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Os Vaaz em Nápoles:  

ascensão e queda de uma família de banqueiros portugueses (1590-1650) 
 

 

Resumo 

As vicissitudes da família Vaaz em Nápoles, entre o final do séc. XVI e meados do séc. 

XVII, são altamente representativas dos processos de assimilação – e das suas inevitáveis 

fracturas – da finança portuguesa pelos centros de poder da monarquia espanhola durante 

e após a união das coroas. 

Presente em Nápoles desde o final do séc. XVI, a família Vaaz (mercadores e banqueiros 

cristãos-novos portugueses) tornou-se muito activa no comércio do trigo até deter o 

controlo quase total do mercado financeiro e dos contratos de abastecimento da capital do 

reino. Beneficiou particularmente da sua ligação aos Fernandez de Castro, condes de 

Lemos, que, entre 1599 e 1616, deram a Nápoles dois vice-reis e um lugar-tenente general 

do reino. 

Miguel Vaaz, principal representante da família, atingiu o apogeu do seu poder, da sua 

ascensão social e da sua acumulação patrimonial no tempo em que Pedro Fernandez de 

Castro foi vice-rei de Nápoles (1610-1616), tendo sido o inspirador do complexo conjunto 

de reformas que este promoveu no domínio das finanças públicas. Posteriormente, seria 

alvo da violenta perseguição que o novo vice-rei, o duque de Osuna, moveu contra os mais 

estreitos colaboradores do seu predecessor. 

Após a morte de Miguel Vaaz (1623), nenhum dos seus familiares deu continuidade ao seu 

espírito empreendedor no mundo dos negócios e o membro mais destacado da família 

passou a ser o seu sobrinho, herdeiro do património e do título, o alto magistrado Simone 

Vaaz, com o qual se consolida a nova vocação da família para a carreira na magistratura 

nos tribunais napolitanos. A saída do mundo da alta finança napolitana e a plena 

integração na classe dos magistrados, parecia ter feito esquecer a hostilidade que 

acompanhara a ascensão da família. No entanto, no fim dos anos 40, e devido às suas 

origens portuguesas, os Vaaz tornaram-se suspeitos de ligações com os exilados 

napolitanos que, refugiados junto do Papa depois da revolta de 1647-48, entraram em 

contacto com os agentes de D. João IV que estudavam a possibilidade de uma nova 

sublevação pró-lusitana em Nápoles. 
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