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RESUMEN

Este artigo insere-se num projecto de Doutoramento que pretende aferir continuidade
ou ruptura na estrutura financeira municipal do Porto, a segunda cidade de Portugal, face
à implementação de directrizes uniformizadoras e centralizadoras da reforma imposta pela
Coroa na segunda metade do século XVIII. A estrutura financeira será analisada a partir da
sua organização, administração, fiscalização, registo contabilístico e fluxos de despesas num
período anterior (reinado de D. João V), contemporâneo e posterior à reforma (reinado de
D. José). 
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ABSTRACT

This paper is part of a PhD project that aims to assess continuity or disruption in the fi-
nancial structure of the municipality of Porto, the second city of Portugal, towards the im-
plementation of the standardizing and centralizing guidelines of the reform imposed by the
Crown in the 2nd half of the 18th century. The financial structure will be analyzed upon its
organization, administration, inspection, bookkeeping and the expenditure flows along an
earlier (reign of D. João V), contemporary and subsequent period to the reform (reign of D.
José). 
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TEMA, ESPAÇO E TEMPO

Este artigo pretende apresentar as linhas de investigação de um projecto de
Doutoramento em curso, o seu objecto de estudo, hipóteses, fontes e metodologia
a aplicar. O ponto de partida temático é o da análise da evolução da gestão das
verbas municipais do Porto (segunda cidade de Portugal1) tendo em conta a orga-
nização da estrutura financeira municipal, escrituração, fluxos de despesas e fisca-
lização, em dois períodos consecutivos. Assim, compara-se o reinado de D. João
V e o reinado de D. José. Neste último reinado, são impostas medidas centraliza-
doras e normalizadoras ao nível da organização do sistema financeiro testando-se
o seu grau de eficácia e impacto a nível local. 

Neste sentido, a investigação torna-se num observatório privilegiado da dinâ-
mica relacional centro/periferia sob diferentes perspectivas/questões de exercício
de poder: cumprimento e aplicação da Lei na prática; interferência da Coroa, atra-
vés dos seus agentes e instituições, na administração das verbas municipais; auto-
nomia administrativo-financeira municipal num contexto de «nova arte de gover-
nar». Paralelamente pensa-se que o exame da administração das verbas municipais,
nas ópticas enunciadas, permitirá aferir quotidianos administrativos, procedimentos
contabilísticos (indicadores do grau de modernidade e rigor das contas) e políticas
administrativas geradas por diferentes conjunturas.

A escolha do município do Porto justifica-se pela sua relevância administra-
tiva (enquanto sede de Comarca) e pelo seu carácter comercial e portuário,
num período de prosperidade económica pelo incremento da receita pública,
com a descoberta do ouro do Brasil2, embora não se saiba exactamente o seu
impacto a nível local. Observa-se ainda a cidade do Porto enquanto pólo de
desenvolvimento económico, do comércio interno e externo, o que poderá ori-
ginar um aumento da receita dos impostos relacionados com transacções co-
merciais (as sisas)3. O facto de a cidade ser portuária conduz também à pre-
sença de comerciantes estrangeiros, trazendo novos saberes, inerentes às suas
actividades (designadamente contabilísticos), podendo influenciar ou condicio-
nar, sob este e outros aspectos, a administração local. Paralelamente, este é,
tradicionalmente, um município de «reacção» às intervenções do poder central
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1 Em meados do século XVIII, a cidade do Porto, situada no Norte de Portugal, na margem norte e
foz do rio Douro, era a segunda do reino, em termos demográficos (e económicos), depois da capital do
Reino, Lisboa, embora a grande distância desta (vide Silva, 2001: 7, 128-131).

2 António Hespanha destaca a importância decisiva das rendas brasileiras (do tabaco e dos «quintos»
do ouro e diamantes) no conjunto do orçamento das receitas centrais no século XVIII, referindo o auge do
ouro e pedrarias entre 1697 e 1765 (HESPANHA, 1993, vol. IV: 236).

3 A partir de meados do século XVIII a economia da cidade desenvolve-se devido ao comércio interno
e exportação do vinho do Porto, ao mesmo tempo que há um aumento populacional e consequente expan-
são da urbe (FERREIRA, 1964, tomo II: 545-546). 

4 COSTA, 2008, III/ 9 (Porto, 2008): 271-279; OLIVEIRA, 1986, vol. I: 89; SILVA, 1988; 1990; VALENTE, 2008.



na sua administração, conforme se constata noutros estudos4, potencializando
a análise da dinâmica relacional centro/periferia.

Se grande parte dos estudos sobre finanças municipais portuguesas incide sobre os
períodos Pombalino e liberal5, a nossa proposta reporta-se ao período anterior, con-
temporâneo e posterior à criação do Erário Régio e directivas daí decorrentes6, de forma
a aferir se há continuidade ou ruptura na evolução da gestão financeira municipal.

QUADRO TEÓRICO E HIPÓTESES

Dois modelos doutrinários distintos caracterizaram o governo da área financeira
do Antigo Regime português, delineando concepções de administração7, passíveis
de produzirem impactos na autonomia administrativo-financeira municipal. 

Assim, entre o século XVII e a primeira metade do século XVIII, existe, a nível
central, um sistema administrativo baseado no modelo de gestão económica de
tipo familiar8, caracterizado pela dispersão do controlo orçamental e contabilístico9. 

Com a reforma Pombalina, surge um sistema que invoca objectivos de interesse
público, em que as instituições da administração pretendem a implementação de
padrões de normalização por parte da Coroa. Verifica-se a influência da ciência de
police francesa, que apontava a necessidade de uma maior fiscalização, e do came-
ralismo alemão, que sublinhava a importância da instrução dos corpos administrati-
vos, ou seja, da utilização pelo governo de um conjunto de tecnologias destinado a
conduzir as condutas dos indivíduos para regular e normalizar comportamentos10. 
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5 Por exemplo: CAPELA, 1987; 1995; Coelho, 1993; FONSECA, 2002. O período Pombalino refere-se
à acção de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, ministro do rei D. José. O período liberal
surge em 1820, consignado na Constituição de 1822, que divide o poder executivo, legislativo e judicial e
abole uma série de impostos (como a sisa), no âmbito da reforma de Mouzinho da Silveira (1832), no quadro
de uma reforma administrativa local (MANIQUE, 1989, 3 (Lisboa, 1989): 22-42). 

6 A criação do Erário Régio (Lei de 22 de Dezembro de 1761), sob a acção de Pombal, surge como
um dos recursos utilizados pela Coroa para aumentar as suas receitas fiscais, num período de crise financeira
causada, entre outros factores, por uma quebra das receitas do Estado e pelo terramoto de 1755. Até então,
a administração da contabilidade pública caracterizava-se por uma descentralização (que causava dificuldades
de previsão contabilística e desperdício de recursos). Com a criação do Erário afirma-se a «unidade orça-
mental e contabilística, através da centralização de competências de administração fiscal e de contabilidade
pública num único organismo responsável pela colecta de todas as receitas e por efectuar os pagamentos
do Estado» (SILVA, 2004, vol. I: 255). 

7 Vide SUBTIL, 2006: 36-69; HESPANHA, 1993, vol. IV: 203-213; SILVA, 2004, vol. I: 237-261.
8 Em que o futuro da «casa» dependia da capacidade do «pai» (o rei) para gerir a «amizade» e a «repu-

tação» (HESPANHA, 1993, vol. IV: 211).
9 SUBTIL, 2006: 36-69.
10 SUBTIL, 2006: 36-69; 2010; CUNHA, 8/1 (Summer 2010). Este último autor afirma o carácter ecléctico

do Absolutismo português pelas diferentes influências europeias que sofreu, designadamente a inglesa e do
sul da Itália.



A questão que se coloca, agora, é a de perceber qual o impacto deste último
modelo, da reforma Pombalina, do Erário Régio, das tentativas de normalização e
racionalização da administração financeira, na prática, a nível local.

Assim, neste período, parece haver um empenho do poder central na instrução
e adopção de práticas contabilísticas como forma de intervenção política centrali-
zadora11, sendo as práticas tradicionais de registo/formulário contabilístico, como
as partidas-simples, «dependentes do modo de imaginar» dos escriturários, substi-
tuídas por uma nova escrituração, baseada nas partidas dobradas, «seguida por to-
das as Naçoens pollidas da Europa, como a mais breve, mais clara e mais conclu-
dente»12. As partidas dobradas estendem-se às câmaras em 1766, num modelo
adaptado e simplificado13. 

Mas será esta adaptação suficiente? Ou, mesmo assim, as administrações locais
não terão capacidade técnica e «vontade» de aplicar um novo modelo contabilístico?
Será mais fácil a sua aplicação no Porto pelo seu carácter comercial? Quanto tempo
demorou a ser posto em prática e em que moldes o foi? Que diferenças há entre
o novo modelo contabilístico e o anterior, e entre a Lei e a sua aplicação prática? 

Em síntese, pretende-se responder à questão enunciada por António Manuel
Hespanha: «que relação entre administração oficial e a administração espontânea
das comunidades?»14. 

Uma outra hipótese diz respeito ao exame da evolução dos fluxos de despesas,
enquanto indicadores de políticas administrativas, face a conjunturas locais, nacio-
nais e internacionais. 

Procura-se averiguar, por exemplo, se existe no Porto um maior investimento
em questões militares e administrativas/burocráticas, sintomas da construção de
um Estado Absoluto, à semelhança do que se passava a nível do poder central
português e na Europa15. 

Igualmente, a análise das despesas municipais será uma outra forma de avaliar
as relações entre o central e o local verificando a existência, ou inexistência, de
recurso da Coroa a verbas municipais para despesas centrais, interferindo, desta
forma, nas políticas administrativas locais.

Partindo do quadro teórico apresentado projectou-se uma estrutura de tese,
ainda provisória, que se apresenta em seguida. 

PATRÍCIA COSTA

[ 662 ]

11 GOMES, 2007.
12 Lei de 22-12-1761 in TOMAZ, 1988: 355.
13 Alvará de 23-07-1766 in SILVA, 1828-1844 vol.3: 265-269.
14 HESPANHA, 1994: 9 («Prefácio da versão original»).
15 Para a evolução das despesas centrais portuguesas no período moderno: «As conjunturas financeiras»

in HESPANHA, 1993, vol. IV: 222-239; e SILVA, 2004, vol. I: 237-261. A nível europeu destacam-se os trabalhos
compilados em BONNEY, 1995 e o estudo de JOUBES, 2008: 67-68.
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16 Apenas sob esta perspectiva e para o cálculo do saldo financeiro serão analisadas as receitas muni-
cipais.

Fontes: Valente, 2008: 21-61; Compêndio Histórico…, AHMP, TG-b/68, 112-113.

ESTRUTURA DE TESE

Primeira Parte: Organização Financeira: Estrutura, Administração e Registo

A primeira parte do projecto representa o enquadramento das despesas e fis-
calização das finanças municipais (objecto do estudo). 

1. ESTRUTURA FINANCEIRA

A definição da estrutura financeira permitirá a percepção da organização das
contabilidades municipais, estabelecendo-se a origem dos seus recursos16 (receitas)
e detectando-se relações de hierarquia entre as diferentes contabilidades. Como
se verifica pelo organograma da Figura 1, pelo que se apurou até ao momento, o
sistema financeiro do Porto era constituído por várias contabilidades as quais dis-
tinguimos entre principais e secundárias. As contabilidades secundárias estavam
dependentes, ao nível da receita, das principais e apresentavam um destino espe-
cífico para as suas verbas, representado, uma espécie de subregisto das contabili-
dades principais (com informação mais detalhada e específica das despesas). 

FIGURA 1: ESTRUTURA FINANCEIRA DO PORTO ENTRE A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVII E A
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII (ESQUEMA PROVISÓRIO).



2. ADMINISTRAÇÃO: AGENTES E INSTITUIÇÕES

Neste capítulo pretende-se definir não apenas quem (agente ou instituição) ad-
ministra as contabilidades municipais, mas também quem as fiscaliza. Isto porque,
a intervenção fiscalizadora é, também ela, um acto administrativo. Avalia-se, no
decurso dos dois períodos em estudo, a construção de um Estado Absoluto, por
meio de uma interferência mais significativa na administração das finanças locais
e do delineamento de um corpo administrativo mais eficaz por parte do poder
central, reflexos da ciência de police17. 

3. REGISTO CONTABILÍSTICO: NORMA E PRÁTICA

No período anterior à Reforma Pombalina as directrizes relativas ao registo dos
Bens dos Concelhos encontravam-se nas Ordenações Filipinas, elaboradas em in-
ícios do século XVII mas ainda em vigor no século XVIII. Por este texto normativo
é determinado que o Escrivão da Câmara faça «em cada hum anno livro da receita
de todo o que as rendas do Concelho renderem, pondo cada huma renda sobre
si, e a quem he arrendada, e por quanto preço (...) e em outra parte deste livro
porá todas as despesas que fizer o Thesoureiro (...). As quaes despesas assentará
pelo miúdo bem declaradas»18. 

As directrizes supra citadas são muito genéricas e com o tempo parece haver
uma tendência para uma sobreposição do costume e das práticas locais à Lei/norma.
Assim, ao longo da primeira metade do século XVIII há uma desorganização cres-
cente do registo contabilístico local, originando no Porto várias queixas por parte
do agente da Coroa que fiscalizava as contas, o Provedor. Estas queixas reportavam-
se, sobretudo, à falta de um registo anual, determinado pelas Ordenações, que fora
substituído por um registo de acordo com o tempo que servia cada Tesoureiro da
Cidade19. Veja-se um exemplo de uma destas queixas, em 1739: «(…) e para se evitar
a confusão que há nestas contas por serem prolongadas mandou que todos os anos
se fizesse livro de receita e despesa para melhor clareza delas como se lhe tinha de-
terminado nas contas passadas a que se não deu cumprimento»20. 

Contudo, a situação não parece resolver-se e, cerca de vinte anos depois, a 29
de Abril de 1760, o Provedor ordena à Câmara do Porto, responsável pela admi-
nistração dos Bens do Concelho, que, de forma a «evitar a confusão que há no to-
mar das contas que toda nasce de se misturar a receita e despesa de hum anno
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17 Como defendem SÚBTIL, 2010 e CUNHA, 8/1 (Summer 2010). 
18 Ordenações Filipinas, 1985: I, 71.
19 Frequentemente, o cargo de Tesoureiro da Cidade era ocupado pela mesma pessoa durante mais

do que um ano civil, havendo ainda casos em que o tempo de serviço correspondia a poucos meses.
20 Tomada às contas (de 15-04-1734 a 31-12-1738), AHMP, Bens do Concelho, A-PUB/3458, 182.



com a do outro, daqui em diante em cada anno haja hum livro em que se carregue
a receita de todo o rendimento desse anno desde o primeiro de Janeiro até o úl-
timo dia de Dezembro desse anno e toda a despesa» independentemente do Te-
soureiro que servir «porque as contas desta Provedoria não se tomão aos deposi-
tários mas sim às Cameras»21.

A legislação específica, no período pombalino, no sentido de implementar um
novo modelo contabilístico adaptado às câmaras parece ser a resposta do poder
central a esta situação de incumprimento22. 

O novo modelo, apresentado pelo Alvará de 23 de Julho de 176623, surge com
o objectivo de melhorar a fiscalização dos livros de receita e despesa dos Bens do
Concelho e para que a Terça régia chegue ao Erário Real a «tempo e horas», cons-
tatando-se, por esta e outras leis24, uma preocupação central no sentido de uma
melhor e mais eficaz colecta das receitas (impostos). No Porto, ao contrário de ou-
tros municípios portugueses25, este modelo parece ter sido aplicado de forma efi-
caz, desde 1769, revelando capacidade técnica dos seus corpos administrativos
para copiar o novo modelo26. 

Entende-se esta reforma contabilística central, através do modelo adaptado aos
municípios, como uma das «tecnologias de governo» utilizadas para implementar
padrões de normalização, que se referiu nas hipóteses de trabalho. É também nesta
perspectiva que um estudo para os municípios de Castrocaro e Terra do Sol, na
região italiana da Toscana, interpreta a utilização dos modelos de registo contabi-
lístico enquanto instrumento/infra-estrutura de apoio ao poder, em duas fases de
governo/administração distintas (primeiro com a família dos Médicis e depois com
a dos Lorena)27.
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21 Bens do concelho, AHMP, A-PUB/3461, 136.
22 A própria Coroa parece ter a noção de que a escrituração local exigia um modelo de partidas do-

bradas menos complexo do que o modelo aplicado ao Erário Real. Sobre a legislação destinada à reforma
do Erário e aplicação das partidas dobradas à contabilidade central: GOMES, 2007, TOMAZ, 1988. Ao nível
das finanças locais: FONSECA, 2002: 354-355 e COSTA, 2011. 

23 Alvará de 23-07-1766 in SILVA, 1828-1844 vol.3: 265-269.
24 Por exemplo, as duas Leis de 22-12-1761 in SILVA, 1828-1844 vol.3: 816-853 e o Alvará de 11-10-

1766 in SILVA, 1828-1844, vol.3: 282-283. 
25 Para Évora é referida a relutância dos corpos administrativos locais às alterações na organização da

escrituração contabilística (FONSECA, 2002: 356-357). Em Viseu, para além da falta de registos contabilísticos
para alguns anos, as contas de 1770 apresentam-se registadas sem uma verdadeira preocupação contabilística,
com um registo pouco cuidado de averbamento das despesas camarárias (SOARES, 1985:100). 

26 Para uma análise mais aprofundada da aplicação do novo modelo contabilístico aos Bens do Con-
celho do Porto, comparação com o registo de anos anteriores e com outros estudos de finanças locais:
COSTA, 2011. 

27 CASTELLINI e MARAN, 2010: 8-10. 



Segunda Parte: Políticas administrativo-financeiras

1. FLUXOS DE DESPESAS LOCAIS

Os fluxos de despesa serão analisados, como foi atrás indicado, enquanto in-
dicadores de políticas administrativo-financeiras municipais face a conjunturas lo-
cais, nacionais e internacionais. 

Relativamente à hipótese colocada no quadro teórico a propósito de um maior
investimento na área das despesas administrativas e militares, para o caso do Porto,
consideramos, até ao momento, serem sintomas de um maior investimento militar:
o início do Cofre do Subsídio Militar (1697) e a instituição das Companhias de Or-
denanças (1764).

Porém, existem outros indicadores que levam a novas hipóteses no que con-
cerne a políticas administrativo-financeiras no município do Porto. Por exemplo,
a instituição, em meados de Setecentos, da Junta dos Obras Públicas (1763) e do
Cofre da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro no Porto
(1757), que origina um aumento do investimento em obras públicas do concelho
(e comarca) consignando-se-lhes receitas específicas (os impostos sobre o vinho).
Por sua vez, este investimento, por contabilidades específicas, em obras públicas,
pode levar a uma «poupança» das verbas de outros cofres (Bens do Concelho e
Sobejos das Sisas). Serão as verbas destes cofres canalizadas para outras áreas de
investimento municipal? Ou terão sido precisamente criadas as novas receitas para
fazer face a um acréscimo de despesas com obras públicas sob a influência de
uma política central e mesmo local? Ou os novos cofres, por serem criados pelo
poder central, são a representação de um poder que se quer impor e «esganar» as
receitas e iniciativas locais?28

Através de uma abordagem qualitativa dos registos de despesa tentar-se-á ainda
aferir quotidianos administrativos, o pulsar da vida local no Porto. 

A análise dos fluxos de despesas exige a sua classificação por categorias, esta-
belecidas a partir dos modelos de outros estudos e da observação empírica das
fontes29. Neste sentido, adoptou-se o seguinte quadro de classificações: Aplicação
da Justiça; Assistência e Obras Pias; Cerimónias Públicas; Despesas Militares; En-
sino; Obras Públicas; Saúde; Trabalho Administrativo. Esta classificação compre-
ende outros dois níveis, de maior pormenor, dentro de cada tipologia, para uma
análise interna das classificações gerais30. 
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28 NONELL, 2002: 93-110.
29 Tais como: CAPELA, 1995; FONSECA, 2002; VALENTE, 2008.
30 Por exemplo, uma despesa com Cerimónias públicas pode ser designada por propina (segundo

nível de classificação) e reportar-se à Procissão de Corpo de Deus (terceiro nível).



Pretende-se fazer o levantamento dos registos de despesa dos Bens do Con-
celho31 e dos Sobejos das Sisas: as duas contabilidades municipais financeiramente
mais representativas e com maior «leque» de aplicação das suas verbas. 

Há ainda que ter em consideração o registo de fiscalização às despesas, de
forma a identificar as que eram aceites («levadas em conta») e as que eram negadas
(«sem efeito» e «glosadas»32). Isto porque, os motivos para determinadas despesas
não serem aprovadas revelam políticas administrativas. O domínio da linguagem
das fontes, em especial dos registos de fiscalização que, pelas leituras bibliográficas
e por anterior experiência de trabalho na área33, parece ser transversal aos muni-
cípios portugueses, é relevante enquanto potencial indicador de normalização. 

2. COMPARAÇÃO COM ESTUDOS DE CASO NACIONAIS

Julga-se que as políticas administrativo-financeiras constituirão o objecto mais
passível de uma análise comparativa com os estudos portugueses, e mesmo inter-
nacionais, que tratam a questão da administração financeira municipal. Por este
motivo coloca-se a hipótese de destinar dois capítulos autónomos a esta compa-
ração. Contudo tentar-se-á, sempre que possível, estabelecer uma análise compa-
rativa nos restantes capítulos com estes e outros estudos, entretanto identificados. 

Ao nível dos estudos portugueses, salvo raras excepções como é o caso do tra-
balho de Sérgio Soares para Coimbra34, a maioria dirige-se a períodos posteriores
ao reinado de D. João V35. Grande parte destes estudos não trata a questão da apli-
cação do novo modelo de escrituração de forma sistemática, referindo-se, neste
âmbito, apenas à maior ou menor clareza dos conteúdos dos registos de despesa,
tendo por objectivo averiguar a melhoria da fiscalização36. 

3. COMPARAÇÃO COM ESTUDOS DE CASO INTERNACIONAIS

A maioria dos estudos internacionais consultados até ao momento aborda ques-
tões de interferência do poder central na administração das finanças locais37. Por
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31 Esta é, também, a contabilidade mais transversal a todos os municípios portugueses, facilitando a
comparação. 

32 A diferença entre uma e outra diz respeito a quem é responsável pela reposição da verba: no pri-
meiro caso («sem efeito») o tesoureiro, no segundo caso («glosada») os oficiais camarários (responsáveis pelos
documentos que mandam fazer a despesa: «mandados»).

33 CAPELA, 1987; 1995; 2001; VALENTE, 2008, entre outros estudos citados ao longo deste artigo.
34 SOARES, 2004.
35 Estudos nacionais: Concelhos do Minho (CAPELA, 1987; 1995); Viseu (SOARES, 1985: 21-117); Gou-

veia (MOTA, 1990); Caldas da Rainha (RODRIGUES, 7 (Lisboa, 1992): 49-69); Santarém (COELHO, 1993);
Montemor-o-Novo e Évora (FONSECA, 1995; 2002); Açores (MENESES, 1993)

36 COSTA, 2011: 9-10.
37 Por exemplo: «L’immixtion du pouvoir royal dans les finances de la ville» in JOUBES, 2008: 67-70.

Até ao momento seleccionaram-se para esta comparação os seguintes estudos internacionais: Espanha: León



exemplo, para França, estudos sobre Perpignan e Vinça analisam a autonomia fi-
nanceira e a aplicação das verbas locais (despesas)38. 

Terceira Parte: Avaliação da autonomia administrativo-financeira

A terceira parte apresentar-se-á como uma reflexão conclusiva, ou o culminar de
um discurso que se retira dos resultados de análise obtidos nos capítulos anteriores.

1. INTERFERÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Fiscalização das despesas

Tal como já foi referido atrás, o acto de fiscalizar deve também ele ser interpre-
tado como uma forma de administração, através da qual o poder central condiciona
e intervém nas finanças locais. A identificação dos agentes responsáveis pela fis-
calização das várias contabilidades, feita na primeira parte, e o exame dos actos
de fiscalização aos livros de contas, os chamados autos ou tomadas de contas, per-
mitirão a avaliar o grau de autonomia administrativa local. A aprovação ou des-
aprovação de determinadas despesas por parte destes agentes pode revelar, por
um lado, o seu «respeito» pelo cumprimento da lei, do determinado pelo poder
central (a quem «respondem»), ou, por outro lado, a sua conivência com o poder
local aceitando despesas proibidas pela legislação mas que os possam beneficiar
(por exemplo, o pagamento de propinas). 

1.2. Recurso da Coroa a verbas municipais

O recurso da Coroa a verbas locais para despesas centrais era um comporta-
mento recorrente em períodos anteriores, feito através das verbas dos Sobejos das
Sisas39. No século XVIII, tal como se indicou no início deste estudo, as sisas en-
contrar-se-iam em franco crescimento tanto pela prosperidade comercial como
pela manutenção do valor do seu encabeçamento40. Contrariamente, as receitas da
Coroa resultantes do encabeçamento no Reino encontravam-se estagnadas, apesar
de algumas actualizações, perdendo preponderância no orçamento central41. O
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(RUBIO-PÉREZ, 1998); França: Perpignan (JOUBES, 2008: 61-70), Vinça (LARGUIER, 2008); Andorra (CO-
DINA, 2008: 71-86); Itália, Toscana: Castrocaro e Terra do Sol (CASTELLINI e MARAN, 2010) Alemanha: Lü-
beck e Hambourg (PELUS, 1988: 243-262). Para mais informação sobre esta análise comparativa: COSTA,
2011: 10-12.

38 JOUBES, 2008: 61-70 e LARGUIER, 2008: 11-42. Neste último estudo examinam-se ainda os livros
de contas locais e apresentam-se imagens destes, possibilitando a comparação em termos do registo.

39 Como indicam os trabalhos sobre o Porto no século XVII: COSTA, 2008, III/9 (Porto, 2008): 271-
279; SILVA, 1988: 937-941; VALENTE, 2008: 170-180.

40 O encabeçamento das sisas dizia respeito a um montante fixo das receitas deste imposto, que era
remetido à Coroa (o «cabeção»), ficando as verbas remanescentes (o «sobejo») para o município. Sobre as
Sisas vide GONÇALVES, 1971, vol. IV: 1-2. 



crescimento dos valores dos sobejos, a ser provado, leva à sua confirmação en-
quanto suporte da baixa renda municipal42 podendo originar transferências inter-
contabilidades locais, comportamento também recorrente em épocas anteriores43.

2. SALDOS FINANCEIROS: REAIS OU ARTIFICIAIS?

A avaliação da autonomia financeira municipal faz-se pelo cálculo da diferença
entre a receita e a despesa das suas contabilidades: um município é financeiramente
autónomo a partir do momento em que tem a capacidade de se auto-sustentar44. 

Porém, nem sempre a «imagem» que os livros de contas passam aos agentes fisca-
lizadores é a representação fidedigna da realidade municipal. Esta pode ser «manipu-
lada» pela administração local, tal como, segundo Teresa da Fonseca, sucede em Évora.
Segundo a autora, a administração do município de Évora recorria a receitas paralelas
para fazer face à falta de verbas na contabilidade dos Bens do Concelho, parecendo
ter havido «um desfasamento entre a contabilidade oficial e a verdadeira realidade fi-
nanceira», evitando-se a asfixia financeira e mantendo-se a autonomia municipal45. 

Tendo em conta o mencionado anteriormente, existe também a hipótese da ad-
ministração local contar com a conivência dos agentes responsáveis pela fiscaliza-
ção das contas para a manutenção da sua autonomia. 

Por fim, há ainda que examinar a exactidão das contas de forma a detectar
eventuais erros de cálculo das fontes e se estes são (ou não) intencionais, ou se
representam falta de competência contabilística por parte de quem os faz. 

Segundo um estudo para Lübeck e Hambourg, a evolução da organização con-
tabilística deverá contribuir para a aferição do seu grau de modernidade, bem
como da sua autonomia financeira46. Assim, aplicando esse modelo de análise, as
relações entre a estrutura financeira e a administração das contabilidades, na pri-
meira parte, serão indicadores da existência, ou inexistência, de dispersão conta-
bilística a qual, por sua vez, pode interferir com a autonomia financeira municipal,
a ser analisada nesta terceira parte do trabalho.

Em síntese, esperamos que este estudo da evolução da estrutura financeira do
Porto, ao longo do tempo, permita responder a questões do discurso e práticas da
ciência de police: «como se pode ser governado», «por quem», «com que objectivos»,
«com que métodos»47.
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41 SILVA, 2004, vol. I: 242-243.
42 CAPELA, 2001: 23-25.
43 VALENTE, 2008: 167-169
44 HESPANHA, 1994: 378; RODRIGUES, 7 (Lisboa, 1992): 49-50.
45 FONSECA, 2002: 399.
46 PELUS, 1988: 243-262.
47 SUBTIL, 2010.



FONTES

No âmbito do projecto apresentado utilizar-se-ão, enquanto principal corpus
documental, os registos contabilísticos camarários do Arquivo Histórico Municipal
do Porto, assim como a documentação por eles gerada: quer seja correspondência
diversa trocada entre a Câmara, destinatários das verbas, agentes da administração
periférica, Coroa e suas instituições48. 

Igualmente necessária será a análise da documentação da Provedoria e Conta-
doria da Comarca do Porto e da documentação produzida a nível central: legisla-
ção, correspondência normativa, colecções de leis e repertórios publicados. 

A primeira parte da estrutura apresentada será apoiada na crítica de fonte dos
livros das contabilidades municipais49, assim como, para as questões de enquadra-
mento legal, na análise da documentação normativa a este respeito. 

Para a segunda parte serão examinadas as despesas municipais e registos de
fiscalização do Cofre dos Bens do Concelho e do Cofre dos Sobejos das Sisas, pela
justificação dada no capítulo dos fluxos de despesas. 

Sendo a terceira parte uma conclusão das duas anteriores aí serão cruzadas as
várias fontes.

Uma vez que este texto pretende apresentar um projecto de Doutoramento em
curso, conforme se referiu inicialmente, não se pode aqui deixar nenhuma con-
clusão definitiva, apenas uma série de hipóteses e questões colocadas a priori, a
que se pretende responder no final do percurso de investigação.
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