100
Continuação dos trabalhos de transformação do ar
senal...........................................................
55
Ultramar :
Despezas geraes dasprovinciasultramarinas....
700
Missões, delimitações de fronteiras e inspecções ex
traordinarias...............................................
45
O que perfaz................... 1:600
e não 2:400 contos de réis, como annunciou o illustre depu
tado, o sr. Mello e Sousa, ou o seu assessor, o sr. Pedro
de Araujo.
Se uão descrevi essas despezas extraordinarias no orça
mento da métropole para 1898-1899, foi porque contava
e ainda conto com a revisão dos orçamentos-ultramarinos,
a que se está procedendo com todo o cuidado, de modo a crear,
se for possivel, novas receitas e a reduzir os encargos
locaes, alliviando assim o orçamento geral do estado ; e
porque entendo que se não devem ampliar serviços, nem
emprehender quaesquer obras, emquanto não estiver vo
tada a receita que lhes ha de fazer face. (Apoiados.)
Desde já posso, porém, dizer á camara que dispomos
para esse effeito:
1. ° Do saldo de 150 contos de réis com que fechava oorçamento que apresentei ao parlamento para 1898-1899;
2. ° Da economia de 326 contos de réis, obtida pela commissão do orçamento, de accordo com o governo, por meiode reducções de despezas que propõe e que serão muito
naturalmente approvadas pela camara;
3. ° Dos lucros a mais, ou antes dos encargos a menos
que, para o thesouro, hão de certamente resultar do novo
contrato com o banco de Portugal;
4. ° Das receitas a mais que trazem os projectos de lei
pendentes da discussão parlamentar e designadamente a
dos tabacos, que produzirá um supplemento de cerca de
500 contos de réis;
5. ° Das receitas não inferiores a 1:100 contos de réis,
que devem provir das propostas de lei que tenciono apre
sentar brevemente ao parlamento.
Contos
de reís
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Tudo isto sommado excede muito os 1:600 contos de
réis de despezas extraordinarias, a que ha pouco me
referi, e permitte occorrer ainda a qualquer deficiencia ou
correcçâo nas receitas previstas.
Esteja, pois, descansada a camara, que o governo ha
•de propor todas as providencias necessárias para que o
orçamento fique rigorosamente equilibrado, acabando de
vez com este regimen de déficits em que temos vivido
(Apoiados.) ; assim como já tomou todas as providencias,
que julgou indispensáveis, para que nem este, nem qual
quer outro ministerio, possa effectuai- despezas que não
estejam auctorisadas no orçamento, suscitando, para tal
effeito, a observancia dos preceitos mais apertados de con
tabilidade publica, e reorganisando o tribunal de contas de
modo a tornar mais efficaz a sua fiscal isação sobre o dis
pendio dos dinheiros públicos.
Mas, observou o illustre deputado, de que serve apre
sentar se equilibrado o orçamento, se as receitas publicas
diminuem e as despezas do estado augmentant, frustrando
assim quaesquer previsSes?
As receitas têem diminuido effectivamente, mas é ne
cessário ser justo: d’esse facto não pertence ao governo a
menor responsabilidade, porque é devido a causas eco
nómicas estranhas á sua vontade e, em todo o caso, ante
riores á sua gerencia.
No que respeita, porém, ás despezas, está o illustre
deputado em erro, porque em vez de augmentarem, têem
decrescido e muito.
Eu demonstrei, em 11 de fevereiro ultimo, perante a
camara, fundando-me em documentos officiaes, que se da
importancia dos fundos saídos nos cinco mezes de fevereiro
a junho de 1897, contos de réis...............
25:262
deduzirmos, como é justo :
l.° As despezas feitas pelo governo trans
acto e pagas por elle (1:690 contos de réis)
ou não pagas (1:196 contos de réis); mas
n’um e n’outro caso ainda não escripturadas, em 7 de fevereiro de 1897, nas con
tas orçamentaes, tendo eu, por isso, de as
mandar escripturar, nos cinco mezes da
minha gerencia e sendo:
a) Do exercício de 1896-1897............. 2:226
b) Dos exercícios anteriores................. 660
2:886
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2.° As despezas, com compensação, aliás,
na receita, creadas pelo governo transacto,
posteriormente a 30 de junho de 1896, e
que, como taes, figuram nos cinco mezes
de fevereiro a junho de 1897, mas não appareciam, como ó de ver, em igual periodo
de 1896, a saber:
a) Juros de 43:000 contos de réis de di
vida consolidada interna destinados, se
gundo a portaria de 13 de julhe de 1896,
a servir de caução a supprimentos fei
tos pelo banco de Portugal................. 538
b) Construcção de novos navios de guerra 452 3 .37 ^
Ficam reduzidas a....................................
21:386
as despezas de responsabilidade do go
verno actual, nos cinco mezes de feve
reiro a junho de 1897, que são compa
ráveis com as despezas feitas pelo go
verno transacto em igual periodo de
1896, ou...............................................
25:449
Tendo havido, portanto, em 1897, uma eco
nomia relativa de..................................
4:063
Eu fiz esta demonstração perante a camara, ha cerca
de tres semanas ; mandei até para a mesa uma nota escri
pia a tal respeito, que foi publicada no summario da ses
são; e fiquei, como é natural, esperando que algum dos
illustres deputados da opposição e designadamente d’aquelles que, como ministros da situação transacta, tinham mais
directa responsabilidade no que durante ella se fez, se le
vantasse, não para contestar as minhas affirmações basea
das em documentos officiaes, mas para, ao menos, expli
car como é que, durante cinco mezes equivalentes, 0 go
verno transacto gastou em 1896, mais 4:063 contos de
réis do que o actual em 1897.
Esperei a explicação, mas não appareceu nunca. E ver
dade que, no dia seguinte ao da minha exposição, os jornaes mais auctorisados do partido regenerador deturparam
tudo quanto eu tinha dito, procurando falsear os factos e
illudir assim a opinião publica. (Apoiados.)
Eu não tenho jornal. A minha única tribuna é esta.
Aqui apresentei a nota, demonstrando as reducçSes de
despezas feitas pelo actual governo nos últimos cinco me-
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zes da gerencia de 1896-1897; aqui espero ainda a con
testação, por parte d’aquelles a quem corre o dever de
produzil-a. (Apoiados.)
Pode allegar-se, e é verdade, que as contas de geren
cia, limitando-se, no que respeita ás despezas, a registar
tão sómente a salda de fundos para pagamentos, não defi
nem tão bem como as de exercício a administração de qual
quer periodo, sob o ponto de vista financeiro, porque ha
despezas referentes a esse periodo que veem a ser pagas
e escripturadas na gerencia seguinte.
Pois tomemos os quatro primeiros mezes, julho a outu
bro, da actual gerencia, que tantos são aquelles de que es
tão apuradas e publicadas as contas, juntemol-os com os
últimos cinco mezes considerados, fevereiro a junho, da
gerencia transacta, e assim teremos um largo periodo de
nove mezes, fevereiro a outubro de 1897, onde o facto do
pagamento de despezas do exei cicio de 1896-1897, na ge
rencia ¿inmediata, deve ter ficado quasi inteiramente com
pensado.
Já aqui disse um dos illustres deputados da opposiçãò,
sempre com aquella carencia de rigor que empregam nas
suas affirmaçSes, que as despezas publicas nos mezes de
julho a outubro de 1897 tinham excedido as de igual pe
riodo de 1896.
Se houve augmento não foi nas despezas relativas ao
exercicio corrente, mas nas que se referem ao exercício
de 1896-1897, em que tem de liquidar-se a situação gravissima herdada dos nossos antecessores. Por isso é mais
logico juntar em cada um dos annos que estou conside
rando esses quatro mezes aos cinco mezes anteriores. Ve
iamos qual o resultado a que se chega.
Contos de réis
Segundo a escripia, nos quatro mezes de julho
a outubro de 1897, dispenderam-se menos, relati
vamente ao exercicio corrente, do que em igual
periodo de 1896, relativamente ao exercicio anterior 68
Mas se nos sete mezes, que decorreram de ju
lho de 1896 a janeiro de 1897, o governo trans
acto deixou de escripturar despezas, que fez, rela
tivas ao exercicio dc 1896-1897, na importancia,
como disse, de 2:226 contos de réis, deve eviden
temente acrescentar-se ás despezas escripturadas
de julho a outubro de 1896, para as tornar com
paráveis com as de 1897, a parte proporcional
d’aquelU quantia, isto é, ^ X 4 ou................... 1:272
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A economia nas despezas de julho a outubro, re
ferentes aos respectivos exereicios, subiu, portan
to, no anno de 1897 comparado com o de 1896,
a............................................................................ 1:340
Mas a despeza feita nos mezes de julho a outubro
de 1897, por conta do exercicio anterior (18961897), o tal da liquidação, excedeu em 1:406 contos
de réis, a despeza realisada em iguaes mezes de 1896
por conta do exercicio de 1895-1896. Ora, admittindo, para me collocar acima da verdade, que esse
excesso de 1:406 contos de réis se refere exclusi
vamente aos mezes da minha administração, feve
reiro a junho de 1897, e não aos sete mezes ante
riores, da responsabilidade do governo transacto,
isso levaria á conclusão que a economia de 4:063
contos de réis realisada nos últimos cinco mezes
de gerencia de 1896-1897 ficava reduzida a........ 2:657
Sendo, portanto, a diminuição effectiva das des
pezas nos nove mezes de fevereiro a outubro de
1897, comparados com igual periodo de 1896, de 3:997
ou de 444 contos de réis por mez.
Nem isto deve causar estranheza, porque as despezas
tinham crescido bastante nos últimos tempos da adminis
tração transacta.
O sr.
José
—Isso foi para fechar a porta
ao estrangeiro.
— Mas voltemos ao orçamento.
Que eu, sr. presidente, já assisti a uma discussão analoga a esta.
Em principios de 1893, o sr. Dias Ferreira, presidente
do conselho e ministro da fazenda, apresentou á camara o
seu decreto dictatorial de 13 de junho de 1892, para obter
a sancção parlamentar d’esse documento.
O decreto, como era natural, foi á commissão de fa
zenda, de que eu fazia parte, e ali os deputados regene
radores, que constituíam a maioria d’essa commissão, ex
clamaram em côro que não se podia garantir o terço do
juro, em oiro, aos credores externos senão depois de um
exame profundo e minucioso do orçamento do estado, a
fim de ver quaes os recursos realmente disponíveis.
Isto collocou o governo em embaraços, e embaraços de
tal ordem que deram com elle em terra, porque, como é
sabido, a queda do gabinete presidido pelo sr. Dias FerLuiz
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reira foi determinada na commissão de fazenda. (Apoia
dos.)
Pois bem, passaram apenas alguns mezes, e sem mais
exame, nem profundo, nem superficial, do orçamento, o
governo regenerador, em maio de 1893, augmentou
o terço em oiro, que o sr. Dias Ferreira garantira, com a
partilha no rendimento das alfandegas, que já n’um anno
attingiii mais de 1:250 contos de réis.
E isto em nome da coherencia e dos principios! (Apoia
dos.)
Continuemos, porém, a apreciar o orçamento para 18981899, não nas suas minudencias, mas nas suas linhas geraes, visto que a opposição se mostra tão receiosa de não
podermos solver os encargos actuaes.
Ha ali uma verba avultada, avultadissima, que é um
verdadeiro cañero do nosso organismo social. Refiro-me
aos 4:000 contos de réis, approximadamente, que se per
dem na voragem do agio, e que se perdem para sempre,
sem compensação alguma nem no presente nem no futuro
(Apoiados.)
O illustre deputado, o sr. Mello e Sousa, defendeu hontem a conveniencia do agio. Depois, reeeioso de ter ido
longe de mais, attenuou o mau effeito das suas palavras,
observando que pelo menos tinha algumas vantagens.
Lá isso tem, bem o sei; (Apoiados) para os industriaes
que encontram n’elle mais uma valiosa protecção, além
d’aquella que já têem nas pautas vigentes; para os gran
des agricultores que vendem melhor os seus productos no
estrangeiro ; para os commerciantes de exportação que tudo
têem a ganhar com a depreciação dos cambios; e sobre
tudo para os especuladores que d’isso fazem profissão.
Mas o paiz não é senão n’uma Ínfima minoria constituido
por essas classes; é formado principalmente de consumi
dores, (Apoiados) e esses é que soffrem com o agio um
imposto pesadíssimo.
Foi, porventura, elevado o salario ou a remuneração
d’aquelles que vivem exclusivamento do seu trabalho e que
representam a grande massa da população?
Não, porque recebem hoje o mesmo se não menos do
que venciam antes da crise.
E todavia os objectos indispensáveis á vida augmenta
ran!, em regra, de preço, para que os industriaes, os com
merciantes e os especuladores possam ganhar.
Os que vivem do seu trabalho estão assim aggravados
com um imposto muito oneroso.
3
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Mas s. ex.a defendeu aqui no anno passado a theoria
do calote, fundándo se mal avisadamente no exemplo da
Inglaterra, cuja administração financeira é, como todos
sabem, um modelo de rigor e correcção ; não me admira,
pois, que defenda hoje a conveniencia do agio, apoiando-se
talvez na opinião de Pitt que, quando introduziu o curso
forçado em Inglaterra, declarou que tinha descoberto uma
montanha de oiro!
O agio também é, no entender do illustre deputado,
uma montanha de oiro ! Mas montanha para os especula
dores (Apoiados) e não para o paiz.
Diga s. ex.a o que disser, a verdade é que no agio é
que reside o nosso mal; é para ahi que devemos voltar
as nossas attenções ; e para a resolução d’esta questão de
vemos congregar todos os nossos esforços.
Um paiz, que perde annualmente no agio cerca de
4:000 contos de reis, não está auctorisado a dizer que lhe
é impossível satisfazer aos seus credores 3:032 contos de
réis, que tal é o encargo fixo em oiro da nossa divida fun
dada externa no anno de 1898-1899.
A nossa estricta obrigação é empenhar todas as diligen
cias para attenuar quanto possivel aquelle cancro, que nos
está corroendo (Apoiados.)
O remedio definitivo do mal reside no progressivo desen
volvimento da nossa producção ; mas para obter este ul
timo é necessário dar tempo ao paiz a fim de se levantar
da crise angustiosa que nos assoberba.
E o paiz, sr. presidente, serena e tranquillamente, sem
se importar com estas meras discussões políticas que ab
sorvem a actividade parlamentar, vae trabalhando dia a
dia e ha de acabar por vencer as difficuldades que nos op
primera. (Apoiados.)
É o que eu vou demonstrar com os elementos estatísti
cos que tenho presentes.
O commercio geral augmentou de 1896 para 1897 na
importante quantia de 2:369 contos de réis, ou 2,76 por
cento do que fôra n’aquelle anno. Para esse augmento
collaborou mais largamente a exportação do que a impor
tação, a primeira com 1:326 contos, a segunda com 1:044
contos, havendo, portanto, uma differença de 282 contos
favoravel ao equilibrio da balança commercial.
A importação para consumo cresceu, é verdade, 895 con
tos; mas se attendermos a que só a importação de cereaes
augmentou 1:753 contos, de 1896 para 1897, por virtude
do péssimo anno cerealífero que tivemos, conclue-se d’ahi
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que de todos os outros artigos da pauta se importaram me
nos 858 contos. (Apoiados.)
A exportação nacional e nacionalisada cresceu 1:177
contos. Só a que se fez para Africa augmentou cerca de
600 contos, attingindo no ultimo anno 3:473 contos, quan
do, ha apenas dez annos, não excedia 602 contos.
A reexportação augmentou 537 contos, concorrendo
para este augmento os generos procedentes das colonias
portuguezas por mais 423 contes.
No que respeita á navegação, frequentaram os nossos
portos em 1897 mais 202 embarcações do quedem 1896,
com mais 1.400:810 toneladas de arqueação. E um pro
gresso importante, que acompanhou o desenvolvimentodo
nosso commercio.
Os caminhos de ferro, indicadores seguros da riqueza
publica, também aceusaram augmento de rendimento.
Hoje, póde dizer-se, sr. presidente, que a balança com
mercial está equilibrada; porque é mister reflectir que o
valor das importações deduzido das facturas e outros do
cumentos de expedição, está sobrecarregado com o frete,
seguro, commissões, etc ; ao passo que, nas exportações, o
valor estabelece-se por simples declaração, sem attender
a nenhum d’aquelles factores. A maneira por que na es
tatística das alfandegas se faz intervir o agio do oiro
com respeito ás duas operações commerciaes, também
tem por effeito a^plumar mais as importações, relativa
mente, do que as exportações.
Attendendo a estas diversas correcções podemos dizer
que a balança commercial está já sensivelmente equili
brada.
Quanto á balança económica, temos, é verdade, os fre
tes marítimos que estando, infelizmente, por tres quar
tas partes talvez da sua importancia total em mãos de es
trangeiros, nos levam assim em cada anno o melhor de
um milhão de libras esterlinas. Para remediar este mal
já o meu collega, o sr. ministro da marinha, apresentou
uma proposta de lei, tendente a fazer renascer, se é pos
sível, a nossa marinha mercante.
Mas, em compensação do oiro que nos levam os fretes
marítimos, temos ainda o que nos vem do Brazil. Apesar
da crise, mais funda do que a nossa, que este paiz atra
vessa, apesar da enorme depreciação do seu cambio, cal
cula se que ainda recebemos d’ali um milhão ou milhão
e meio de libi'as esterlinas por anno, sob a forma de me
sadas enviadas ás suas familias pelos portuguezes que
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emigraram para o Brazil e ali se conservam ainda, on sol>
a forma de rendimentos remettidos aos que regressaram
ao reino, mas ainda ali conservam as suas propriedadesou casas commerciaes.
Se ha muitos portuguezes que viajam actualmente fora
do reino, também ha muitos estrangeiros que frequentam cr
nosso paiz e muitos navios que demandam os nossos por
tos, pagando em oiro todas as despezas que fazem aqui.
Se ha proprietários e industriaes estrangeiros no paiz;
que transferem para fóra os lucros aqui auferidos, também
ha muitos nacionaes com os seus capitaes representados en»
titulos externos que produzem oiro.
Considero, por isso, não só equilibrada a balança com
mercial, mas quasi nivelada também a balança económica.
De que provem então o agio do oiro entre nós?
A meu ver de tres causas:
1. ° A desconfiança dos capitalistas estrangeiros e na
cionaes ;
2.
®O excesso da circulação fiduciaria, tanto em abso
luto, como sobretudo em relação ús reservas metallicas do
banco de Portugal;
3. ®A concorrencia do governo nos mercados internospara a compra de cambiaes.
São estas tres causas que devemos debellar.
O credito nas praças estrangeiras espera o governo readquiril-o por meio do um convenio honroso com os cre
dores externos. Tal é precisamente o fim d’este projecto.
(Apoiados.)
A confiança dos capitalistas, tanto nacionaes como estran
geiros, contámos reconquistaba com uma administração sé
ria e honesta, económica e moral. (Apoiados.)
Quanto á circulação fiduciaria pretendemos restringil-a
e robustecel-a, por meio também d’este projecto, já pa
gando parte do que devemos ao banco de Portugal, já ga
rantindo o resto da divida com titulos, cotados no estran*
geiro, que valham oiro e possam por isso supprir a defi
ciencia relativa das reservas metallicas d’esse estabeleci
mento.
Finalmente no que respeita á concorrencia feita pelo gono na compra de cambiaes, essa tenho-a eu evitado coro
os meios de que dispunha, adquirindo lá fóra o oiro pre
ciso. Agora é indispensável que uma providencia legisla
tiva de mais largo alcance habilite o governo a procurar
se o oiro necessário para occorrer a todos os encargos do
estado no estrangeiro durante um certo numero de annos-
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O illustre deputado, o sr. Mello e Sousa, jornadeou por
-diversos paizes, era cata de argumentos para fundamentar
-a sua theoria. Fallou na Russia, na Turquia, na Austria,
no Egypto. Citou-nos até a Italia, embora eu não saiba
bem para que lhe serviu a referencia a este paiz.
A Italia, dizia s. ex.a, fez um grande empréstimo de
t>40 milhões de liras para combater o agio e todavia este
•está ali a 5 ou 6 por cento.
O que, porém, o illustre deputado não soube ou não
quiz ver é que antes do empréstimo o agio ía alem de 20
por cento.
Assim, o exemplo trazido por s. ex.a volta-se contra a
sua argumentação.
A Italia, a despeito da crise edilicia de Roma, da sua
«rise bancaria recente, da ruptura do tratado de commercio com a França, que diminuiu em muito as suas expor
tações para este paiz, e da necessidade de pagar em oiro
os encargos de uma divida sempre crescente, a Italia con
seguiu, precisamente por meio de um grande empréstimo,
reduzir o agio, de que soffria, em proporções consideráveis.
E exactamente o que eu entendo que devemos fazer e
a esse pensamento obedecem as propostas de lei que te
nho apresentado ao parlamento.
Não sei, portanto, a que proposito invocou s. ex.a a Ita
lia. Não basta 1er muito: é necessário ainda saber extre
mar o que serve para a argumentação de momento.
Também o illustre deputado, que não perde o ensejo de
fazer citações, chamou cm seu auxilio a opinião auctorisada do sr. Pedro de Araújo e leu o seguinte excerpto do
discurso proferido por este cavalheiro na associação com
mercial do Porto:
«Seja-me, no emtanto, permittido emittir a opinião de
que seria preferível para os interesses do paiz que o par
lamento desse ao governo uma auctorisação ampla para
tratar com os credores da conversão de todos os nossos
títulos de divida externa, sujeitos ao convenio do 1893, a
dar-lhe uma auctorisação restricta, se bem que em termos
um tanto vagos.................................................................
«Com uma auctorisação ampla o governo teria outra li
berdade de acção para negociar, e, quando as exigencias
dos credores fossem taes, que lhe não fosse possível acceital-as, o seu caminho estava naturalmente traçado, submettendo-as opportunamente ao parlamento, ou demittindo-se, se tanto fosse preciso.»
E o illustre deputado, depois de 1er estes periodos do
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discurso do sr. Pedro de Araujo, exclamava triumphanter
«Ora veja a camara como este cavalheiro, que é um dosprogressistas mais distinctos do Porto, quer precisamente
o que nós propozemos na moção previa que foi apre
sentada pelo sr. Dantas Baracho e rejeitada pela
maioria.»
Oh! sr. presidente, então o sr. Pedro de Araujo, pe
dindo uma auctorisação ampla das cortes, para o governa
tratar como entendesse com os credores externos, salvo o
recurso ao parlamento quando considerasse excessivas as
exigencias d’estes, queria exactamente o mesmo que os
illustres deputados da minoria regeneradora nos offereciam
na sua moção? (Apoiados.)
S. ex.as não nos davam auctorisação alguma, nem latar
nem restricta. (Apoiados.)
Auctorisação para tratar com os credores ficando o
accordo, qualquer que elle fosse, dependente da sancção
parlamentar ! Mas para tanto não precisa o governo de lei
nenhuma, e ainda menos de simples moções que não têem
força alguma legal. (Apoiados.)
Â moção de s. ex.as era uma moção de espera, ou
quando muito de esperança. (Apoiados.)
Assim o illustre deputado foi tão feliz quando invocou
a opinião do sr. Pedro de Araujo, como quando recorreu
ao exemplo da Italia.
Sr. presidente, na ultima sessão parlamentar que come
çou muito tarde e teve portanto de prolongar-se até se
tembro, não foi possível — porque para isso faltou mate
rialmente o tempo — converter em leis as propostas ten
dentes a habilitar o thesouro com o oiro necessário para
o pagamento dos coupons externos durante um certo pe
riodo.
Lancei, pois, mão dos simples recursos que cabiam den
tro do executivo para evitar o aggravamento do agio.
Como? Dispendendo £ 600:000 para sustentar os cambios,
como aqui affinnou gratuitamente o sr. Mello e Sousa,
com aquella falta de base que acompanha quasi sempre as
suas declaraçães feitas em tom dogmático?
Não, porque não dispendi um só real para esse effeito.
Mas, simplesmente, adoptando o systema de procurar
lá fóra o oiro necessário em vez de o ir buscar aos mer
cados internos (Apoiados.), isto é, seguindo um processa
inteiramente opposto ao do meu illustre antecessor.
Fiz bem, fiz mal? Os resultados obtidos ó que vão res
ponder a esta pergunta.
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Eu emprego algarismos, não uso de declamações. (Apoia
dos.)
No ultimo anno de gerencia do ministerio transacto,
isto é, de 5 de fevereiro de 1896 a 5 de fevereiro de
1897, dia em que pediu a sua demissão, o cambio sobre
Londres baixou 5 pontos, passando de 42 a 37. O agio
subiu, portanto, de 26,984 a 44,144 por cento, aggravando-se de 17,160 por cento.
Ora as quantias que o tliesouro tem de pagar annualmente no estrangeiro montam, como disse, a cerca de
7:800 contos de réis.
Aquella depressão no cambio representa, pois, um prejuizo annual de mais de 1:338 contos de réis.
Assim o governo transacto, só porque deixou, no ulti
mo anno da sua administração, cair o cambio 5 pontos,
augmentou as despezas orçamentaes com mais 1:338 con
tos de réis, sem que ninguém desse por isso. (Apoia
dos.)
Quem o sente, infelizmente, sou eu que tenho de occorrer ás deficiencias do orçamento creando para tal fim as
receitas indispensáveis! (Apoiados.)
Supponhâmos agora que eu, seguindo a pratica do meu
illustre antecessor, continuava a comprar cambiaes nos
mercados internos para occorrer aos pagamentos em oiro,
e deixava cair o cambio 5 pontos também, isto é, de
37 a 32. O agio teria subido de 44,144 a 66,666 por
cento, com o aggravamento de 22,522 por cento, e as des
pezas annuaes teriam augmentado cerca de 1:756 contos
de réis, perdidos na voragem do agio, que só serve para
enriquecer um pequenissimo numero, á custa dos contri
buintes. (Apoiados.)
Em vez d’isso, graças aos meus esforços, que ninguém
agradece...
Uma : — Agradece-os o paiz.
O
: — para obter lá fóra o oiro necessário,
consegui que o cambio baixasse apenas 1 ponto, isto é,
de 37 a 36, no anno que decorreu de 5 de fevereiro de
1897 a igual dia e mez de 1898. O agio subiu apenas,
n’esse periodo, de 44,144 a 48,148 por cento, aggravando se sómente de 4,004 por cento.
As despezas em cambios augmentaram apenas 312 con
tos de réis, ao passo que se eu seguisse o systema do meu
illustre antecessor teriam crescido 1:756 contos.
Consegui, pois, com o meu modo de proceder uma eco
nomia annual de 1:444 contos de réis.
voz

Orador
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Isto são algarismos e não simples declamações. (Muitos
apoiados.)
E verdade que, n’estes últimos dias, o cambio, que se
tinha por muito tempo conservado estacionario a 36, co
meçou a declinar. E isso devido, entre outras causas, á
campanha de descrédito que entre nós se está levantando
contra o proprio paiz, e ás affirmações feitas imprudente
mente no parlamento sem fundamento algum nem na rasão, nem na justiça, nem na verdade. (Apoiados.)
Applaudo-me, sr. presidente, de haver subordinado a
minha administração ao principio de não pesar sobre os
câmbios, evitando systematicamente que o tliesouro fizesse
concorrencia aos outros compradores nos mercados inter
nos. Os resultados vieram coroar de éxito o meu plano
(Apoiados), e justificar as operações a que últimamente se
tem referido a opposiçâo. (Apoiados.)
Chegou o momento, sr. presidente, de eu requerer que
se me faça justiça e para isso hei de dizer tudo. (Apoia
dos.)
Ao tomar em 7 de fevereiro de 1897 a pasta, que tenho
a honra de gerir, encontrei-me em face de uma gravíssi
ma crise financeira e económica. Os cambios, como acabo
de dizer, precipitavam-se rapidamente, caindo 5 pontos ■
no curto periodo de um anno. As despezas publicas augmentavam, as receitas diminuíam consideravelmente. O
dificit no primeiro semestre da gerencia de 1896-1897
fôra de 4:180 contos de róis, e os resultados do segundo
semestre não se afiguravam melhores.
Até o fim do mez de junho tinha de pagar no estran
geiro 572:000 £ em oiro por supprimentos, note bem a
cantara, feitos ao meu illustre antecessor, (Apoiados) e de
occorrer, alem d’isso, aos encargos, também em oiro, dos
coupons de abril e julho da divida fundada externa, do
coupon externo da camara municipal de Lisboa, da garan
tia do caminho de ferro de Mormugâo, do corpo diplomá
tico e consular, etc., na importancia de cerca de 428:000
£. Assim, no curto praso de cinco mezes, havia de habili
tar-me com o oiro necessário para pagar 1 milhão de li
bras, sendo mais de metade por dividas que me tinha le
gado o meu antecessor. (Apoiados.)
A quem havia de recorrer para esse fim ? Já ouvi dizer
que poderia dispor da conta corrente do banco de Portu
gal. Mas, sr. presidente, o saldo que eu encontrei no banco
foi apenas de 3:525 contos, ao passo que tive de pagar
1:196 contos aos empreiteiros e fornecedores que enxa
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meavam pelas secretarias e pelas arcadas do Terreiro do
Paço (Apoiados) reclamando o que lhes era devido (Apoia
dos) e de abrir créditos extraordinarios na importancia de
2:194 contos para occorrer aos encargos de todos os ser
viços públicos até 30 de junho de 1897, porque muitas das
verbas respectivas estavam quasi esgotadas, se não exce
didas. (Apoiados.) Assim, deduzidas sómente estas quan
tias, já o saldo disponível da conta corrente do banco fi
caria reduzido a 135 contos de réis.
Mas, alem d’isso, as receitas diminuíam manifestamen
te; só os direitos de importação soffreram de fevereiro a
junho de 1897 um decreseimento de 1:535 contos de
réis.
Assim, em vez de ter disponíveis 135 contos, ainda me
faltavam, pelo menos, 1:400 contos para acudir ás neces
sidades internas.
Ainda, porém, que houvesse disponibilidades no banco
de Portugal, era meu proposito firme, como já disse, não
recorrer á compra de cambiaes para resolver as difficuldades com que luctava. (Apoiados).
Onde havia eu de ir buscar o milhão de libras que tinha
de pagar até 30 de junho de 1897, assim como as 526:000
£, que eram necessárias para occorrer ás despezas em oiro
da divida externa, etc., de julho a dezembro de 1897,
perfazendo ao todo 1.526:000 £?
Para esse effeito contratei, como disse no meu relatorio
de fazenda de 12 de julho ultimo, um supprimento de
600:000 £ em oiro, caucionado por títulos de divida con
solidada interna.
Mandei, alem d’isso, vender 967:500 £ nominaes de tí
tulos externos de 3 por cento, que, ao preço de 20 por
cento, produziram 193:500 £ effectivas.
Examine v. ex.a a cotação d’esses títulos no mez de
dezembro e immediatamente reconhecerá a injustiça com
que n’esta camara se declarou que eu os havia vendido
ao desbarato !
Mas esses titulos do valor nominal de 967:500 £ esta
vam livres e desembaraçados ?
: — Ouçam, ouçam.
O O rador:—Estavam servindo de caução a emprésti
mos feitos ao meu illustre antecessor.
Vendi o ultimo oiro, tem exclamado a opposição em to
dos os tons; mas se esse era o ultimo oiro, quem o gas
tou não fui eu, digo o bem alto e provoco a tal respeito
qualquer contestação.
V o z e s
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Alienando esses títulos a 20 por cento, ficou o estado
pagando o juro fixo de õ por cento sobre a quantia reali
sada, ao passo que o supprimento, que o meu illustre an
tecessor havia sobre elles obtido, vencia juro nunca infe
rior a 6 l/z por cento. Tomando mesmo este minimo, a
economia que o tbesouro retirou da venda foi de mais de
17 contos de réis por anno.
Mas isto bastava? Não, que eu já disse á camara que
o encargo em oiro, nos onze mezes de fevereiro a dezem
bro de 1897, ascendia a mais de milhão e meio de libras
esterlinas.
Então, com verdadeira dor de alma, resolvi últimamente
contratar um novo supprimento sobre as 72:718 obriga
ções dos caminhos de ferro de norte e leste, que eu luctara por conservar livres e desembaraçadas na posse da
fazenda.
Mas não podia proceder de outro modo, porque entre
dispor d’essas obrigações e faltar aos compromissos do es
tado, eu entendi que me não era licita a hesitação.
Não era no momento em que procuramos realisar um
accordo com os nossos credores e demonstrar a honesti
dade da nossa administração, que eu podia deixar vencer
uma letra sem a pagar.
Recorri, pois, ás obrigações dos caminhos de ferro.
Mas o producto d’esta operação, que ainda hoje não
está definitivamente ajustada, sommado com o da venda
das 967:500 £ nominaes de 3 por cento externas, não vae
alem de umas 850:000 £ pouco mais ou menos.
Ora d’estas 850:000 £, o melhor de 572:000 £ foi des
tinado, como disse, a pagar as dividas que o meu illustre
antecessor me legou. (Apoiados.)
Assim, se ellas representavam o ultimo oiro do paiz, co
mo costuma dizer a opposição, dois terços d’esse ultimo
oiro foram gastos em solver os encargos deixados pela si
tuação transacta, e só um terço foi empregado nas despezas correntes (Apoiados) do estado, durante a gerencia
actual.
Eu não quero, porém, que a camara fique debaixo de
uma impressão triste e por isso acrescentarei que mercê
d’estes expedientes —porque outro nome não sei dar ás
operações que realisei —consegui ter já no estrangeiro
todo o oiro necessário para os coupons de abril e julho ; e
que os supprimentos que obtive são reformáveis obrigato
riamente até fevereiro de 1899 pelo menos, deixando as
sim o governo e o parlamento desafogados para poderem
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occupar-se d’este projecto de lei e de outros pendentes.
Não estamos felizmente sujeitos ou arriscados ás imposi
ções de qualquer banqueiro. (Apoiados.)
Já se disse na imprensa, e admirado estou eu de que
ainda aqui se não tenha repetido, que o governo também
dispoz das acções, que lhe pertencem, da companhia de
Moçambique.
Isto é absolutamente falso.
Mas é com estas noticias inventadas e propaladas de
má fé que se está dia a dia trabalhando no descrédito do
paiz. (Apoiados.)
Voltemos, porém, ao projecto em discussão, pedindo eu
desculpa á camara d’este parenthesis que abri para me
defender das aceusações gratuitas que me têem sido fei
tas.
Diz a opposição que, convertido em lei este projecto e
realisada a operação a que elle se refere, os deficits orçamentaes subirão immediatamente a 10:000 contos de réis
por anno. E verdade que alguns deputados, um pouco
mais modestos, reduziram os deficits futuros a 5:000 con
tos de réis, pela_mesma rasão com que os podiam ter ele
vado a 20:000. E questão simplesmente de presentimento !
(Apoiados)
Effectivamente quaes são os fundamentos com que se
tem pretendido demonstrar o apparecimento fatal d’esses
deficits, logo que se realise o convenio e o empréstimo?
São tres, que vou summariamente expor e apreciar.
Em primeiro logar diz-se e prova-se por a -j- 6 que por
isso mesmo que no artigo l.° se preceitua que o encargo
resultante do accordo com os credores externos nao será
superior ao que provém da execução da lei de 20 de maio
de 1893, por isso mesmo é manifesto e evidente que esse
accordo nos trará um augmento de despeza de 500 a 600
contos de réis por anno. (Riso.) Perante uma rasão tão
profunda curvo-me e passo adiante, porque nada tenho a
responder.
Mas os illustres deputados não viram ou antes não quizeram ver uma disposição do projecto, que é do mais ele
vado alcance. Refiro-me ao § l'.° do artigo l.° que auctorisa o governo a amortisar a parte da actual divida que é
amortisavel, por compra dos titulos no mercado, se assim
mais convier ao thesouro.
Isto não é uma economia? E e muito importante.
Em 1892 o sr. Dias Ferreira, que eu muito sinto não
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ver presente e sobretudo pelo motivo que o afasta tempo
rariamente dos trabalhos parlamentares, reduziu a um ter
ço os juros de toda a nossa divida fundada externa, quer
•consolidada, quer amortisavel. Mas a amortisaçâo d’esta
«ltima manteve-se tal qual era antes; os títulos respecti
vos sao reembolsados pelo seu valor nominal.
Ora na annuidade constante fixada originariamente para
o serviço dos nossos emprestimos amortisaveis, havia,
como sempre acontece em operações d’esta ordem, uma
parte variavel destinada aos juros e outra igualmente variavel destinada a amortisaçâo.
A primeira era muito grande nos primeiros annos, mas
ia decrescendo gradualmente até ser minima no fiin. A se
gunda, ao contrario, era pequena no principio, mas augmentava progresivamente e no fim absorvia quasi por
inteiro a annuidade constante.
Por isso quando o sr. Dias Ferreira, em principios de
1893, discutia, perante a commissâo de fazenda d’esta camara, o seu decreto de 13 de junho de 1892, ali se lhe
perguntou muito naturalmente se a reducçâo a um terço
se applieava sómente aos juros ou abrangia tambem a
.amortisaçâo, e, no caso de a abranger, se a reducçâo do encargo annual da amortisaçâo se obtinha pela reducçâo equi
valente do capital da divida ou pelo alargamento do praso
•de reembolso.
O illustre parlamentar viu-se um pouco embaraçado com
estas perguntas e acabou por observar que lhe não tinham
occorrido as diversas hypotheses que a tal respeito se po
diam dar.
A lei de 20 de maio de 1893, que sanccionou aquelle
decreto, nenhuma providencia comprehende tambem ácerca da amortisaçâo da divida externa amortisavel e d’ahi
resulta que os títulos d’esta divida continuam, como antes,
a ser reembolsados na integra por sorteios feitos semes
tralmente.
Os encargos d’essa divida crescem, portanto, de anno
para anno, embora se supponha que estâo de facto redu
zidos a um terço.
No futuro anno económico de 1898-1899 os encargos
fixos da nossa divida fundada amortisavel externa, deri
vados da lei de 1893, serão os seguintes :
Juros................................ 978;844#875
Amortisaçâo..................... 175:500,-54)00 j

.

15 4 3 4 4 5,375
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E no anno civil de 1963:
Juros................................ 40:067;>625
AmortisaçRo..................... 2:979:630;>000 3 019-G97j)62í>
Augmento de encargos............................. 1.865:352^750
E se o agio, o que Deus não permitía, fosse em 1963
o mesmo que é actualmente, isto é, cerca de 50 por cen
to, o augmento de encargos da divida amortisavel elevarse-ía gradualmente até mais de 2:798 contos de réis.
Aqui está o que nos deixaram o decreto de 1892 e a
lei de 1893! (Apoiados.)
Aqui está o que escapou á sagacidade dos illustres fi
nanceiros a cuja iniciativa pertencem esses diplomas!
(Apoiados.)
E os illustres deputados da opposição fingem que não
leram 0 § l.° do artigo l.° do project© em discussão, só
para não terem de confessar publicamente que essa dis
posição do projecto procura remediar os effeitos da impre
videncia alheia, (Apoiados.) habilitando 0 governo a res
gatar os títulos amortisaveis por preço muito inferior ao
seu valor nominal (Apoiados.) e a realisar d’esse modo
uma economia importante.
Assim, no que respeita á transformação da divida fun
dada externa, é evidente que d’ahi não póde resultar au
gmento algum de encargos, alem dos que provêem da lei
de 20 de maio de 1893.
O segundo argumento apresentado pela opposição, para
justificar os deficits futuros de 5:000 a 10:000 contos de
réis, deriva da consolidação da divida fluctuante.
Disse a este x'espeito 0 illustre deputado, sr. Mello e
Sousa, que, conforme uma nota inscripta no orçamento
para 1898-1899, 0 juro da divida fluctuante é de 4 */a por
cento, ao passo que pelo empréstimo destinado a consoli
dar essa divida se pagará 0 juro de cerca de 5 */j por
cento, resultando d’ahi um augmento de encargos de 1
por cento ao anno.
Esta observação não tem peso algum. A divida flu
ctuante não é constante : augmenta ou diminue de mez.
para mez e até de semana para semana, conforme as despezas pagas em cada um d’esses periodos são superiores
ou inferiores ás receitas arrecadadas.
Assim quando na referida nota se prevê que a divida
fluctuante poderá attingir em 1898-1899 cerca de 48:000
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contos de réis, não quer isso dizer que essa divida tenha
esse valor constante durante todo o anno; e quando se
applica o juro annual de 4 */* por cento, a metade d’essa
divida, na hypothèse de que a conta corrente gratuita no
banco de Portugal será apenas de 24:000 contos de réis,
não significa isso que o juro real, dia a dia, da divida flu
ctuante seja sómente de 4 '/a por cento ao anno.
Nem vale a pena demorarmo-nos mais n’este ponto, que
melhor poderá ser tratado na discussão do orçamento,
quando a verdade é que nós pagamos juro superior a 6
por cento pela divida fluctuante que se pretende consoli
dar.
Assim encontrei as cousas, quando assumi o poder; as
sim se têem mantido infelizmente.
Haverá, pois, não augmento, mas diminuição de encar
gos na transformação d’essa divida fluctuante em divida
fundada, ao juro de cerca de 5 4/a por cento.
Também a opposição observou que, sendo gratuita a di
vida ao banco de Portugal, em conta corrente, nós pela
consolidação d’essa divida íamos pagar o juro de 5*/2 por
cento, ou do que for, sobre 24:000 contos de réis, que actual
mente nenhum encargo nos custam. Mas o illustre relator,
a quem aproveito o ensejo para agradecer a maneira le
vantada e eloquente com que tem defendido este projecto,
pondo a sua rasão esclarecida pelo estudo e a sua palavra
vibrante de patriotismo ao serviço de uma causa que repu
tou justa, na sinceridade da sua honesta consciencia, o il
lustre relator, dizia eu, já declarou terminantemente que
se não tratava n’este projecto do pagamento ao banco de
Portugal da divida em conta corrente.
Isto não quer dizer que não convenha aos interesses
públicos, garantir essa divida, como o governo pretende,
por meio de titulos cotados lá fóra e que representem
oiro; porque assim se robustece a circulação fiduciaria e
se valorisam as notas.
Mas por esses titulos nenhum juro teremos de pagar,
como não o pagámos hoje pelas inscripções que servem de
garantia á referida divida.
Trata-se de uma simples substituição de caução, sem
augmento algum de encargos. (Apoiados.)
O sr.
—:Observo ao sr. ministro que já
está a fallar ha uma hora e que lhe falta, portanto, apenas
um quarto de hora para concluir.
O Orador: — Eu appello para a benevolencia da camara. Estou causado e o meu melhor desejo seria conPresidente:
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cluir já: mas eu julgo do meu dever dar ao parlamento
todas as explicações que me têem sido pedidas.
—Falle,
falle.
O sr.
—Em vista da manifestação da ca
mara póde v. ex.a continuar o seu discurso no tempo de
que carecer.
— Agradeço muito a condescendencia de
v. ex.a e da camara.
O terceiro e ultimo argumento, corn que se pretendem
justificar os futuros deficits de 5:000 ou 10:000 contos de
réis, nasceu na imprensa e foi depois reproduzido aqui pelo
illustre deputado o sr. Moneada, que fallou, aliás, com
muito talento e grande moderação.
Disse s. ex.a que pelo facto de consignamos as recei
tas das alfandegas ao pagamento da divida externa, todas
essas receitas desapparecem do orçamento do estado.
Tal argumento não parece partir de um cavalheiro tão
douto.
Pois então porque se consignam 12:000 a 13:000 con
tos de réis ao pagamento de um encargo, que no anno
de 1898-1899 é apenas de 3:032 contos de réis, quer isso
dizer que a differença fica perdida e que não póde por isso
contar se entre os rendimentos do estado?
A isto não sei como responder.
Queixou-se a opposição de me não ver tomar parte no
debate, mas francamente é porque me achei embaraçado
para saber a que havia de responder.
Como quer que seja, foi com os tres argumentos que
venho de examinar que a opposição chegou á conclusão
de que os juros da divida interna hão de ser fatalmente
reduzidos.
Attentando na incongruencia de taes argumentos eu
sou muito naturalmente levado a perguntar, se elles não
foram engenhosamente architectados só para chegar a essa
conclusão, que se tinha em vista apregoar com grande
solemnidade.
Se assim foi, conseguiu-se o intento, porque já se apre
sentam á venda, em Lisboa e Porto, grandes lotes de inscripçoes (Apoiados.)
Pois se os encargos da divida fundada externa não po
dem augmentar, porque tal é a disposição preceptiva do
artigo l.° do projecto; se todos os meus esforços tendem
ao contrario, como já disse, a alliviar, dentro d’esse limite,
os primeiros annos á custa do futuro, que deve sem duVozes
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•vida ser mais prospero que o presente; se da consolida
ção da divida fluctuante deve resultar não augmento, mas,
ao contrario, diminuição das despezas actuaes, como é que
os credores internos ñcam prejudicados por este projecto
de lei? (Apoiados.)
Muito pelo contrario, se, readquirido o nosso credito nos
mercados estrangeiros, desembaraçado o governo dos ris
cos de uma avultada divida fluctuante, reduzida e robus
tecida a circulação fiduciaria, o agio melhorar, a favor de
quem reverte esse beneficio? A favor dos credores exter
nos? Não, porque com elles regulamos definitivamente as
condiçòes de juro. Mas sim a favor dos credores inter
nos.
Pois não vêem todos que se conseguíssemos reduzir o
agio a metade, poupávamos immediatamente ao thesouro
uns 2:000 contos de réis por anno, o que permittiria até
alliviar alguns dos nossos mais pesados impostos? Creio
que os credores internos assim o devem comprehender.
: —Muito bem.
Oh! sr. presidente, a opposição regeneradora condemna
este projecto porque elle traz augmento de encargos, em
bora se prove evidentemente o contrario ; mas, ha dois
annos apenas, cm 1896 applaudia o projecto de conversão
apresentado pelo sr. Hintze Ribeiro, o qual se fosse hoje
lei do estado representaria para o anno de 1898—1899 um
augmento de despeza de 1:056 contos de réis.
sr.
de
—Mas era empapele
sem consignação.
O Orador: — E os credores internos em que são pagos
senão em papel ? (Apoiados.)
Então, ha pouco, assustavam-se tanto, em nome dos
credores internos, por verem o orçamento onerado com
suppostos encargos, só existentes na imaginação de s. ex.as,
e agora quando lhes observo que o projecto do sr. Hintze
Ribeiro traria em 1898-1899 um augmento í’eal de des
peza de 1:056 contos de réis, respondem-me que essa des
peza a mais se fazia em papel ! (Apoiados.)
O que se está vendo é que se o partido regenerador
voltasse ámanhã ao poder havia de repetir o que fez em
1893. Então combateu o decreto dictatorial do sr. Dias Fer
reira, porque elle comportava encargos superiores aos re
cursos do paiz, e acabou, logo que se viu no poder, por
confirmar esse decreto augmentando ainda os juros abo
nados aos credores externos. Agora condemna este proje
cto em nome do equilibrio orçamental, mas ámanhã, nos
Vozes
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bancos do poder, augmentaría os encargos era mais 1:056
contos de réis. (Apoiados.)
Mas, diz-se também, a consignação de rendimentos é
afrontosa e vexatória para o paiz ! Representa a porta
aberta á administração estrangeira!
Pois, sr. presidente, em que pese aos illustres censores
do projecto, eu espero demonstrar á camara, se ella tiver
paciencia de me ouvir, que a consignação de rendimentos
está nas tradições seculares da nossa administração finan
ceira. E mais do que a consignação de rendimentos, a in
tervenção de uma entidade estranha ao governo e d’elle
independente' para cobrar, arrecadar, fiscalisai* e ás vezes
até administrar esses rendimentos.
Sem remontar mais longe que á restauração da nossa
independencia, encontra-se logo em 1647, isto é, lia dois
séculos e meio, o primeiro exemplo da consignação de ren
dimentos para garantir o pagamento de emprestimos contraliidos. O alvará do 15 de junho desse anno acceitava,
effectivamente, um empréstimo de 80 contos de réis, offerecido pelo commercio para apresto da armada, a juro de
6 */i por cento, consignando ao seu pagamento uma con
tribuição temporaria, lançada, exclusivamente para esse
fim, sobre o assucar, tabacos e couros.
Analogamente vou achar o primeiro precedente da arre
cadação e administração dos rendimentos, consignados a
emprestimos, por uma entidade estranha ao governo da
nação, no celebre empréstimo de 400 contos de réis, de
cretado por D. Pedro II em 4 de maio de 1688. Estabeleceu-se ahi que a administração dos fundos consignados a
essa operação e o pagamento dos juros respectivos fosse
confiado á junta do commercio por ser sua obrigação mais
segura e abonada para as partes.
A junta do commercio póde suppor-se que tinha n’aquelle
tempo analogia com o que foi mais tardo a junta dos ju
ros.
E fallei de juros e não de amortisaçào, porque este sin
gular empréstimo a não tinha.
O numero de subscriptores foi limitado a dez mil, de
vendo cada um d'elles entrar com 40$000 réis, para as
sim se perfazer a importancia total de 400 contos de réis.
Emquanto vivesse um só que fosse dos dez mil subscri
ptores o estado pagava 20 contos de réis por anno ou seja
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5 por cento do capital subscripto. Assim no principio ead^
subscriptor recebia apenas 5 por cento da sua participa
ção ou 2$000 réis por anno; mas, á medida que fossem
morrendo os subscriptores, crescia para os sobreviventes
o direito aos juros, até que, chegando ao ultimo, este, emquanto vivesse, recebia os juros todos ou 20 contos de réis
por anno.
Era nem mais nem menos do que uma tontina, como a
que o napolitano Lorenzo Tonti propozera em 1653 ao car
deal Mazarino, com a differença apenas de que não havia
varias classes de subscriptores com direito a juros diver
sos, conforme as idades, mas, ao contrario, eram todos
equiparados uns aos outros.
Desde então póde bem dizer-se que, salvo nos últimos
tempos, se nâo fez empréstimo algum sem a consignação
especial de determinados rendimentos e sem a interven
ção de uma entidade independente do governo para co
brar, arrecadar e administrar esses rendimentos.
Assim, por decreto de 29 de outubro de 1796, foi auctorisado um empréstimo de 4:000 contos de réis, a juro
de 5 por cento, com hypotheea especial na consignação
das contribuições ecclesiasticas, da decima das commendas das ordens militares e do quinto dos bens da corôa.
Este empréstimo, a que impropriamente se deu por
muito tempo o nome de primeiro empréstimo, foi amplia
do, animado e adiantado a 4:800 contos de réis, por alvará
de 13 de março de 1797.
Bons tempos, sr. presidente, aquelles em que pedir mais
800 contos de réis ao credito se chamava ampliar, animar
e adiantar o empréstimo anterior!
Como quer que seja o diploma, de que me estou occupando, continha uma disposição notável, para que chamo
a attenção da camara.
E a seguinte :
«Quanto ao empréstimo, sendo todo o meu fim corro
borar e segurar por uma parte a mais firme estabilidade
dos fundos destinados para o seu pagamento, e declarados
no referido meu real deci'eto de 29 de outubro, e prover
por outra parte a mais breve expedição dos negocios da
administração dos mesmos fundos, e satisfacção dos juros,
que nenhumas outras occupações possam retardabas: Sou
servido ordenar que, emquanto não estabeleço um banco
publico ou caixa de desconto, a quem hei de encarregar a
administração das rendas e pagamento d’este empréstimo,
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na thesouraria geral dos juros se estabeleça uma adminis
tração com cofre de quatro chaves, distribuidas pelo thesoureiro geral dos juros e seu escrivão, e por dois homens
de negocio de conhecida probidade e abonação, para com
a concorrencia de todos se fazer a arrecadação dos refe
ridos fundos e pagamento dos ditos juros, sem a menor
demora, debaixo da inspecção do marquez presidente do
meu real erario, e por meio de uma contadoria a mais
simples, que consentir o objecto, cujos officiaes terão as
graduações dos do mesmo erario.»
N’esta disposição teve origem a junta dos juros que re
cebeu successivamente diversas denominações, acabando
pela de junta do credito publico, e que, como se vê, foi
instituida transitoriamente, emquanto se não creava um
banco publico ou caixa de desconto, encarregado da ad
ministração dos rendimentos consignados e do pagamento
do empréstimo.
Peço também a attenção da eamara para o artigo 6.°
do alvará a que me estou referindo. Ali se diz :
«Que possam entrar no dito empréstimo os estrangeiros
de todas as nações, a respeito dos quaes: Hei por bem
declarar que serão tão sagradas as apólices, que nunca se
tocará n’ellas, ainda em caso de guerra entre a minha co
roa e a sua respectiva nação, nem jamais se lhes inter
romperá o pagamento dos juros, que lhes competirem ...»
Assim, os nossos maiores, com singular espirito de rectidão, estabeleceram já em 1797 um principio, hoje acceito por todos os tratadistas, qual é o de que a haver al
guma distincção entre credores nacionaes e estrangeiros,
deve ella favorecer estes últimos, que não têem a minima
responsabilidade na boa ou má administração de um es
tado a que não pertencem.
O alvará de 27 de setembro de 1797 alienou e consi
gnou 6 contos de réis do rendimento annual da alfandega
de Lisboa para pagamento e amortisação de um emprés
timo de 60 contos, destinado á obra do hospital real da
marinha.
Este empréstimo foi elevado a 86 contos de réis, por
alvará de 2 de setembro de 1801, augmentando-se tam
bém a consignação com mais 3 contos de rendimento da
mesma alfandega.
As receitas consignadas deviam ser entregues directa
mente pelo administrador geral da alfandega a uma commissão de seis negociantes, nomeados no mesmo alvará,
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para recebedores e depositarios do emprestimo e para re
cebedores e clavicúlanos da somma destinada animalmente
ao pagamento do juro e capital.
Este emprestimo conservou-se fóra da administração da
junta dos juros dos reaes emprestimos, constituida em 13
de março do mesmo anno, e é um d’aquelles que por ve
zes figurou nas queixas contra o nosso tliesouro.
O alvará de 18 de junho de 1799 instituiu uma grande
lotería de 800 contos de réis, dividida em 20:000 bilhetes
de 405000 réis cada um. Os premios eram: 8 em predios
rústicos e urbanos, 6:670 em pensões vitalicias variaveis de
2*5800 réis a 7005000 réis por anno. Os bilhetes chama
dos brancos, em numero de 13:330, proporcionavam ainda
assim ao comprador uma pensão vitalicia de 15200 réis.
A imaginação dos nossos financeiros do principio do
século não era, pois, menos fértil que a dos actuaes.
Como quer que seja, ao pagamento das pensões vitali
cias ficaram, por esse alvará, consignadas as rendas da
prebenda de Coimbra e almoxarifado de Torres Novas, e,
no caso de insuíficiencia de taes rendas, o producto do pa
pel sellado.
Esses rendimentos eram entregues á junta da arrecada
ção das rendas destinadas para o pagamento dos juros do
novo emprestimo — assim lhe chama o alvará — a fim de
com elles occorrer ao pagamento indefectivel das referi
das pensões, sem desconto de decima ou de outro algum
emolumento.
O alvará de 24 de janeiro de 1800 creou uma caixa de
desconto para receber e descontar as apólices pequenas,
que outra cousa não eram senão o papel moeda, começado
a emittir em 13 de julho de 1797.
Esta caixa foi dotada com metade das mezadas do con
trato geral do tabaco e metade do rendimento diario em
metal da alfandega grande de Lisboa, alem do rendimento
da casa da moeda e da administração dos diamantes.
A caixa de desconto tinha cinco directores nomeados
pelo governo, sendo dois desembargadores, dois negocian
tes e o provedor da casa da moeda.
Estas providencias foram insuficientes para extinguir o
papel-moeda.
Por isso, o alvará de 31 de maio de 1800 impoz, du
rante dez annos, um subsidio nos vinhos, consignando o
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seu producto, bem como o das dividas á fazenda e o das
loterías durante o mesmo praso, para a amortisação do
papel-moeda.
Esta operação foi já confiada á junta da administração
das consignações applicadas ao juro do novo emprestimo,
e as receitas especiaes a ella consignadas deviam dar en
trada n’uma segunda caixa.
O alvará de 4 de novembro de 1800 alienou e consi
gnou annualmente 7 contos de réis de rendimento do ter
reiro da cidade de Lisboa, para pagamento de um em
prestimo de 40 contos de róis, destinado á construcção do
lazareto, junto á Trafaria.
Este alvará é similhante ao de 27 de setembro de 1797,
com a differença importante que os recebedores e deposi
tarios do capital e recebedores e clavicúlanos da quantia
destinada ao seu pagamento e respectivo juro, deviam ser
seis dos capitalistas que para elle concorressem, eleitos de
entre si, em vez de nomeados livremente pelo governo.
Foi o inicio da representação dos juristas na instituição
encarregada de pagar os juros.
O alvará ordenava que o inspector geral do terreiro en
tregasse directamente aos referidos clavicúlanos a quan
tia destinada ao serviço do emprestimo.
Esta operação ficou também, como a do hospital de ma
rinha, fora da administração da Junta dos juros dos reaes
emprestimos.
Por alvará de 7 de março de 1801 contrahiu-se um ou
tro grande emprestimo de 4:800 contos de réis, represen
tado em apólices permanentes, apólices vitalicias e bilhe
tes de uma lotería real que jogava com o referido em
prestimo, consignando-se ao seu pagamento novos impostos
sobre o algodão, assucar, chapéus e outras manufacturas
nacionaes, até então isentas, assim como sobre os predios
urbanos de Lisboa e Porto, sobre os creados de servir, e
sobre as cavalgaduras.
A receita d’estes impostos foi formar a terceira caixa
da junta encarregada de administrar os empréstimos reaes.
Em 1807 o principe regente abandonou o continente
para se transportar ao Brazil com toda a familia real, con
fiando a regencia do reino a cinco governadores, que, por
portaria de 8 de julho de 1817, ampliada pelas de 5 e 12
de agosto do mesmo anno, auctorisaram um novo empres-
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timo de 1:600 contos de réis, ao juro de 6 por cento, com
consignação e hypotheca especial no producto dos direitos
de 15 por cento ad valorem que deviam pagar a mais, nas
alfandegas do reino, os seguintes generos estrangeiros :
arenques, bolacha, carne salgada, manteiga de vacca e de
porco, presunto, queijos e toucinho.
Estes rendimentos deviam ser remettidos directamente
á Junta dos fundos e juros dos reaes emprestimos e con
stituíam a quarta caixa, separada de todas as outras.
Reunidas as cortes geraes extraordinarias e constituin
tes, decretaram em 25 de abril de 1821 que todas as pro
priedades e capellas da corôa, direitos reaes, commendas
das tres ordens militares e de Malta, possuidas por dona
tarios e commendadores, que viessem a vagar, ficassem
desde logo consignadas á caixa de amortisação da divida
publica; determinando-se que a applicação dos referidos
rendimentos, bem como a do producto da venda dos bens
nacionaes, se fizesse pela Junta dos juros dos novos em
prestimos, ampliando-se para esse fim o alvará da sua
creação.
E em 28 de junho do mesmo anno de 1821 tornaram
a referida disposição extensiva aos rendimentos de todas
as prelazias, dignidades, canonicatos e mais beneficios ecclesiasticos, e collectaram de novo os que subsistissem,
assim como as corporações religiosas, o rendimento das
pensões e cavalleiratos, e as rendas da mitra patriarchal,
dos arcebispados e bispados do reino, determinando que
todo o producto d’essas contribuições fosse applicado á
caixa de amortisação da divida publica, que era a quinta
caixa confiada á administração da junta dos juros.
Em 16 de setembro de 1822 as cortes geraes auctorisaram o governo a abrir um empréstimo de 4:000 contos
de réis, á proporção das necessidades, devendo realisal-o
com a maior economia possivel, assim ácerca dos juros,
como da annuidade para a amortisação, e ficando a seu
arbitrio graduar e estipular a grandeza e numero das apó
lices, bem como a sua fôrma e senhas.
Nenhuma outra restricção se impunha á acção governativa.
E essas cortes constituintes, saídas da revolução de
1820, que praticaram de certo alguns erros, pela sua
inexperiencia e espirito de imitação, mas que ninguém
pôde licitamente accusar de menos patriotismo, não duvi-
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fiaram dizer no artigo 8.° do decreto a que me estou refe
rindo :
«Fica livre ao governo destinar para hypotheca (do em
préstimo), quaesquer rendimentos públicos», embora no ar
tigo antecedente se declarasse que o referido empréstimo
poderia ser tomado a nacionaes ou estrangeiros.
Em 19 de fevereiro de 1823 decretaram as côrtes geraes que se consolidasse em titulos de 4 por cento até á
somma de 3:600 contos de réis da divida nacional que não
vencia juro, entrando n’esta quantia 1:200 contos de papel
moeda. Os encargos d’esta operação baviam de ser pagos
pela quinta caixa da junta dos juros, a qual passava a ser
dotada com mais 400 contos annuaes, provenientes da
venda em basta publica dos bens nacionaes cuja admi
nistração ou conservação fosse menos proveitosa.
Em 27 de setembro de 1823 o ministro da fazenda,
conde da Povoa, contratou com a casa B. A. Goldschmidt
& C.a de Londres um empréstimo de 6:750 contos de réis,
a juro de 5 por cento, ficando hypothecados, como hypo
theca especial, ao pagamento d’este empréstimo e seus ju
ros:
1. ° Os rendimentos do contrato do tabaco e saboarias,
devendo as sommas necessárias para o pagamenio dos ju
ros e amortisação ficar retidas na mão dos contratadores
afim de serem enviadas nos tempos proprios ao banco de
Londres, sem nunca poderem entrar no erario.
2.
° O rendimento da decima dos predios rústicos e ur
banos.
3. ° E em geral todos os rendimentos do estado.
Como v. ex.a vê, sr. presidente, a antiga junta dos ju
ros, que por diversos nomes foi designada nos successivos
diplomas que tenho citado, era uma instituição inteiramente
iudependente do governo, que cobrava, arrecadava e fiscalisava os rendimentos que estavam consignados ao ser
viço dos emprestimos a seu cargo, e que lhe eram entre
gues directamente pelos respectivos exactores sem passa
rem pelo eraiio.
N’isso se distinguia fundamentalmente da actual junta
do credito publico que, tal como está constituida, não dá
sufficientes garantias nem aos credores internos, nem aos
externos, pela sua estreita dependencia do governo. Basta
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uma ordem d’este para que ella fique privada dos recur
sos necessários ao pagamento dos encargos da divida.
O alvará de 31 de maio de 1825 deu nova forma á
Junta dos juros dos reaes emprestimos para, diz esse do
cumento, conservar e consolidar o credito publico, segu
rando por meio d’elle o valor das apólices e de outros titulos, e afiançando ao mesmo tempo o regular pagamento
de seus juros em epochas certas e determinadas, como é
de rasão e justiça e requer a boa fé dos contratos.
A junta passou a ser presidida pelo ministro da fazen
da, comprehendendo, alem d’este, seis deputados, propos
tos pelo mesmo ministro, a saber: 2 magistrados, 2 officiaes de fazenda e 2 negociantes.
Ficaram a seu cargo, como até ali, a cobrança, fiscalisação e arrecadação de todos os impostos, que constituíam
a sua dotação e haviam sido estabelecidos para pagamento
dos juros, distráete dos capitaes e amortisação da divida
publica em geral, a que as suas caixas estavam obriga
das.
As suas operações seriam independentes do erario e de
quaesquer outros tribunaes.
Para ver como n’esse alvará se asseguravam as garan
tias dadas aos credores, basta 1er os artigos 19.°, 20.° e
2 1 .°, que diziam assim:
«19.° Para que á junta não falleçam os meios necessá
rios, que as leis têem posto á sua disposição; determino:
l.°, que a decima das commendas das tres ordens milita
res continue a ser administrada pela mesa da consciencia
e ordens, e os bens da corôa pelo conselho da fazenda ;
devendo os rendeiros, administradores e exactores entre
gar na junta a importancia dos contratos, c o producto
das administrações e o das cobranças, a que os exactores
forem obrigados; 2 .°, que na mesa dos vinhos continue a
cobrar-se o imposto, que está applicado á segunda caixa,
remettendo-se o seu producto, como até aqui, directamente
á junta ; 3.°, que na alfandega grande do assucar se de
duzam 100 réis do total dos direitos e imposições, que ali
paga cada arroba de assucar, que se despachar para o
consumo do reino, cujo rendimento será da mesma alfan
dega directamente remettido á junta nas mesmas occasiões,
em que remetter os outros dix-eitos e imposições ao real
ei'ario, deixando a sobi-edita remessa de ser feita da al
fandega ao real erario e d’este á junta, como dispoz o al
vará de 24 de janeiro de 1804; e no meu real erario se
acceitarão ao thesoureiro da alfandega, como dinheiro, os

57

conhecimentos qne elle ali apresentar das quantias, que
n’esta conformidade entregar na junta; 4.°, que no conse
lho da minha real fazenda se continuem as arremataçõesdos bens da corôa nos termos, que dispoz o decreto de 2
de setembro de 1823, acceitando-se o seu producto em tí
tulos de divida publica, e entregando-se estes na junta,,
para virem a ser n’ella destruidos.
«20.° O conselho da minha real fazenda e a mesa da
consciencia e ordens farão participar em tempo competente
á junta dos juros dos reaes emprestimos os nomes dos ren
deiros, com as copias das condições de seus contratos e os
dos administradores, quando os rendimentos estiverem
administrados, para a junta ter noticia de quem são, e
poder percutil-os pelas remessas e pagamentos, que a ella
deverem, seguudo a disposição das leis.
«21.° Os exactores dos rendimentos applicados a favor
das diversas caixas da junta dos juros dos reaes empres
timos serão obrigados, logo que tomarem posse dos res
pectivos empregos, a mandarem d’elles certidões á dita
junta, para na mesma se lhes abrirem contas correntes das
suas responsabilidades; e, segundo ellas, á mesma junta
responderem nos devidos tempos, segundo a disposição
das leis.»
Determinava mais o mesmo alvará que houvesse todos
os annos uma loteria de 20:000 bilhetes, que se realisaria
na junta dos juros, applicando-se o liquido producto dos
12 por cento em auxilio da terceira caixa.
Mas as faltas de dinheiro continuavam e as cortes, em
bora tomassem providencias sobre providencias para amortisar a divida, iam ao mesmo tempo votando novos em
préstimos.
Assim, por decreto de 21 de março de 1827, sanccionado por lei de 31 do mesmo mez e anno, auctorisaram
um empréstimo até á quantia de 4:000 contos de réis,
com amortisação de 1 por cento, podendo o governo para
tal fim estabelecer as hypothecas que julgasse convenien
tes.
Ajunta dos juros ficou encarregada do pagamento dos
juros e amortisação d’este empréstimo, empregando annualmente 40 contos de réis, pelo menos, na compra das
respectivas apólices, ou estas lhe fossem offerecidas no
mercado, ou fossem tiradas á sorte, no caso de não achar
vendedores.
Para esse effeito foi a dotação annual da junta elevada
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de 900 contos de réis, em que estava então, a 1:060 con
tos. E á dotação assim augmentada foram consignados não
só os antigos impostos, mas também o imposto do sêllo,
creado por essa lei, e outros novos impostos também n’ella
estabelecidos sobre cereaes nacionaes e estrangeiros, fi
cando uns e outros consolidados até á extincção da divida
e a cargo da mesma junta a respectiva arrecadação.
No caso de faltar ou retardar-se alguma parte d’essa
receita, ficava desde logo garantida a inteira dotação da
junta dos juros por todos os rendimentos do thesouro pu
blico.
Deixando de parte os emprestimos realisados por D. Mi
guel passarei immediatamente ao periodo constitucional.
E, para não abusar da benevolencia da camara, não me
demorarei, tão pouco, em apreciar os emprestimos contrahidos nos Açores e no Porto, pela regencia em nome da
rainha D. Maria II, nem os que contratou em Paris an
tes e depois de 24 de julho de 1833, dia em que o exer
cito constitucional fez a sua entrada em Lisboa.
Referir-me-hei sómente a um dos notáveis decretos pu
blicados, em 16 de maio de 1832, por Mousínho da Sil
veira, que Alexandre Herculano qualificou do único portuguez do seu tempo, salvo D. Pedro IV ; decreto em que
esse grande reformador, baseando-se nas disposições do
artigo 136.° da carta constitucional, onde expressamente
se determinava que toda a administração da fazenda pu
blica fosse incumbida ao tribunal do thesouro publico, reorganisou a fazenda, abolindo o erario com os seus antigos
serventuários, delimitando o thesouro da nação, extinguin
do a junta dos juros e substituindo-a pela junta do credito
publico que, embora eleita pelas camaras dos pares e dos
deputados, passava a ser uma dependencia do ministerio,
em vez de tribunal como era antes.
Deixava esta de ter, como a sua antecessora, a admi
nistração de quaesquer rendimentos, mas, ainda assim,
continuava a receber directamente das repartições desi
gnadas pelas corles a somma geral da sua dotação e a applicar esta aos juros e amortisação da divida ; ficando,
aliás, mantido o direito ás hypothecas anteriores, mas só
no caso de fallencia d’aquella dotação.
Este decreto, publicado em Ponta Delgada, não poude
ter immediata execução, porque Mousinho da Silveira,
como ó sabido, legislava de longe para um paiz que não
estava sob a sua administração.
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Só depois de destruida a usurpação, restabelecido o go
verno da rainha e restaurada a carta constitucional é que
a junta dos juros foi realmente supprimida por decreto de
13 de março de 1834 e substituida por uma commissão
interina composta de seis negociantes, um contador e um
secretario, para se occupar dos negocios incumbidos áquella instituição, emquanto as cortes não reunissem. Este
decreto também acabou com as celebres e tradicionaes
cinco caixas, ou antes fundiu-as em uma só.
A revolução de setembro supprimiu outra vez a carta,
em 1836, e pouco depois a lei de 15 de julho de 1837
extinguiu aquella commissão e restabeleceu, por assim di
zer, a antiga junta dos juros, sob a nova denominação,
creada por Mousinho da Silveira, de junta do credito pu
blico, restituindo-lhe o direito de administrar e arrecadar
os fundos destinados ao pagamento dos juros e amortisação da divida consolidada, e confiando-lhe também a ad
ministração do papel sellado e a venda dos bens nacionaes.
As sommas votadas pelas cortes para dotação da j unta
do credito publico seriam pelos respectivos collectores
entregues directamente nos cofres d’esta, e só podiam os
referidos collectores dispor d’essas sommas por ordem
emanada da mesma junta, sem que os salvasse da sua res
ponsabilidade ordem alguma de outra qualquer auctoridade.
As sommas com que fosse dotada a junta não podiam
ser desviadas da sua applicação, regulada por lei. Os mem
bros da junta ficavam individual e solidariamente respon
sáveis pela infracção da lei e não os salvava d’esta res
ponsabilidade qualquer ordem em contrario, fosse qual
fosse a auctoridade de onde ella dimanasse.
A junta era composta de cinco vogaes, sendo um eleito
pela camara dos deputados, dois nomeados pelo governo
e dois escolhidos pelos individuos que recebessem annualmente da junta não menos de 500$000 réis de juros.
O presidente era designado pelo governo d’entre os cin
co vogaes.
A administração da divida externa consolidada esteve
desde o principio a cargo do thesouro. Foi só por lei de
9 de novembro de 1841 que passou para a junta do cre
dito publico.
Para satisfazer a este novo encargo foram, por essa lei,
addicionados á dotação da junta os seguintes rendimentos:
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1. ° O da decima dos juros da divida interna consolida
da ;
2 . ° O da decima dos ordenados e quaesquer outros ven
cimentos dos empregados da junta e repartições de sua de
pendencia ;
3. ° O da siza das vendas e trocas dos bens de raiz.
4. " Os 3 por cento addicionaes ñas alfandegas dos por
tos de mar; e os 4 por cento na das Sete Casas.
5. “ A consignação annual de 100 contos de réis, paga
pelo cofre da alfandega das Sete Casas ;
6 . ° A consignação annual de 340 contos de réis, paga
pelo cofre da receita geral da alfandega Grande de Lis
boa.
A mesma lei preceituou que estes rendimentos, addicionados á dotação da junta, fossem por esta administra
dos e arrecadados, com exclusiva applicaçào ao fim a que
se destinavam, sem d’ella poderem por principio algum
ser di-trabidos, debaixo das mesmas clausulas e comminações impostas na lei de 15 de julho de 1837 a respeito
dos rendimentos consignados aos juros da divida consoli
dada interna.
Por decreto de 12 de maio de 1842 foi á junta do cre
dito publico ordenado que créasse immediatamente réis
7.888:900^000 réis, em inscripções de 5 por cento, para
serem entregues á compafihia Credito Nacional e aos pos
suidores de títulos das classes activas, pertencentes á ul
tima lacuna, que não quizessem associar-se á referida com
panhia ou vender-lhe os seus títulos.
Para o pagamento dos juros d’essas inscripções a junta
devia receber directamente dos caixas geraes do contrato
do tabaco mais 32G contos de réis annuaes, e da alfandega
Grande de Lisboa a dotação addicional de 68:445^000
réis.
Em 1842 deixou o paiz de ser gerido pela constituição
de 1838; resuscitou, por assim dizer, a carta constitucio
nal e com ella o tribunal do thesouro publico.
A lei de 8 do junho de 1843 passou da junta para o
thesouro os- rendimentos denominados: proprios—3 por
cento dos predios — novo imposto de creados e cavalga
duras — quinto — maneio de fabricas — 4 por cento de renda
de casas — imposto sobre a transmissão de propriedade—
sêllo de verba—sizas — e papel sellado comprehendida
a officina lythographica ; e substituiu-os pela consignação
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annual de 692 contos de réis, sendo 270 contos de réis
pelo producto da alfandega do Porto e 422 contos de réis
pelo preço do contrato do tabaco.
As demais receitas da junta continuaram a pertencerlhe, mas sem as administrar, porque as suas funcçoes fi
caram reduzidas a receber os rendimentos applicados aos
juros e amortisação da divida fundada, bem como a pa
gar os juros e fazer as amortisações.
A quantia do 422 contos de réis do preço do contrato
do tabaco devia ser entregue directamente pelos caixas
geraes á junta em dez prestações.
As consignações que, segundo a lei de 9 de novembro
de 1841 e decreto de 12 de maio de 1842, deviam ser pa
gas pelas alfandegas de Lisboa e das Sete Casas, assim
como a consignação que, em virtude d’esta lei, devia ser
paga pela alfandega do Porto, eram também divididas em
prestações mensaes.
Tal foi a organisação da junta até 1887.
Durante perto de um século houve sempre, alem da
consignação geral dos rendimentos públicos, consignação
especial de certas receitas, arrecadadas e fiscalisadas pela
junta e por muito tempo administradas também por ella.
Essas receitas eram entregues directamente pelos exa
ctores á junta sem passarem pelo erario ou thesouro.
N’essa dupla cireumstancia, consignação de rendimen
tos, e, sua recepção directa, é que está o carácter distin
ctive da antiga junta que desappareceu inteiramente no
arremedo d’essa instituição imaginado em 1893. (Apoia
dos.)
Ainda no decreto com força de lei de 15 de abril de
1886, designando a receita e despeza do estado para o
exercicio de 1886-1887, se lê no:
«Artigo 3.° A dotação da junta do credito publico, pe
los encargos da divida consolidada, no exercicio de 18861887, é estabelecida nos rendimentos e pelo modo especifi
cado no mappa n.° 2 junto a este decreto.
«§ único. Será entregue á junta do credito publico a
totalidade da cobrança, que se fizer nos districtos de Lis
boa e do Porto, das contribuições predial, industrial, sumptuaria e de renda de casas, pertencente ao anno civil de
1886, e bem assim metade da importancia das mesmas
contribuições que se cobrar nos districtos de Aveiro, Beja,
Braga, Bragança, Castello Branco, Coimbra, Evora, Faro,
Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Vianna do Castello,
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Villa Real e Vizeu, á excepção dos rendimentos que têem
applicação especial, até se perfazer a dotação que para a
mesma junta é estabelecida n’este decreto.»
E o mappa n.° 2, a que se refere o mesmo artigo, é o
seguinte :
M a p p a das re c e ita s gue c o n s titu e m a d o ta ç ã o d a j u n t a do c re d ito
p u b lic o p elos e n c a rg o s d a d iv id a c o n s o lid a d a , p a r a o e x e rc ic io
de 1 8 8 6 -1 8 8 7 , a q u e se r e fe re o d e c re to d a ta d o de b o je e que
d ’ e lle f a z p a r t e .

Consignação pela alfandega de Lisboa 2.832:000*000
Consignação pela alfandega do Porto.. 1.560:000*000
Pelos títulos na cir
culação................. 7.803:683*971
Pelos títulos na posse
da fazenda............ 890:771*000 8.694:454*971
Consignação pelos rendimentos dos co
fres centraes dos districtos de:
Aveiro..........................................
90:000*000
Beja.............................................
90:000,$000
Braga................................................
90:000*000
Bragança............................................
10:000*000
Castello Branco.................................
50:000*000
Coimbra............................................
90:000*000
Evora................................................
80:000*000
. Faro............................................ ' 50:000*000
Guarda........................................
50:000*000
Leiria................................................
60:000*000
Portalegre.........................................
50:000*000
Porto..........................................
240:000*000
Santarém....................................
120:000*000
Vianna do Castello.............................
90:000*000
Villa Real..........................................
60:000*000
Vizeu................................................
60:000*000
Juros de bonds resgatados na confor
midade da lei de 19 de abril de
1845......................................................
70:516*343
14.436:971*314
Paço, aos 15 de abril de 1886. =Marianno Cyrillo de
Carvalho.
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E assim foi sempre.
Tome-se qualquer outra lei, anterior a 1887, auctorisando a cobrança das contribuições e rendimentos do es
tado e lá se encontrará a consignação de parte d’essas
contribuições e rendimentos ao pagamento da divida in
terna e externa.
Abramos, por exemplo, a legislação de 1867.
A lei de 26 de junho d’esse anno expressamente es
tabelece :
«Artigo 3.° A dotação da junta do credito publico, no
exercicio de 1867-1868, é constituida nos rendimentos e
pelo modo especificado no mappa junto a esta lei.
«Art. 4.® A importancia das contribuições predial, in
dustrial e pessoal, pertencentes ao anno civil de 1867,
será entregue á junta do credito publico pela totalidade
da cobrança que se for effectuando nos districtos de Lis
boa e Porto, e bem assim lhe será entregue, a começar
sómente desde a abertura dos cofres para a recepção da
contribuição predial do referido anno, metade dos rendi
mentos que se cobrarem nos districtos de Aveiro, Beja,
Braga, Castello Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda,
Leiria, Portalegre, Santarém, Vianna do Castello, Villa
Real e Vizeu, á excepção dos que têem applicação espe
cial, até se perfazer a dotação proveniente d’aquelles ren
dimentos que para a mesma junta é estabelecida n’esta
lei.
«Art. 5.® As consignações destinadas á junta do credito
publico, e os demais rendimentos que lhe são votados para
satisfacção dos encargos a que fica obrigada, não poderão
ser em caso algum desviados pelo governo da sua appli
cação, por qualquer pretexto que seja.
«§ único. A junta do credito publico não poderá similhantemente desviar quantia alguma dos fundos que rece
ber, nem alterar a sua applicação.
«Art. 6.® As contribuições publicas, auctorisadas pela
presente lei, não poderão ser desviadas da sua devida ap
plicação. O ministro ou ministros que o contrario fizerem
serão processados como réus do crime de peculato e con
cussão»
E o mappa, a que se refere o artigo 3.® d’essa lei, é o
seguinte :
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D e s ig n a ç ã o d as re c e ita s que c o n s titu e m a d o ta ç ã o d a ju n t a
do c re d ito p u b lic o p a r a o e x e rc íc io de 1 8 6 7 -1 8 6 8

P a ra o s e n c a rg o s

Consignação pela alfandega
de Lisboa.....................
Consignação pela alfandega
do Porto.......................1
Consignação pela alfandega
municipal.....................
Consignação pelos rendi
mentos dos cofres con
traes dos districtos de :
Aveiro.......................
Neja...........................
Braga.......................
Bragança...................
Castello Branco..........
Coimbra...................
Evora.......................
F aro.........................
Guarda.....................
Leiria.......................
Lisboa........................
Portalegre..................
Porto.........................
Santarém...................
Vianna do Castello. ..
Villa Real.................
Vizeu.........................

d iv id a in te r n a

48:000,->000
920:000*000
192:000*000
70:000*000
60:000*000
70:000*000
10 000*000
40:000*000
65:000*000
60:000*000
35:000*000
35:000*000
45:000*000
964:133*219
35:000*000
225:000*000
100:000*000
70:000*000
45:000*000
45:000*000 4.i34;i33^219
:

P a r a o s e n c a rg o s d a d iv id a e x te rn a

Consignação pela alfandega
de Lisboa..................... 2.592:000*000
Consignação pelas contri
buições predial, industrial
e pessoal do districto de
Lisboa........................... 18:324*165
Juros dos bonds resgatados
em conformidade da lei
de 19 de abril de 1845,
com applicação á amor-
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tisação da divida externa
que cessa n’este exerci
do ................................ 68:744»>199
Juros dos bonds que servem
de garantia ao emprésti
mo Leroy de Chabrol
& ............................. 13:981)5851 2.698:050)5215
6.827:183)5434
Paço da Ajuda, em 26 de junho de 1867. = Antonio
Maria de Fontes Pereira de Mello.
Aqui tenho eu um bond de £ 500, emittido em 1867
pelo ministro da fazenda, Fontes Pereira de Mello, onde
se acha impressa a seguinte declaração d’este eminente
estadista, escripta em tres linguas :
«Declaro mais, em nome de Sua Magestade Fidelíssima
o Senhor D. Luiz I e de seus successores, Reis e Rainhas
de Portugal, Algarves e seus dominios, que estes novos
bonds de 3 por cento ficam tendo por hypotheca todos os
rendimentos do thesouro publico de Portugal, e que gosarão do todas as garantias e prerogativas de que gosam os
demais bonds que representam divida externa fundada
portugueza.»
Por incidente apontarei ainda duas leis:
A de 15 de julho de 1856, que auctorisou o governo a
negociar dentro ou fora do paiz uma emissão de 1:500
contos de réis, para applicar o seu producto á construcçâo
de caminhos de ferro, estradas e outras obras, acrescen
tando no § único do seu artigo 3.°:
«Logo que se faça a emissão de que trata este artigo,
o governo fará entregar á junta do credito publico, pelos
cofres das alfandegas Grande de Lisboa e Porto, a somma
correspondente aos juros dos bonds ou inscripçòes.»
E a de 2 de julho de 1867, que auctorisou também o
governo a levantar os fundos necessários para construir e
explorar por conta do estado as linhas ferreas do Minho
e Douro, declarando que o producto liquido da sua explo
ração ficava especialmente consignado ao juro e amortisação do empréstimo.
Voltando, porém, a occupar-me da junta do credito pu
blico, resta-me dizer que o decreto com força de lei de
5
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15 de dezembro de 1887, publicado pelo sr. Marianne de
Carvalho, reduziu-a a exercer simplesmente funcçSes fiscaes e consultivas, c centralisou todos os serviços da di
vida publica fundada na direcção geral da divida publica
que funccionava como direcção geral do ministerio da fazenda.
E os encargos da divida publica fundada passaram a
ser objecto de uma parte especial do orçamento do minis
terio dos negocios da fazenda, sendo os ordenamentos da
despeza determinados pelo respectivo ministro, nos termos
relativos ás demais despezas do mesmo ministerio.
Mas, dir-se-ha, se a lei de 1887 acabou com a consi
gnação especial de rendimentos, para que vamos nós restabelecel-a agora?
Por uma rasão muito simples. Já que não podemos pa
gar aos nossos credores senão um terço do juro que lhes
promettemos, é indispensável garantir ao menos honrada
mente esse terço que pagámos.
Devemos dar-lhes em tranquillidade e segurança o que,
infelizmente, não podemos dar-lhes em dinheiro.
Se estivessemos habilitados a pagar tudo quanto deve
mos, seria eu o primeiro a oppor-me á consignação de
quaesquer rendimentos.
As duas idéas são connexas.
Assim, a lei de 17 de outubro de 1840 se, por um lado,
estabelecia no seu artigo 1.° :
«E auctorisado o governo a propor ou convencionar
com os mutuantes dos emprestimos contrahidos fóra do
paiz, uma reducção temporaria no pagamento dos juros
dos respectivos capitaes, calculada em harmonia com os
recursos do estado.»
Por outro lado, dizia no seu artigo 3.°:
«Para melhor assegurar aos mutuantes d’estes empres
timos o pontual pagamento dos juros dos capitaes conver
tidos, poderá o governo, alem das hypothecas geraes que
servirem de garantia aos mesmos emprestimos, em con
formidade dos contratos primitivos, consignar especial
mente ao pagamento dos referidos juros quaesquer rendi
mentos do estado, ou parte d’elles, que bem possam afian
çar a realisação d’esse pagamento nas epochas dos seus
respectivos vencimentos.»
Vê se, pois, a correlação que existe agora, como já
existia para o legislador em 1840, entre estes dois factos:
reducção dos juros devidos e consignação de rendimentos
para garantia dos juros reduzidos.
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Analogamente, a lei de 26 de fevereiro de 1892 se, no
artigo 8.°, dizia:
«Fica o governo auctorisado a negociar com os porta
dores de titulos de divida publica externa um convenio
de conversão, pelo qual, garantindo-lhes o pagamento do
juro em oiro, e unificando os titulos n’um typo novo, ou
mantendo os typos actuaes, os mesmos portadores trans
formem até ao máximo de metade do capital, ou acceitem
pagamento de até metade dos seus juros, em cédulas do
thesouro, com ou sem juro, amortisaveis com ou sem pre
mio, pela verba annual que, para esse effeito, for destina
da, e pelo modo que for estabelecido.»
No artigo 10.° acrescentava:
«Para assegurar aos credores, tanto nacionaes como es
trangeiros, o pagamento integral e regular dos j uros e
amortisação, o governo poderá consignar a esse fim, dos
rendimentos nacionaes, aquelles que entender necessários
e preferíveis, sem todavia alterar a fórma ordinaria de
percepção dos mesmos rendimentos, mas sim restaurando,
pelo modo conveniente, o antigo regimen da dotação da
divida.»
De modo que o governo do sr. Dias Ferreira, quando
pediu e obteve do parlamento auctorisação para consignar
ao pagamento da divida fundada os rendimentos públicos
que julgasse necessários e preferíveis, era um governo pa
triótico; mas o governo actual, porque tem a lealdade de
dizer desde já ás cortes que de entre os rendimentos pú
blicos julga preferivel consignar o das alfaudegas, é um
governo criminoso !
Isto é justiça de funil! (Apoiados.)
E vem agora a proposito esclarecer um ponto que tem
sido aqui muito debatido.
Os illustres deputados regeneradores criticaram o projecto de lei em discussão, por elle se referir no seu ar
tigo 2.° ás disposições do artigo 10.° da lei de 26 de fe
vereiro de 1892, que, diziam s. ex.as, foi revogado pela
lei de 20 de maio de 1893.
Mas o meu bom amigo e talentoso parlamentar, o sr.
Eduardo Villaça, observou, com toda a rasão, que o ar
tigo 6.° do decreto de 13 de junho de 1892 diz :
«Ficam em pleno vigor todas as garantias estabelecidas
na legislação actual para assegurar o pagamento dos en
cargos da divida publica, tanto externa, como interna.»
O que prova que n’este decreto de carácter dictatorial se
manteve a auctorisação ao governo para, em conformidade
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da lei de 26 de fevereiro de 1892, consignar ao paga
mento da divida fundada os rendimentos públicos que jul
gasse necessários e preferíveis.
Ora a lei de 20 de maio de 1893 nao fez mais do que
sanccionar as disposições do referido decreto, n’estes ter
mos:
«Artigo l.° São confirmadas e declaradas definitivas as
disposições do decreto de 13 d6 junho de 1892, salvas as
modificações constantes dos paragraphos seguintes :»
E como entre os nove paragraphos d’esse artigo único
da lei não ha um só que revogue a auctorisação para con
ceder garantias, estabelecida na legislação anterior e man
tida no artigo 6.° do referido decreto; como ao contrario
o § 6.° do artigo l.° da lei de 20 de maio de 1893 manda
reconstituir a junta do credito publico, commettendo-lhe o
serviço da divida publica fundada, externa e interna, nos
termos da mesma lei e da de 26 de fevereiro de 1892; e
como n’esta ultima o único artigo que se occupa da divida
publica é precisamente o artigo 10.°, que auctorisa a con
signação especial de rendimentos e a restauração do an
tigo regimen da dotação da divida, claro é que a lei de
2Ò de maio de 1893 não só não revogou, mas, ao contra
rio, manteve expressamente o principio da consignação
especial de receitas publicas para garantia da divida fun
dada, tanto interna, como externa. (Apoiados.)
E verdade que o sr. Luciano Monteiro, por cujo talento
eu tenho verdadeira admiração, procurou sair da difficuldade objeetando que, se não estava revogada a disposição
do artigo 10.° da lei de 26 de fevereiro de 1892, era,
pelo menos, obsoleta, porque nenhum governo havia se
quer tentado usar da auctorisação ali concedida.
Então interveiu na contenda o distincto parlamentar e
meu amigo, o sr. Oliveira Matos, que argumentou com
grande finura e citou as primeiras palavras do decreto
com força de lei de 14 de agosto de 1893, reconstituindo a
junta do credito publico, o qual começa assim:
«Usando das auctorisações, concedidas ao governo pelo
artigo 10.° da lei de 26 de fevereiro de 1892 e pelos
§§ 6.° e 8.° do artigo l.° da lei de 20 de maio de 1893,
e tendo ouvido o conselho de ministros : hei por bem de
cretar o seguinte:#
E, depois de 1er estas palavras, observou o sr. Oliveira
Matos, com applauso da camara, que tanto não era exacto
que a disposição do artigo 10.° da lei de 26 de fevereiro
de 1892 estivesse revogada pela lei de 20 de maio de
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1893 ou podesse considerar-se obsoleta, que o proprio go
verno, que referendou esta lei, usou em 14 de agosto de
1893 da auctorisaçâo concedida no referido artigo 10.° da
de 1892.
Mas, replicou o sr. Luciano Monteiro, interrompendo o
discurso do sr. Oliveira Matos, para que usou o governo
transacto da auctorisaçâo concedida no artigo 10.° da lei
de 26 de fevereiro de 1892? Simplesmente para reorganisar a junta do credito publico.
Ora, peço perdão para observar ao illustre deputado e
abalisado jurisconsulto que não deve limitar-se a 1er o
preambulo do decreto de 14 de agosto de 1893; é neces
sário ver também o que diz o § 3.° do artigo 9.° do mes
mo diploma.
«Os rendimentos que, nos termos do artigo 10.° da lei
de 26 de fevereiro de 1892 e dos §§ l.° e 2.° da lei de
26 do maio de 1893, foram expressamente attribuidos ao
serviço da divida fundada, não poderão ser consignados a
quaesquer emprestimos ou operações financeiras.»
Então ha ou não ha consignação de rendimentos ? (Mui
tos apoiados.)
Não estão consignados, estão attribuidos, pelo mesmo euphemismo com que os nossos antepassados, quando contrahiam um novo empréstimo, diziam que se tratava de
animar, ampliar e adiantar o empréstimo anterior, e quando
lançavam um imposto sobre os vinhos, chamavam-lhe sub
sidio nos vinhos.
O que é certo, porém, é que o decreto com força de
lei de 14 de agosto de 1893 não só manteve a auctorisa
çâo para consignar rendimentos ao pagamento da divida
publica, mas até impediu que a consignação se fizesse a
favor de qualquer outra operação.
Assim, o principio da consignação especial de rendimen
tos restabelecido na lei de 26 de fevereiro de 1892, foi
mantido na lei de 20 de maio de 1893.
O governo podia, sem nova deliberação do parlamento,
usar da auctorisaçâo que a legislação vigente lhe concede.
A sua lealdade é que o levou a dizer francamente ás
cortes que é sua intenção consignar o rendimento das alfandegas.
Isto dito, permitta-me v. ex.a e a camara que eu des
canse um pouco.
(Pausa.)
Sr. presidente, mas porque é que entre os rendimentos
a consignar prefere o governo o das alfandegas?
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Porque esse rendimento pela sua importancia dá com
pleta garantia aos credores esternos e deixa ampla liber
dade ao estado para regular o regimen aduaneiro como
melhor entender, sem affectar a caução concedida; e
porque está, alem d’isso, sujeito a uma publicidade re
gular, que permitte aos credores conhecer dia a dia, por
assim dizer, o valor da consignação que lhes foi dada.
Isso explica porque é que esse rendimento, como mos
trei nos numerosos exemplos por mim citados, tem sido
sempre preferido quando se trata de garantir emprestimos
por meio de consignação.
Disse ha pouco que a lei de 17 de outubro de 1840, auctorisando o governo a convencionar com os credores ex
ternos uma reducção temporaria nos juros, que lhes eram
devidos, permittiu também a consignação especial, ao pa
gamento dos referidos juros, de quaesquer rendimentos do
estado.
Ora quer a camara saber qual foi o rendimento que o
governo de 1840, auctorisado pelas cortes, escolheu para „
a consignação? Foi precisamente o das alfandegas.
O decreto de 2 de novembro de 1840, que regulou a
conversão de toda a divida externa, contrahida desde
1831, em um novo fundo de 5 por cento, estabeleceu no
seu
«Artigo 7.° As apólices do novo fundo terão as mesmas
garantias de que gosam as dos contratos primitivos, e a
hypotheca de todos os rendimentos do estado e em espe
cial o das alfandegas Grande de Lisboa e Porto, pela sua
applicação ao pagamento dos juros. .. »
Então o que pretendemos fazer agora é uma indigni
dade, e em 1840 o parlamento e o governo não o enten
deram assim!
Vamos abrir as portas á administração estrangeira, cla
ma a opposição, inspirada no mais santo patriotismo ! Mas
em 1840 entraram cá os estrangeiros? (Apoiados.)
Ha mais, sr. presidente. A conversão decretada em
1840 realisou-se effectivamente. O juro, nos termos do
decreto de 2 de novembro de 1840, devia ser de 2 por
cento ao anno no quadriennio de janeiro de 1841 a de
zembro de 1844, de 3 por cento no de 1845 a 1848, de
4 por cento no de 1849 a 1852, de 5 por cento nos dois
quadriennios de 1853 a I860, e de 6 por cento de 1861
em diante, e por tanto tempo quanto fosse necessário para
o total reembolso da parte clifferida do juro correspondente
aos tres primeiros quadriennios, devolvendo depois ao juro
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regular de 5 por cento emquanto o novo fundo não fosse
completamente resgatado.
Pois bem, os portadores da divida externa não chegaram
a conhecer senão os dois primeiros graus d’aquella escala
ascendente, porque já em 1845 se lhes propunha nova con
versão, que acceitaram, acabando com a escala ascendente
e fixando o juro em 4 por cento.
A lei de 19 de abril de 1845 sanccionou esta operação ;
mas d’ahi a pouco tempo estavam os credores externos,
assim como os internos, a supportai- novos atrazos, até
que se publicou em 18 de dezembro de 1852 o decreto
dictatorial que reduziu bruscamente os juros da divida.
E apesar de todas estas faltas de cumprimento dos nos
sos compromissos e a despeito de se haverem consignado
os rendimentos das alfandegas, não me consta que os es
trangeiros tenham invadido o paiz para o administrarem a
seu bei prazer. (Apoiados.)
O illustre parlamentar o sr. Dias Ferreira annunciou
aqui em tom magestatico que o projecto pendente d’esta
camara, uma vez votado e executado, abria de par em
par as portas á administração estrangeira ; e esta sentença
foi estampada, em parangona, no alto da primeira pagina
dos jornaes mais contrarios ás instituições vigentes, que
se serviram da auctoridade de s. ex.a para atacar a monarchia.
Mas onde está a coherencia d’este eminente estadista,
se foi s. ex.a que, no convenio assignado em Paris, no dia
24 de maio de 1892, garantiu o pagamento dos juros e
amortisação da divida externa, consignando especialmente
para esse fim, e independentemente dos rendimentos geraes da nação :
1. ° Os rendimentos das alfandegas do reino, até á con
correncia da somma necessária ao pagamento em oiro dos
juros e da amortisação de todos os títulos da divida ex
terna ;
2. ° A annuidade attribuida ao empréstimo de 1891 so
bre os tabacos, logo que essa annuidade ficasse livre, e o
mais tardar em 1926.
De modo que o sr. Dias Ferreira que auctorisou a con
signação do rendimento não só das alfandegas, mas até
dos tabacos a partir de 1926, vem agora aqui levantar
o pregão de que queremos abrir as portas á administração
estrangeira! (Vozes: — Muito bem.)
Quer s. ex.a negar a sua responsabilidade n’aquelle con
venio?
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Seria fazer grave injuria ao carácter moral e qualida
des pessoaes de s. ex.® o admittir, por um só momento,
que, sendo presidente do conselho, não tivesse perfeito
conhecimento do modo como corria um negocio tão grave,
qual era o da redacção e assignatura de um diploma
que envolvia graves compromissos para o paiz. (Apoia
dos.)
Quem 1er, porém, o memorável discurso proferido por
Oliveira Martins, em sessão de 6 de fevereiro de 1893,
vê logo que, como era de esperar, o sr. Dias Ferreira não
só conhecia inteiramente os termos d’esse convenio, mas
até auctorisou o nosso delegado em Paris a assignal-o.
(Apoiados.)
Observou o illustre deputado, o sr. Moneada, que urna
vez consignados os rendimentos aduaneiros, fica impedido
o governo de tocar n’uma das mais importantes fontes de
receita, a das alfandegas, que prende intimamente com
os progressos industriaes e com o desenvolvimento com
mercial do paiz.
Também não percebo este argumento.
Pois não foram os illustres deputados da opposiçâo que
criticaram a consignação de rendimentos aduaneiros, por
acharem estes excessivos em relação ao encargo annual
da divida externa? Não censuraram o governo por caucio
nar um simples encargo em oiro de 3:032 contos de réis,
no anno de 1898-1899, com a enorme receita de cerca de
12:000 contos de réis?
Então se a consignação é excessiva, como é que ella
prende as mãos do governo (Apoiados) para poder al
terar, como muito bem entender, o actual regimen adua
neiro? (Apoiados.)
Pois foi exactamente para que os poderes públicos ti
vessem inteira liberdade de modificar as pautas sem cau
sar justos receios aos credores estrangeiros, ácerca da
segurança da sua garantia, e sem lhes dar, portanto, a
sombra de um pretexto para reclamações a tal respeito,
que eu entendi que devia consignar-lhes o rendimento das
alfandegas que seria actualmente quatro vezes maior do
que o necessário, suppondo o cambio ao par.
Isto dá ao mesmo tempo completa garantia ao credor e
inteira liberdade de acção ao governo. (Apoiados.)
Conceder, porém, aos credores estrangeiros, como fez
o governo transacto, não a consignação, embora avultada,
dos rendimentos aduaneiros, mas a partilha do excesso
d’esses rendimentos sobre 11:400 contos de réis, é que é
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favorecer a ingerencia dos estrangeiros na nossa adminis
tração interna. (Apoiados.)
Consignando quasi todos os rendimentos das alfandegas e
dizendo ao credor estrangeiro — aqui tendes uma caução
que representa tres ou quatro vezes o que vos devo— desinteressamol-o inteiramente de qualquer alteração nos di
reitos pautaes, poi’que esta por funda que seja não póde
affectar de modo apreciável a garantia que lhe concede
mos.
Mas dizer-lhe -concedo-vos metade do que os rendi
mentos das alfandegas excederem 11:400 contos de réis —
é que é dar-lhe o direito tácito de intervir, directa ou in
directamente, na apreciação de qualquer modificação das
pautas, que possa importar reducção immediata na parti
cipação a que tem direito. (Apoiados.)
Eu podia citar um ou outro exemplo, que deve ser bem
conhecido dos cavalheiros que foram ministros na situação
transacta, para demonstrar de modo bem palpavel que o
regimen adoptado na lei de 20 de maio de 1893, é que
auctorisa a vigilancia e ingerencia de estrangeiros nos actos
da nossa administração interna. Já a esses factos se refe
riu o meu distincte amigo o sr. Villaça com a mesma dis
crição que eu também e ainda com mais rasão tenho de
guardar.
Bastaria que o accordo, que pretendo realisar, supprimisse a partilha do rendimento das alfandegas com os
credores externos para que eu o considerasse como muito
salutar. (Apoiados.)
Mas porque pretende o governo confiar o serviço da
divida externa ao banco de Portugal? Porque dá mais ga
rantias aos credores.
A junta do credito publico, organisada primitivamente,
como disse, sob a denominação de junta dos juros, para
6<> funccionar emquanto se não créasse um banco publico,
é uma instituição official que está hoje na absoluta depen
dencia dos poderes públicos. Podem estes, logo que assim
o julguem conveniente, remodelal-a, ampliando ou restrin
gindo as suas funcçSes, augmentando ou diminuindo o nu
mero dos seus vogaes, substituindo por outro o modo actual
de eleição d’estes.
A antiga junta dos juros, e a propria junta do credito
publico até 1887, recebia directamente dos thesoureiros das
alfandegas e dos exactores de fazenda os rendimentos que
estavam consignados ao pagamento dos juros e amortisa-
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ção da divida. Os ministros não podiam sequestrar-lhe esses
rendimentos.
Nada d’isso existe hoje, e por isso a actual junta, tal
como foi restabelecida em 1893, está na completa e abso
luta dependencia do governo, que póde com uma simples
ordem impossibilital-a inteiramente de exercer as suas
funcçòes.
Esta instituição adquiriu em honras e proventos o que
perdeu em independencia e attribuições. (Apoiados.)
O banco de Portugal, estabelecimento também genuina
mente nacional, porque não ha ali um só accionista que
não seja portuguez, é muito mais independente da acção
do governo, visto reger-se por estatutos que lhe são pró
prios e administrar-se por meio de delegados da sua assembléa geral.
Demais, hoje é realmente o banco que recebe do thesouro e paga as sommas destinadas ao serviço da divida
fundada: fal-o, porém, em nome da junta, em vez de o
fazer em nome do proprio governo, o que constitue uma
verdadeira superfetação.
Ora, se como portuguez, amante do meu paiz, me re
volta a simples idéa de que qualquer elemento estrangeiro
pretendesse intervir na nossa administração, como modesto
representante, que sou n’este momento, de um dos pode
res do estado, também me repugna que qualquer institui
ção nacional se interponha entre o governo e o banco,
sem outras funcções senão as de abonador ou fiscal do
estado, o que é inteiramente inútil.
Não tenho, porém, duvida alguma em que na lei se
deixe ao governo a escolha entre estas duas instituições
comtanto que, qualquer que seja a preferida, se lhe dê a
mais absoluta independencia no que respeita ao paga
mento da divida, assegurando do mesmo passo as mais
completas garantias aos nossos credores.
Senão, não.
Por parte da opposição, desejosa de ver em tudo e por
tudo a administração estrangeira, também se apresentou o
seguinte argumento contra a escolha do banco de Portu
gal para o serviço da divida externa.
O artigo 33.° dos estatutos do banco, approvados por
decreto de 13 de abril de 1892, preceitua que em regra
a administração das suas agencias será exercida, sob res
ponsabilidade do mesmo banco, por dois agentes : um d’elles
nomeado pelo governador e o outro pelo conselho geral.
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Os dois agentes, com attribuições idénticas de geren
cia e com a responsabilidade, que dos seus actos ema
nar, dirigem o movimento das operações, que lhes forem
facultadas pelos regulamentos e instrucções da séde, se
gundo as conveniencias e interesses do banco e as regras
estabelecidas. Ora, o § único do artigo l.° do decreto com
força de lei de 3 de dezembro de 1891 auctorisa o banco
a estabelecer, de accordo com o governo, agencias em
paizes estrangeiros; e como não ha nos estatutos disposi
ção alguma que prohiba os dois agentes, que hão de dirigir
cada uma d’ellas, de serem estrangeiros, ahi está o meio
disfarçado de se confiar o serviço da divida a elementos
estrangeiros que serão chamados a intervir na administra
ção do estado.
Oh! sr. presidente, que singular maneira de argumen
tar, por parte de jurisconsultos tão abalisados!
O § único do artigo l.° do decreto de 3 de dezembro
de 1891 o que diz é, textualmente:
«O governo, por decreto especial, determinará, de ac
cordo com o banco, o estabelecimento de agencias do
mesmo banco em paizes estrangeiros, quando assim con
venha aos interesses públicos.»
Quer isto dizer que as agencias do banco em paizes
estrangeiros só podem estabelecer-se mediante decreto es
pecial, em que o governo ha de estipular todas as condi
ções, que julgar necessárias para acautelar os interesses
públicos.
Esse decreto especial para as agencias no estrangeiro
é, porventura, o decreto de 13 de abril de 1892 que approvou os estatutos do banco?
Então para que vão os deputados d’aquelle lado da camara buscar a esses estatutos a organisação das agencias
no estrangeiro, se ali se trata, como é de ver, exclusiva
mente das caixas filiaes e agencias que o banco é obriga
do a estabelecer em todas as capitaes dos districtos admi
nistrativos do continente e ilhas adjacentes? (Apoiados.)
Já disse aos illustres deputados, e repito agora, que o go
verno nem clara, nem disfarçadamente, acceita a inter
venção de qualquer elemento estrangeiro.
Vozes : —Muito bem.
Mas onde é que no projecto em discussão se diz, sequer,
que o banco terá de crear agencias especiaes no estran
geiro para o desempenho das novas funeções que sc pre
tende confiar-lhe?
Pois a junta do credito pubheo não faz actualmente o
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serviço da divida fundada externa ? E onde estão as agen
cias privativas da junta? Para que precisará, pois, o banco
de agencias se ajunta as não tem?
S. ex.as têem passado longos dias de discussão a phantasiar hypotheses, na sua fértil imaginação, para á som
bra d’ellas se entregarem ao doce prazer de condemnaro
governo e a sua obra.
Se entendem que o projecto tem lacunas, proponham o
modo de as preencher, que é esse o seu dever, mas não
venham aventar hypotheses que lá não cabem, só para
dizerem que o projecto é mau. (Apoiados.)
Se entendem que por entre as malhas d’este póde pas
sar alguma disposição contraria ao brio e á dignidade na
cional, a sua obrigação é contribuir para evitar esse mal.
( Apoiados.)
Finalmente a opposiçâo também receia que os credores
externos abram fallencia ás agencias do banco no estran
geiro, por falta de pagamento dos juros e amortisaçâo, re
sultando de tal facto nomear-se um syndico que virá á
séde do estabelecimento para ahi exercer a sua acção, o
que representará um passo importante para a administra
ção estrangeira do primeiro estabelecimento bancario do
paiz, ligado tão intimamente ao thesouro.
Tudo isto cáe pela base desde que no projecto de lei se
não falla, como já disse, no estabelecimento de agencias do
banco em paizes estrangeiros. (Apoiados.)
Mas ainda que as houvesse, nem por isso o argumento
tinha valor algum.
Sou pouco versado em direito commercial, mas ainda
estudei o bastante para saber que, se, conforme a legisla
ção de alguns paizes, como a do nosso, póde declarar-se
a quebra de qualquer succursal, ou representação social
no reino, de sociedade legalmente constituida em paiz es
trangeiro, conforme a de outros, ao contrario, só póde
abrir-se fallencia ao estabelecimento principal ou séde.
No primeiro caso o syndico estrangeiro, nomeado pelo
tribunal respectivo, só tinha que tomar conta dos have
res da agencia ou succursal do banco, mas nunca poderia
ingerir-se nos actos do estabelecimento principal de Lis
boa.
No segundo caso a fallencia, a havel-a, tinha de ser
aberta perante o tribunal do commercio de Lisboa, e por
este seria nomeado o administrador da massa fallida, não
por qualquer tribunal estrangeiro.
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Assim o espectro do syndico estrangeiro, a intervir na
administração do banco de Portugal, desfaz-se como
fumo. (Apoiados.)
Mas eu vou mais longe e contesto que podesse abrir-se
fallencia ao banco ou a qualquer das agencias, que viesse
a estabelecer no estrangeiro, por falta de pagamento dos
juros aos credores externos, devida ao facto do governo
não o habilitar com os meios necessários para tal
effeito.
Segundo os principios de direito commercial que é, sa
bidamente, cosmopolita, a fallencia só pode abrir-se, em
regra, a commerciautes pela cessação de pagamentos de
suas obrigações commerciaeB.
Ora, é porventura obrigação commercial a de um estado
pagar os juros e capital da sua divida? Não, certamente;
é uma obrigação puramente civil.
Essa obrigação torna-se, porém, commercial, só pelo fa
cto de, no pagamento da divida, intervir a junta do credito
publico? Também ninguém o sustentará.
E, porque a junta ó substituida pelo banco, logo fica
sendo commercial a obrigação que até ahi não tinha esse
carácter ? Mas porquê ? Porque póde dizer-se que o banco
é commerciante? Mas para que um acto seja commercial
não basta que seja praticado por um commerciante.
Assim não ha no caso sujeito obrigação commercial e
falta, portanto, base para a declaração de quebx-a. (Apoia
dos.)
Mas ainda que houvesse, que não ha, obrigação com
mercial, o que ninguém poderia, com fundamento, susten
tar é que essa obrigação fosse sua, do banco.
O banco tem de ser um simples mandatario civil do es
tado e como tal não póde responder pelos actos do seu
constituinte. O contrario seria a completa inversão do di
reito.
Assim, acerrada argumentação produzida pelos illustres
deputados d’aquelle lado da camara, sustentando os peri
gos da intervenção do banco de Portugal no pagamento
da divida externa, cáe inteiramente por terra, perante um
simples e desapaixonado exame das cousas.
Mas apesar d’isso, e digo-o bem alto para ser ouvido
em toda a parte, se ainda ha receio de que o banco, encar
regado do serviço da divida externa, venha a crear agen
cias lá fóra, em que entre, sob qualquer forma mais ou
menos disfarçada, o elemento estrangeiro, (Vozes: — Ou
çam, ouçam) proponham os illustres deputados quaesquer
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emendas a esse respeito, que eu desde já declaro acceital-as em nome do governo. (Apoiados.)
Não quero cansar mais a attenção da camara. Agradeço
a benevolencia com que me escutou, permittindo que eu
fosse alem do prazo fixado no regimento. Peço desculpa
de lhe haver roubado tanto tempo.
V ozes: — Muito bem, muito bem.
(O orador foi muito cumprimentado.)
O sr. Ministro da Fazenda (Ressano Garcia): —
Sr. presidente, por dois motivos pedi a palavra para an
tes de se encerrar a sessão.
Em primeiro logar, para declarar ao sr. deputado Mello
e Sousa, que não pretendi referir-me a s. ex.a quando ha
pouco fallei de commerciantes e especuladores que enri
quecem com o agio.
Em segundo logar, para reparar dois lapsos que prati
quei no meu discurso da ordem do dia, por falta de atten
ção aos meus apontamentos. Esqueci-me de declarar á ca
mara que é intenção do governo, logo que tenha realisado
o accordo com os credores externos, occupar-se da con
versão da divida interna, consignando também rendimen
tos públicos ao seu pagamento. (Vozes;—Muito bem.)
Também não informei a camara, como queria fazel-o na
occasião opportuna, que, das 72:718 obrigações dos cami
nhos de ferro do norte e leste, 72:000 estão no Comptoir
d’Escompte e o resto no Crédit Lyonnais.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 1898

O sr. Ministro da Fazenda (Ressano Garcia): — O
illustre deputado, sr. Teixeira de Sousa, dirigiu-me quatro
perguntas, a que me parece conveniente responder antes
da votação a que vae proceder-se.
Falo-hei muito summariamente, em obediencia á reso
lução da camara, que mandou encerrar o debate.
A primeira d’essas perguntas refere-se a uns certifica
dos que, segundo consta, foram emittidos no estrangeiro
por varias entidades, de julho de 1892 a abril de 1893,
para representarem os dois terços dos juros não pagos pelo
governo na occasião dos seus respectivos vencimentos.
Ainda n’este momento não tenho informações completas
ácerca do valor e da natureza d’esses certificados. No mi
nisterio da fazenda não encontrei dados alguns a tal res
peito. Mas antes mesmo de terminadas as averiguações
sobre este assumpto, a que mandei proceder, posso desde
já declarar á camara que o governo não pagará senão o
que julgar ser rigorosamente devido pelo estado.
Este mesmo principio será igualmente applicado a todas
as outras despezas que derivam da execução do projecto
de lei que vae ser votado.
Assim fica também respondida à terceira pergunta do
illustre deputado, relativa á applicação que ha de ter a
importancia de {/:\ por cento do valor nominal dos actuaes
titulos consignada no artigo 3.° do projecto ao pagamento
das mesmas despezas.
Se fixei essas despezas em */3 por cento, foi porque to
mei por base o projecto de conversão apresentado pelo
meu filustre antecessor em 1896, onde ellas foram avalia
das em 1 por cento.
A segunda pergunta diz respeito ao modo por que se
hão de resolver os conflictos entre o governo portuguez e
os credores externos ácerca de qualquer modificação no
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regimen aduaneiro. Não comprehendo a existencia de con
flictos entre qualquer estado e os seus credores por vir
tude de um acto de soberania d’aquelle. Póde haver re
clamações, é certo, mas não conflictos, porque estes só se
dão de igual para igual.
Se o governo propoz a consignação dos rendimentos das
alfandegas ao pagamento da divida externa, foi precisa
mente porque esses rendimentos são tão avultados em re
lação a esse encargo, que dão completa e absoluta garan
tia aos credores estrangeiros. E a pi-oposito observarei que
o illustre deputado caiu em erro quando affirmou ha pouco
que essa garantia só serviria ató o momento em que o
agio do oiro attingisse 100 por cento. Não é assim. O agio
póde ir até 300 por cento sem que falleça a garantia con
cedida, visto como o rendimento das alfandegas é presen
temente cerca de quatro vezes o encargo da divida fun
dada externa.
O governo, consignando ao pagamento da divida externa
o avultado rendimento das alfandegas, reservou-se o di
reito de alterar tanto as pautas de importação, como as
de exportação, sem admittir a intervenção de quem quer
que seja na adopção das providencias que julgar mais con
venientes ao regimen aduaneiro. (Apoiados.)
Pela quarta pergunta deseja saber o sr. Teixeira de
Sousa se o governo entregará ao banco de Portugal, como
caução da divida fluctuante, títulos nas condições a que se
refere o artigo 3.° doprojecto, e se esses titulos são execu
táveis por parte do banco. Parece-me que foram estas as
proprias palavras de s. ex.a
Já declarei perante a camara, e torno a repetil-o, que é
intenção do governo, feita a emissão de que trata o ar
tigo 3.° do projecto, entregar parte dos respectivos titu
los ao banco de Portugal para caucionar a conta corrente,
que é hoje garantida por titulos da divida interna. A sub
stituição tem por fim robustecer a circulação fiduciaria.
Essa caução em titulos externos não vencerá juro, como
o não vencem actualmente as inscripções depositadas no
banco. (Apoiados,)
Nem as inscripções actuaes, nem os futuros titulos da
divida externa, podem ser sujeitos a qualquer execução,
visto que nos contratos relativos á conta corrente só ha
obrigações a cumprir por parte do banco e não por parte
do estado.
São estas as explicações que eu desejava dar.
Vozes:—Muito bem.
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