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O Orçamento é assumpto arido, e por mais milagres que
alguem pudesse fazer, seria impossível torna-lo interessante.

Artur Montenegro Deputado, numa sessão da Câmara dos Deputados a 16 de Abril de 1904

mentos e outros Documentos de Contabilidade, eAdministração
Portugueza”,que deu origem a um documento histórico que ain-
da hoje, em tom pardacento, pode ser consultado na biblioteca
central do Ministério das Finanças. Trata-se, como se lê, de uma
exposição“das operações do Thesouro Nacional no 1º semestre
de 1821 e das que pode fazer no estado actual dos rendimentos
públicos semaugmentaras suas dividas”.Dirigida“ás Cortes Ge-
rais, Extraordinárias e Constituintes da nação portugueza, pelo
ministro e secretario D’Estado dos Negócios e Fazenda”,Francis-
co Duarte Coelho, a introdução do ministro é aqui transcrita na
sua versão original.O equilíbrio orçamental era já tarefa ingrata.

“O Orsamento das Rendas e
Despezas Publicas, dado no principio
deste anno, fazia montar a Receita
do semestre a 3:620:500$000 rs, e a
Despesa a 4:259:550$000 rs porém
nenhum destes cálculos se verificou.
A pezar das diligencias mais activas e
mais violentas, a Receita importou
apenas em 3:373:826$802, e a
Despeza deveria subir a
5:229:360$468 rs, e tendo se pago
della só 3:331:092$976 rs, vem a ser
o alcance no primeiro semestre de
1821: 1:898:267$492 rs.

Para o segundo semestre previa-
se uma receita de 3:711:500$000 e
despesa de 4:923:217$500, o que
resultaria num deficit de
1:211:717$500 reis, “ou três milhoes
vinte e nove mil cruzados, e 117$500
reis”, esclarecia o tutelar da Fazenda.

E argumentava:
“He principio fundamental de toda

a boa administração que as Despezas,
quando não sejão menores do que os
rendimentos, ao menos estejão ao
nível delles; e a importância deste
axioma indubitável a respeito de
qualquer administração particular, he
muito mais transcendente a respeito

da administração Publica, porque o
deficit sendo ao principio hum mal
que só peza sobre aquelles que
deixarão de receber no Thesouro as
quantias a que tinhão direito, torna-
se depois hum mal geral, e augmenta
o gravame da Nação que ha de por
fim vir a paga-lo exhaurindo as fontes
da sua riqueza e prosperidade. Por
isso quando necessidades reaes ou
factícias exigem Despezas superiores
aos rendimentos, para salvar a Nação
do abismo em que infallivelmente ha
de submergirlla hum alcance
progressivo e indefinido, he inevitável
ou fazer crescer os Rendimentos ou
por meio dos novos Tributos ou cortar
sem dó pelas Despezas que melhor
podem escusar-se. Tal he a situação
desastrosa de Portugal, situação a
que he forçoso attender e acudir.

Ninguem ignora a escacez de
numerario que gira nas nossas
Provincias, e a penuria que em
algumas torna até difficilima a
cobrança dos actuaes impostos. São
muitas as causas que tem concorrido
para a extenuação da nossa
opulencia.

(...)
He impossivel que, em quanto, a

Dezpeza do Exercito fôr tão excessiva, e
tão desproporcionada com as rendas
Publicas, possa deixar d’haver huma
divida enorme, e huma desordem
irreparável nas Finanças. He necessario
que não nos illudamos com esperanças
quimericas de sonhadas grandezas. He
forçoso enfim acreditar o desengano
amargo de que a Nação está á borda
d’hum precipicio de que só póde livrala
a mais severa economia.

(...)

Lisboa, 30 Julho 1821

Francisco Duarte Coelho

(...) A Nação
está á borda
d’hum precipicio
de que só póde
livrala a mais
severa economia.

Demonstração do que se recebeu
e despendeu no Thesouro Publico
Nacional no primeiro semestre de 1821

Alfandegas e Casas
d’Arrecadação rs. 1:210:256$650

Real d’Agua 21:176$658

Casa de Bragança 60:037$742
Produto da venda do Gado
Vacum e Cavallar 23:084$550
Rendimento do cunho
da casa da moeda 21:560$722
Interesse da ultima loteria
da Mizericordia para o
Theatro de S. Carlos 1:993$808

3:373:826$802

RECEITAS

1821/1823
Tomo I

O Orçamento Geral do Estado de 1881 – o primeiro a surgir com a designação
que ainda hoje prevalece – está neste momento a ser digitalizado pelos servi-

çosdaBibliotecaCentraldoMinistériodasFinanças,àsemelhançadosseusanteces-
sores.“Online”(emhttp://www.sgmf.pt/bibliotecadigital/Orcamento1821_1863.htm)
podem ser já consultados documentos como os orçamentos apresentados às Cortes
desde 1836 a 1841.

Intitulado“OrçamentogeralepropostasdeleidasReceitasedasDespezasdoEs-
tadonaMetropoleparaoexerciciode1880-1881”,odocumentofoiapresentadopelo
então Ministro dos Negócios da Fazenda, Henrique de Barros Gomes. Para o período
de 1880-81 a receita total do Estado deveria somar 28.649.568$000, impulsionada
por impostos directos de 6.121.568$000 e indirectos de 14.220.134$000. A Despesa
situava-senos33.799.518$531,oquesetraduzianumsaldonegativode5.149.950$000.

Por ministério, o maior peso estava nas Obras Públicas com uma despesa ordi-
nária de 2.443.823$060 e despesas extraordinárias de 4.163.000$000.

“Profundamente convencido de que o primeiro e mais indispensável elemento
para regularisar a fazenda publica consiste em descrever com inteira verdade a si-
tuação em que ella se encontra, em evidenciar de modo completo perante o paiz a
grandezadosseusencargos,nãoreceiei,aoorganisaresteorçamentoqueumades-
cripção realisada nésses termos podesse affectar desfavoravelmente o credito pu-
blico”, assinava o ministro.

Thesouraria Geral das Tropas 1:279:901$501

Obras e fortificações militares 131:037$395

Despezas das secretarias
d’Estado e Tribunaes 20:316$124

Ditas de Correios
e postas do Reino 31:451$036

Presos das cadeias - pão e sopa 2:601$028

Dito da Patriarcal 85:106$616

3:965:353$819

DESPESAS

E outros...

E outros...


