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O ano de 1755 mudou o mundo das Luzes. O ano de 1759 mudou
Portugal.
Em 1755, é bem sabido, o Grande Terramoto de Lisboa, de 1 de
novembro, destruiu uma grande parte da capital portuguesa e gerou
ondas de choque literais e metafóricas que abalaram o Iluminismo
e a sua República das Letras. As coisas não poderiam mais voltar
a ser as mesmas depois de se ter demonstrado que a «Tragédia de
Lisboa», não tendo sido um castigo divino, era um acontecimento
natural fundamentalmente amoral. O problema é que, por consequência involuntária, retirar Deus da equação daquela catástrofe
também viria a pôr em causa, a prazo, o próprio contrato do absolutismo entre Deus, rei e súbditos. No mundo mental daqueles que
fizeram as revoluções francesa e americana, destruindo o absolutismo, estava a memória do Grande Terramoto de Lisboa.
As consequências em Portugal foram mais imediatas: o predomínio irreversível de Sebastião José de Carvalho e Melo no governo
do reino, o afastamento dos seus adversários na nobreza e na igreja,
a rutura com o Antigo Regime político e a construção do Estado
moderno português. E o ano decisivo de tudo isso foi 1759.
O ano de 1759 começou com a edificação em Belém de uma estranha estrutura em madeira: o cadafalso onde seriam executados
os Távoras, uma das mais importantes famílias nobres do reino, os
seus criados e os do seu aliado, o duque de Aveiro. Entre os que assistiam à execução estava o rei Dom José, que tinha sido alvo de um
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atentado no mês de setembro do ano anterior. A autoria moral do
atentado tinha sido atribuída aos Távoras por uma junta da inconfidência, que terminara o seu julgamento na véspera da execução.
Estava também presente um homem que ainda não era conhecido
pelo nome com que passaria à história: Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro conde de Oeiras e sobretudo futuro marquês de
Pombal.
Neste volume faremos uma rápida regressão de memória para
entender como chegaram ao cadafalso aquelas pessoas, num reino
ainda abalado pela destruição da sua capital no Grande Terramoto
de 1755. E depois avançaremos pelos acontecimentos políticos de um
ano cheio, que contará ainda com o início da reforma dos estudos
secundários, com a expulsão dos jesuítas, e que terminará com um
judeu português exilado em França pondo em causa a escravatura
no reino de Portugal e seus territórios ultramarinos, entrando em
rota de colisão com a política esclavagista oficial e a ascensão setecentista do tráfico de mão de obra africana para as plantações e as
minas do Brasil. Esboçamos aqui — num texto a quatro mãos, em
que Rui Tavares explorou especialmente os acontecimentos no reino
e Catarina Madeira-Santos no império — «uma história global de
Pombal», que nos leva a Goa e a Angola, a Londres e a Viena, e às
fronteiras da América portuguesa tanto no Brasil como no Estado
do Grão-Pará e Maranhão. Trata‑se de uma volta de 360 graus pelo
ano que definiu aquilo a que depois se chamou pombalismo, e que
tão decisivo seria para a construção de Portugal enquanto Estado
parceiro das «nações polidas e civilizadas da Europa».
—RUI TAVARES
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NUMA
MANHÃ
DE JANEIRO

Nos primeiros dias do ano de 1759 um grupo de homens levantou em Belém uma estrutura temporária de madeira de que nos
chegaram até hoje diversos desenhos, esboços e gravuras, delineadas à pena, com tinta sobre papel, ou cunhadas em madeira
para serem impressas em folhetos. Era essa estrutura composta
por uma série de pilares distribuídos regularmente, de maneira a formarem um quase quadrado com cinco pilares de lado e
seis pilares na parte da frente, onde se construiu também uma
escadaria com uma quinzena de degraus de madeira. Os pilares
sustentavam um estrado feito de tábuas, com buracos distribuídos regularmente por toda a área, onde se encaixaram novas
estruturas em cima desta espécie de palco. Em cada um desses
buracos enfiou‑se uma viga de madeira na vertical, encimada
depois por uma roda perpendicularmente justaposta, e encaixada, sobre essa viga de madeira — ficando assim a roda na vertical, mais ou menos à altura da cintura de um homem que estivesse de pé sobre o estrado de tábuas, que por sua vez se elevava
a mais do dobro da altura das pessoas que estivessem ao nível
do solo. Havia oito destas rodas, embora alguns documentos digam que tenha sido mais tarde trazida outra roda, a nona, para
o centro do palco. Ao fundo da estrutura, do lado oposto aos
degraus, havia dois postes de madeira na vertical que tinham
mais do que a altura de um homem. Os vãos debaixo do estrado
foram todos preenchidos com tojo seco e madeira. Para debaixo
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das rodas e para junto dos dois postes foram também trazidas
quantidades consideráveis da mesma mistura combustível.
Esta estrutura era o cadafalso onde seriam executadas dez
pessoas.
Uma primeira pessoa foi executada por decapitação no meio
do palco, ou «theatro», como lhe chamaram os documentos. Outras oito pessoas foram executadas nas rodas dispostas ao redor
do palco (a nona roda de que falam alguns documentos terá servido para expor o corpo da primeira pessoa, decapitada). A décima
pessoa foi queimada viva num dos postes ao fundo do palco. Para
o poste restante, não estava disponível o ser humano que para ele
fora previsto, por ter fugido, e foi queimada uma estátua — «efígie»
é o termo utilizado neste tipo de atos — que o representava. Este
homem, chamado José Policarpo de Azevedo, que alguns documentos dizem ser espanhol, foi a única daquelas pessoas cujas cinzas não chegaram a flutuar sobre as águas do Tejo num fim de tarde do início do ano. Mais de uma década depois ainda procuravam
por ele, mas sabe‑se que sobreviveu a essas buscas e presume‑se
que terá morrido de morte natural dali a cerca de 25 anos.
As pessoas que não tiveram a mesma sorte foram: em primeiro lugar, Dona Leonor, marquesa de Távora, a primeira a
subir os degraus para o cadafalso, e cuja cabeça foi separada
do resto do corpo com um só golpe; a seguir veio José Maria
de Távora, seu filho, cujos braços e canelas foram quebrados a
varapau antes de ser garroteado, e depois queimado; o terceiro
foi o conde da Atouguia; o quarto foi outro filho dos marqueses,
Luís Bernardo de Távora; três plebeus, de nomes Braz Ferreira,
Manuel Ferreira e João Miguel, todos criados dos Távoras e de
Atouguia, foram depois torturados e executados da mesma forma. Foi depois executado o marquês de Távora, marido de Dona
Leonor, a qual já vira morrer naquela manhã, bem como aos dois
filhos de ambos. Dom Francisco de Assis de Távora era um dos
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nobres mais importantes do reino e antigo vice‑rei do Estado
Português da Índia. A seguir foi também torturado e garrotado
o duque de Aveiro, em frente a cujo palácio se passava aliás toda
aquela cerimónia. Por último, António Álvares Ferreira, outro
plebeu, foi queimado vivo num dos postes ao fundo do palco,
como deveria ter sucedido também ao foragido José Policarpo.
Era a manhã do dia 13 de janeiro de 1759. A cerimónia começara às nove horas e fora presenciada pelo próprio rei, Dom José I,
e pela família real, além de uma grande multidão composta pelos seus súbditos, dos mais poderosos aos mais anónimos. Após
o lançamento das cinzas dos condenados ao Tejo, nessa mesma
tarde, começou a dar‑se início à destruição do palácio do duque
de Aveiro, um vasto edifício de forma quadrangular com duas torres encimadas por um telhado piramidal e pontiagudo. O terreno
onde ele se erguia, não muito longe do Mosteiro dos Jerónimos,
é hoje calcorreado por milhares de pessoas todos os dias, incluindo as que vão degustar os famosos pastéis de Belém originais,
que só se confecionam neste sítio. Na sua maioria, estas pessoas,
tanto locais como turistas, ignoram que lhes bastaria virar à direita após saírem da fábrica dos pastéis de Belém para entrarem
no primeiro beco a poucos passos de distância e aí encontrarem,
quase escondido, um marco erigido em 1759 em cuja base se podem ler ainda distintamente as seguintes palavras:
AQVI FORAO AS CAZAS ARAZADAS E SALGADAS DE IOZE MASCARENHAS EXAUTHORADO DAS HONRAS DE DVQUE DE AVEIRO E OUTRAS
E CONDEMNADO POR SENTENÇA PROFERIDA NA SUPREMA JUNTA
DA INCONFIDENCIA EM 12 DE JANEIRO DE 1759 IUSTICIADO COMO
HUM DOS CHEFES DO BARBARO E EXECRANDO DESACATO QVE NA
NOITE DE 3 DE SETEMBRO DE 1758 SE HAVIA COMMVLADO CONTRA
A REAL E SAGRADA PESSOA DE EL REI NOSSO SENHOR D. IOZÉ NESTE TERRENO INFAME SE NÃO PODERA EDIFICAR EM TEMPO ALGVM
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Uma das muitas gravuras representando o cadafalso onde foram executados os Távoras,
o duque de Aveiro e alguns dos seus serviçais: Demonstração do teatro em que depois de
justiçados os réus...foram queimados..., de Francisco Manuel, 1759.

A sentença que condenara aquela dezena de seres humanos à
morte fora proclamada na véspera, pelo que o cadafalso terá
com toda a probabilidade sido montado, ou pelo menos planeado, ainda antes de ser tomada formalmente a decisão judicial.
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Como tal, pode de certa forma dizer‑se que o ano de 1759 começou já decidido.

DE LISBOA A GOA
Tudo acontecera muito rápido. Terão tido Dona Leonor ou o seu
marido, o marquês de Távora, tempo para refazer mentalmente
os percursos das suas vidas nas poucas horas que passaram entre a leitura da sentença, na tarde de dia 12, e as execuções, na
manhã de dia 13 de janeiro? Uma noite à espera da morte dá para
rever uma vida. Se sim, eis algumas das coisas de que poderiam
ter‑se lembrado.
Ter‑se‑iam muito provavelmente lembrado das circunstâncias que os haviam levado até ali. Teriam certamente conhecimento das muitas cartas e panfletos que corriam pelo reino
dando‑os como coconspiradores num atentado contra a pessoa
do rei Dom José I. Talvez estranhassem, como muita gente estranhou então, e muita gente estranhou depois, que essa vigorosa operação de disseminação de propaganda se tenha seguido
a um pesado silêncio sobre o estado de saúde do rei nos dias e
semanas que se seguiram à suposta tentativa de assassínio, no
dia 3 de setembro de 1758, pouco mais de quatro meses antes.
Saberiam certamente, como sabia toda a gente, que essa tentativa de assassínio, fosse real ou não, tivesse ou não sido de facto
dirigida ao rei, estaria ligada aos encontros adúlteros entre o
monarca e a nora deles, a «marquesinha» Teresa de Távora. Saber se os disparos que se deram nessa noite de 3 de setembro
contra a carruagem onde viajava el‑rei, sem nenhum sinal distintivo, haviam sido verdadeiramente comandados pelos Távoras e seus aliados como vingança contra essas ligações adúlteras, ou simplesmente originados por um assalto comum por
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(e sobretudo contra) desconhecidos é questão que continuará a
fugir às respostas dos historiadores.
Lembrar‑se‑iam os Távoras, se fossem um pouco mais
atrás, de terem os seus terrenos em Lisboa cheios de gente refugiada do Grande Terramoto de 1 de novembro de 1755, e de lhes
prestarem auxílio a partir do seu palácio, hoje chamado de Galveias e frequentado quotidianamente, por ser a Biblioteca Municipal Central de Lisboa. Lembrar‑se‑iam de, menos de dois
meses antes do Grande Terramoto, a 19 de setembro de 1755,
serem recebidos em glória na cidade de Lisboa ao regressarem
da Ásia como vice‑reis do Estado Português da Índia, depois de
uma curta paragem na América do Sul, em Salvador da Bahia.
O marquês de Távora lembrar‑se‑ia certamente das instruções que antes de partir da Ásia deixou escritas ao seu sucessor
em Goa, o conde de Alva. Corria então o mês de novembro de 1754,
e a família aprestava‑se a regressar ao reino depois de o marquês
ter atingido o topo da sua trajetória ao serviço de sua majestade
el‑rei de Portugal. Ser vice‑rei na Índia era, naturalmente, o ponto mais alto a que alguém que não o rei poderia chegar. Significava ter uma corte em Goa — a Roma do Oriente — estabelecer relações diplomáticas, comerciais e militares com potências locais e
europeias, negociar tratados em nome do rei de Portugal, decidir
sobre matérias de paz e guerra com grande dose de autonomia,
justificada pelo estatuto de vice‑rei, o alter ego do rei de Portugal,
e pelas condições práticas de um cargo exercido a muitos meses
de distância das ordens de Lisboa, recebidas apenas uma vez por
ano, conforme permitiam as monções no Índico (monção da costa de África em direção à Índia, de maio a outubro; monção no
sentido contrário, de novembro a abril). Note‑se que uma viagem
ideal entre Lisboa e Goa se fazia com partida em março, chegada
ao Cabo da Boa Esperança no início de julho, chegada ao Cabo
das Correntes, no canal de Moçambique (limitado pela Ilha de São
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Lourenço, atual Madagáscar) até 15 de julho, e chegada à Índia
na segunda quinzena de agosto, primeira de setembro. No total,
uma viagem realizada nas melhores condições teria uma duração
de seis a sete meses. Mas se as naus se atrasassem na partida
de Lisboa ou nas calmarias do Atlântico ou ainda por causa das
tormentas do Cabo da Boa Esperança, ao chegarem ao Cabo das
Correntes a monção ia já demasiado adiantada e eram obrigadas
a invernar em Moçambique. Nesse caso, era preciso esperar pela
monção favorável do ano seguinte, o que prolongava a viagem
por vários meses. O retorno a Lisboa era mais fácil sob o ponto de vista náutico, mas durava sempre os tais seis a sete meses.
Compreende‑se que em casos extremos, em que às dificuldades
náuticas acresciam os atrasos no carregamento das naus da Índia,
pudessem passar 28 a 30 meses, mais de dois anos, entre o envio
de uma carta e a receção da resposta. Apesar de existirem muitas
experiências de viagens de ida que se faziam por fora da Ilha de
Madagáscar, de modo a evitar a invernada de Moçambique, e que
duravam os tais seis a sete meses, elas eram excecionais. Com a
União Ibérica (1580‑1640), os ataques dos holandeses à carreira da
Índia, primeiro no Atlântico, depois no Índico, retiraram segurança às viagens, obrigando a subterfúgios nas épocas de partida
e na utilização da rota alternativa. Tudo isto prejudicava a regularidade das comunicações. Inevitavelmente, os vice‑reis da Índia
usufruíam de uma grande autonomia governativa. Ninguém podia
esperar dois anos, ou mesmo um ano, para decidir, por exemplo,
da realização de uma guerra. A distância fazia, necessariamente,
do vice‑rei da Índia um alter ego do rei de Portugal.
Lembrar‑se‑ia talvez Távora de, ao chegar à Índia, ter lido o
mesmo tipo de instruções que lhe foram deixadas pelo seu antecessor e parente, Dom Pedro de Portugal (tornado marquês de
Alorna precisamente durante o seu vice‑reinado na Índia, por ter
tomado a fortaleza do mesmo nome, no norte de Goa, em maio de
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1746). Um manuscrito com a cópia dessas instruções está guardado
no fundo de reservados da Biblioteca Nacional, em Lisboa, onde
foi consultado para a escrita deste volume. Vale a pena determo
‑nos um pouco na sua leitura para entender o que esperava um
membro da alta nobreza de Portugal, ao assumir como vice‑rei a
representação do reino na Ásia, chegando a Goa a 22 de setembro
de 1750, meros oito anos e meio antes de ser executado numa para
si certamente inimaginável cerimónia pública em Lisboa.
A Instrução que o Marquez d’Alorna deixou ao Marquez d’Tavora Vice‑Rey e Capitaõ General da India é um caderno de 31 fólios, ou 62 páginas, elegantemente preenchidas por uma letra de
amanuense cuidadoso. Começa por uma troca de simpatias entre Alorna, um veterano dos negócios ultramarinos portugueses
que passara várias décadas da primeira metade do século xviii
no Brasil, e um Távora por quem professa «íntima amizade»,
mas que tivera como cargo de governador apenas o cuidado da
Fortaleza de Chaves, em Trás‑os‑Montes, no extremo norte do
reino. O remetente faz por sossegar o destinatário, ou quem
sabe por inquietá‑lo mais ainda, dizendo‑lhe que «com a perspicácia das suas ‘luzes’» — termo que vamos reservar para mais
adiante — perceberá a Índia «muito melhor pela Theoria, do que
eu pela experiência de seis anos».
A primeira parte do documento destina‑se a explicar a Távora a política interna asiática que ele encontrará ao chegar à
Índia, com a listagem dos «Régulos, e Potentados nossos confinantes que tem dependencia proxima com este Estado, principiando pelos amigos para passar depois aos inimigos». Entre
os amigos contam‑se o «Rey de Canará», de quem Alorna diz
ser «mais rico, que poderoso», por ter um quase monopólio do
comércio do arroz na Costa do Malabar, mas não se dispor a
usar o seu dinheiro para construir fortalezas («para que no cazo
de invazaõ do inimigo possa nellas estabelecerse») nem formar
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tropas. A esse rei era fácil fazer promessas de apoio militar «na
certeza quazi infalivel» de que ele não cumpriria com a sua parte, «[o que] me dezobrigava daquelle empenho, pedindolhe algumas condiçoens fundadas na pax, que com elle fez» o Estado
Português da Índia anteriormente. Amigo era também o «Rey
Samorim» de Calicute, sucessor daquele que Vasco da Gama encontrara ao chegar à Índia em 1598, dois séculos e meio antes,
que «foi no tempo antigo o mais poderozo da Costa do Malabár,
e o mayor inimigo que tiveraõ os Portuguezes», mas que «hoje
se acha abatido». Em Calicute, onde Gama havia aportado, os
portugueses mantinham uma feitoria, e o Samorim pagava para
ter madeira «e mais [a]petrechos para a Ribeira que se conduzem nas Fragatas, que se mandaõ áquelle porto». Havia também
os «Nababos de Quittur e de Saunur», «dependentes do Rey Mogol», e com «pouca dependencia connosco, mas sem embargo
disto vivemos em boa amizade e correspondencia com elles,
e podemos livremente reputalos por amigos».
O amigo mais interessante, na aceção moderna do termo,
e não na antiga — que significava proveitoso ou lucrativo —, era
porém o «Rey de Sunda». Alorna descreve‑o como «hum Princepe molle, e imbele [ou seja, pouco disposto a lutar ou fazer
guerra], que herdou do seu pay o Reyno, a frouxidaõ, e os vicios,
principalmente a bebedice». Alguém que «tiver negocio que
tratar com elle», acrescenta Alorna, «deve prepararse primeiro para hum purgatorio de paciencia, tal he a sua indolencia,
e lentidão, ainda nas matérias que requerem mayor prontidão».
Alorna lamentava que se tivesse perdido uma oportunidade
político‑militar para tirar partido da morte do rajá marata (ou
seja, da região em redor da então Bombaim, e atual Mumbai)
simplesmente porque o rei de Sunda tinha demorado demasiado tempo a responder às cartas que saíam de Goa e apenas o
fizera poucos dias antes de Alorna ser substituído por Távora.
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«Daqui pode V. Exa. inferir que se este Princepe hé bom para
vizinho porque naõ inquieta o Estado, não presta para amigo,
porque se não interessa mais que nos seus passatempos».
Seria aconselhável, porém, manter boas relações com este
rei indiano, entre outras razões, «por ser o vizinho que temos
mais proximo» e «porque das suas terras recebemos a melhor
pimenta para a carga das Naos do reino». Ora, este é um conselho de Alorna que Távora não vai seguir, optando antes por fazer
a guerra ao rei de Sunda e assim tomar alguns dos territórios das
chamadas «Novas Conquistas» com que o Estado Português da
Índia se vê aumentado ao redor de Goa durante o século xviii.
Situadas entre as três províncias costeiras das Velhas Conquistas e a cordilheira dos Gates Ocidentais, as Novas Conquistas
compreendiam cerca de dois mil quilómetros quadrados.
Havia inimigos para os portugueses na Ásia nesses anos de
1750 — «os Angriás», «os Maratás», os «Dessaes de Cudalle» —,
mas para Alorna os verdadeiros inimigos eram principalmente os
outros europeus. É a esses que Alorna faz referência, depois de
pormenorizar em várias páginas das suas instruções os melhores pontos defensivos das possessões portuguesas. «As naçoens
d’Europa, que tem estabelecimento na Asia, são a Holandeza, Ingleza, Franceza, Espanhola, e a Dinamarquesa» e «todas elas se
governão, exceto a ultima, por Companhias formadas para o Comercio da Costa de Coromandel, e de Bengala, Sião Pegu, Império
da China, e do Japaõ, e a Percia, e mais portos da Asia». «Os Holandezes são na Asia os nossos inimigos irreconsiliaveis, porque
não contentes de nos terem despojados dos melhores dominios
de especiarias que faziaõ a nossa opulencia, conspiraõ ainda hoje
a defraudarnos de alguns de que fariaõ melhor uzo para o seu
comercio, e que por desgraça nossa naõ tiramos deles a mesma
utilidade». Os holandeses andam «com os olhos em Damaõ» e por
duas vezes durante o mandato de Alorna tentaram tomar aquela
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praça portuguesa. Em Malaca aumentaram os preços a pagar pelos navios portugueses que vinham de Macau. Alorna protestava
por carta com os holandeses de Malaca e de Batávia ( Jacarta) e
esperava uma resposta desde a última monção.
«Dos Inglezes», prossegue, «naõ temos recebido menores
hostelidades». O comandante Griffin é mais um «pirata cruel e
ambiciozo» do que um «General de uma naçaõ aliada». Também
este embaraçava tanto quanto podia a navegação que provinha de
Macau. Segue‑se «o Almirante Boscorren, que parecendo mais
civil, e mais tratável, nos fez o maior insulto», ao tomar uma fortaleza portuguesa e expulsar de lá todos os súbditos de Dom José I.
Alorna mandou ao representante português em Bombaim protestar junto dos ingleses, mas numa extraordinária falha de autoridade este «naõ se atreveo a aprezentar» as queixas portuguesas,
«tendolho assim ordenado há [já] quatro mezes».
Com holandeses e ingleses não restava a Alorna senão usar
«daquella prudência que se requere a quem não tem forças para
repelir insultos, e violencias, por não convir na conjuntura presente chegar a hum rompimento declarado». Com franceses e
espanhóis não havia queixas de maior, pelo contrário, necessitando até os últimos de manter a boa ligação entre as Filipinas e
Macau. Os dinamarqueses eram irrelevantes: «não temos [com
eles] nenhum trato, nem correspondencia».
A terceira parte das instruções destina‑se a explicar a Távora o que conhecer e esperar da maquinaria interna à administração do Estado da Índia e das suas instituições: «o Senado
da Camara de Goa, o Conselho de Estado, o da Fazenda, e Junta das Missoens, o Tribunal da terceira instancia, a Relaçaõ,
e a Mesa do despacho das petiçoens». Em Goa funcionava, apesar de todas as dificuldades e da relativa retração do papel dos
portugueses na Ásia, e da Ásia nos negócios ultramarinos portugueses, uma espécie de modelo duplicado e geograficamente
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deslocado do que eram as instituições do próprio reino em Portugal. O provérbio goês, «Quem viu Goa não precisa de ver Lisboa», sintetizava esta operação de duplicação, se bem que, em
rigor, a cidade de Goa possuísse uma longa história, anterior à
chegada dos portugueses e, por isso, congregasse edifícios, práticas políticas, símbolos, funções administrativas e figuras sociais oriundos das culturas políticas asiáticas, hindus e persas,
que em nada se assemelhavam à cidade capital metropolitana.
A administração imperial portuguesa introduziu uma série de
novas instituições que substituíram ou se acrescentaram às que
já aí existiam em 1510, data da conquista de Goa. Alorna descreve o aparelho político‑administrativo português, em meados
do século xviii, sem se eximir de comentar as suas fragilidades. À escala da administração local, o senado da câmara de Goa
estava «encarregado da policia», o que incluía tanto a ordem
pública como a manutenção dos espaços e edifícios, «não pode
rematar as rendas da sua administração sem primeiro dar parte
a V. Exa.», porque «não deve por preço ao arros [=arroz], que
hé o mantimento comum deste Paiz, sem V. Exa. ser ouvido»,
etc. À escala do Estado da Índia, o «Conselho d’Estado, sem lhe
mudar de methodo, hé o mais inutil de todos [os órgãos da administração da Índia]», «porque delle se naõ recebe prezentemente Lux alguma com que se possa deliberar». Em resultado,
só por duas vezes em dois anos Alorna convocara o Conselho
de Estado. Quando passa para as outras instituições e tribunais
com que Távora terá de trabalhar, Alorna ensaia uma explicação
sociológica sobre o tipo de perfil de juízes, desembargadores e
conselheiros que se encontram na Índia: «pessoas que tem servido alguns Lugares inferiores no Reino, e que se offerecem a vir
servir neste Estado por tempo certo para subirem mais depreça» aos escalões superiores das dependências da coroa. Como
«a Providencia não os dotou de madureza, e conhecimento pro-
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prio», há que ter «grande prudencia para os refrear». Quando
querem decidir sozinhos, os desembargadores revelam grande
independência; quando não lhes convém, alegam que o vice‑rei
tem um poder que é quase «o mesmo que o do Soberano, menos
no que pelas suas Reáes ordens lhe for excetuado».
Neste documento evidentemente secreto, Alorna usa de
grande franqueza com o seu sucessor. Explica‑lhe em que funcionários pode confiar e com quais há que estar de pé atrás.
O chanceler «se acha provido do Spirito da justiça nova», mas
preocupa‑se muito com a opinião que os outros têm dele. Os juízes tinham tendência para querelar entre si, o que era necessário evitar que sucedesse diante do vice‑rei. Com os ministros
«hé preciso andar sempre com o prumo na maõ». Os prelados e
outros religiosos ofereciam também cuidados. O arcebispo anterior, em particular, era «oisado [=ousado], e atrevido». Se o novo
arcebispo manifestar a mesma «hipocrezia do seu Antecessor […]
preparese V. Exa. para ver o numero dos pecados capitaes contra os que deve combater». Estes incluem «insultos á jurisdiçaõ
Real», apoio «a todo o genero de pessoas incapazes, e idiotas»,
«violencias, e prezoens aos soldados contra as ordens reaes»,
«juizos temerarios [e] Libellos difamatorios com prejuizo do credito, e fama das pessoas», e ainda «incivilidades com os Ministros» e «opoziçaõ continua ao Vice‑Rey». O documento conclui
‑se com a caracterização dos temperamentos e personalidades
das pessoas que serviriam sob o vice‑rei, em geral não lhe facilitando a vida, e remata desenganando Távora da «esperança de
encontrar neste Governo alivios, nem descanço»1.
Tais eram os termos com que Távora havia chegado ao patamar mais alto da sua carreira, quase uma década antes.
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