
BOLETIM 
DA 

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA 
DE 

LISBOA
JANEIRO - DEZEMBRO - 2011SÉRIE 129  -  N.OS 1-12

SUMÁRIO

VOLUME DEDICADO
AO

SESQUICENTENÁRIO DA ASCENÇÃO AO TRONO  
DO REI D. LUÍS

E AO 
CENTENÁRIO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO NA S.G.L., RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO
LISBOA-PORTUGAL

DO CENTENÁRIO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA E DO SESQUICENTENÁRIO DA ASCENSÃO 
  AOBSIL ED AIFARGOEG ED EDADEICOS AD RODADNUF O ,SÍUL .D  //  SÍUL .D IER OD ONORT OA
  ORIEHNIRAM IER O ,SÍUL .D IER OD ONORT OA OÃSNECSA AD OIRÁNETNECIUQSES ON  //
  MUTAMITLU OA ASOR ED ROC APAM OD SEZÍAR SAD  //  SAINÓLOC SA E ACILBÚPER A  //
  //  SASEUGUTROP SAINÓLOC SAD AHLITRAP A ERBOS SÃMELA-OLGNA SEÕÇAICOGEN SA  //
  ALOGNA ME SOTAM ED NOTRON ED SONREVOG SO  //  RALUCES AIRÓTSIH AMU UACAC
  ACILBÚPER I AD AIRÓTSIH-OEG ED OIASNE :SOHNIZIV SOIRÓTIRRET SO E EUQIBMAÇOM  //

//  A GRANDE GUERRA NAS COLÓNIAS PORTUGUESAS  //  O TRATADO DE VERSALHES, A 
SDN E A POLÍTICA ULTRAMARINA PORTUGUESA (1910-1926)  //  A EVOLUÇÃO POLÍTICA NA 
REGIÃO ÁSIA-PACÍFICO E OS INTERESSES PORTUGUESES 1842-1927  //  ACTIVIDADES DA SGL





BOLETIM 

DA 

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA 
DE 

LISBOA

Janeiro - Dezembro - 2011Série 129  -  N.os 1-12

Esta publicação contou com o apoio financeiro  
da

Fundação Eng. António de Almeida





SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

Direcção

PRESIDENTE
Prof. Cat. Luis António Aires-Barros

VICE-PRESIDENTES
Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida

Comandante Filipe Mendes Quinto
Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias

Prof. Doutor Óscar Soares Barata

SECRETÁRIO PERPÉTUO
Prof. Cat. João Pereira Neto

SECRETÁRIO-GERAL
Prof. Cat. António Diogo Pinto

VICE-SECRETÁRIOS
Dr. João Pedro Xavier de Brito

Eng. José Carlos Gonçalves Viana

DIRECTOR TESOUREIRO
Prof. Doutor Carlos Lopes Bento

DIRECTOR DA BIBLIOTECA
Prof. Dr. Fernando José Castelo-Branco Chaves

VOGAIS DA DIRECÇÃO
Eng. António Forjaz Pacheco Trigueiros

General António Martins Barrento
Emb. Francisco Treichler Knopfli

Prof. Dr. Rui Agonia Pereira

Comissão Revisora de Contas

EFETIVOS
Prof. Dr. José António Dantas Saraiva

Dra. Ana Teresa Murta Gomes
Mestre José Caleia Rodrigues

SUPLENTES
Dra. Patricia Moreno Sanches da Gama

Dr. José Ulisses Ribeiro Braga





Pela Direcção
Prof. Doutor Oscar Soares Barata
Cte. Filipe Mendes Quinto
Prof. Dr. Rui Agonia Pereira

Pela Comissão das Comunidades Lusófonas:
Cte. Orlando Luís Saavedra Temes de Oliveira

Pela Comissão de Emigração:
Dra. Patricia Eugénia Moreno Sanches da Gama

Pela Comissão de Estudos Côrte-Real:
Dr. Daniel Estudante Protásio

Pela Comissão de Relações Internacionais:
Gen. José Manuel Freire Nogueira

Pela Secção de Antropologia:
Dr. António Vermelho do Corral

Secção de Arqueologia 
Doutora Ana Cristina Martins

Pela Secção de Estudos Luso-Àrabes:
Prof. António Manuel Dias Farinha

Pela Secção de Etnografia:
Mestre Maria Helena Correia Samouco

Pela Secção de Genealogia e Heráldica:

Arq. Segismundo Ramires Pinto

Pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia:

Prof. Cat. Eng. António Diogo Pinto

Pela Secção de Geografia dos Oceanos:

C/Alm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha

Pela Secção de História: 

Doutor Rui Miguel da Costa Pinto

Pela Secção de História da Medicina:

Prof. Doutor Victor Manuel da Silveira Machado Borges

Pela Secção de Estudos do Património:

Prof. Dr. Manuel João Mendes da Silva Ramos

Pela Secção Luís de Camões: 

Prof. Doutora Maria Isabel Pestana de Mello Moser

Pela Secção de Ordenamento Territorial e Ecologia:

Arqto. José Nicolau de Sousa Tudella

Pela Secção de Transportes:

Alm. António Balcão Reis

Edição e propriedade
Sociedade de Geografia de Lisboa

Rua das Portas de Santo Antão, 100
1150-169

Tel. 213425401
Fax 213464553

www.socgeografialisboa.pt
geral@socgeografialisboa.pt

Director
Ptof. Doutor Óscar Soares Barata

Editor
Sociedade de Geografia de Lisboa

Tiragem
1400 exemplares
Registo no ICS

0037-8690
Depósito legal

76867/94
Impressão e Distibuição

Página Ímpar, Lda
Preço de Venda ao Público/Assinatura (com portes)

Portugal 40.00      Europa 50.00      Fora da Europa 60.00

(distribuição gratuita para sócios)
Os artigos publicados no Boletim são da única responsabilidade dos seus autores

SGL - A utilização de qualquer documento terá que ser autorizada pela SGL

Every correspondence referring to the Boletim da Sociedade de Geogrfia de Lisboa must be adresses to: Sociedade de Geografia de Lisboa,  
Rua Portas de Santo Antão 100, 1150-269 Lisboa, Portugal.

The list of the gifts to the Library or the Museum will be published with the names of the people who offered them.
A selection of the most important gifts will also be mentioned in the Annual Report.

COMISSÃO DE REDACÇÃO DO BOLETIM (2011)





ÍNDICE

DO CENTENÁRIO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
E DO SESQUICENTENÁRIO DA ASCENSÃO AO TRONO DO REI D. LUÍS

Luís Aires-Barros

D. LUÍS, O FUNDADOR DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
(1839-1899)

Luís Aires-Barros

NO SESQUICENTENÁRIO DA ASCENSÃO AO TRONO 
DO REI D. LUÍS, O REI MARINHEIRO

Alm. Nuno Vieira Matias

A REPÚBLICA E AS COLÓNIAS

Adriano Moreira

DAS RAÍZES DO MAPA COR DE ROSA AO ULTIMATUM 

Rui Miguel da Costa Pinto

AS NEGOCIAÇÕES ANGLO-ALEMÃS SOBRE 
A PARTILHA DAS COLÓNIAS PORTUGUESAS

Victor Marques dos Santos

CACAU UMA HISTÓRIA SECULAR

Xavier de Brito

OS GOVERNOS DE NORTON DE MATOS EM ANGOLA

João Pereira Neto

MOÇAMBIQUE E OS TERRITÓRIOS VIZINHOS
ENSAIO DE GEO-HISTÓRIA DA I REPÚBLICA

Pedro Borges Graça

A GRANDE GUERRA NAS COLÓNIAS PORTUGUESAS

Luís Alves de Fraga

O TRATADO DE VERSALHES, A SDN 
E A POLÍTICA ULTRAMARINA PORTUGUESA (1910-1926)

Nuno Canas Mendes

A EVOLUÇÃO POLÍTICA NA REGIÃO ÁSIA-PACÍFICO 
E OS INTERESSES PORTUGUESES 1842-1927

Óscar Soares Barata

9

15

19

25

30

58

76

87

107

116

127

142



ACTIVIDADES DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA

ACTIVIDADES DO MUSEU ETNOGRÁFICO

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

267

299

301

303



9

Do Centenário da Proclamação da República e do  
Sesquicentenário da Ascensão ao Trono do Rei D. Luís

A Sociedade de Geografia de Lisboa associou-se às Comemorações do Centenário da Procla-
mação da República Portuguesa, em 1910, organizando um Ciclo de Conferências subordinado 
ao tema “A República e o Ultramar português: 1910-1926”.

Para a realização deste “Ciclo de Conferências” contou-se com a colaboração de reputados 
investigadores nacionais que dissertaram sobre aspectos cruciais da temática escolhida e para o 
período delimitado à Primeira República (1910-1926).

Assim tivemos, “A Política ultramarina da República” pelo Prof. Adriano Moreira; “Das raízes 
do Mapa Cor-de-rosa ao Ultimato” pelo Mestre Rui da Costa Pinto; “As negociações entre a 
Inglaterra e a Alemanha para a partilha das colónias portuguesas” pelo Prof. Marques dos Santos; 
“A campanha dos chocolateiros ingleses contra o cacau de S. Tomé” pelo Dr. João Pedro Xavier 
de Brito; “Os governos de Norton de Matos em Angola” pelo Prof. João Pereira Neto; “Moçam-
bique e os territórios vizinhos” pelo Prof. Borges Graça; “A República e a actividade missionária” 
pelo Prof. Matos Ferreira; “A Grande Guerra em África” pelo Coronel Prof. Alves de Fraga; “O 
tratado de Versalhes, a SDN e os reflexos sobre a política ultramarina” pelo Prof. Canas Mendes; 
“A evolução política na região Ásia-Pacífico e os interesses portugueses” pelo Prof. Óscar Barata.

As comemorações do Centenário da Proclamação da República não se cingiram às conferên-
cias que agora se publicam e havidas de Fevereiro a Dezembro de 2010, mas ainda, em Maio 
de 2011 (e no âmbito do período estabelecido oficialmente para a promoção destas comemo-
rações), com a inauguração da Exposição “Uma visita à 1ª República” constituída por um largo 
número de valiosas peças originais da época que fazem parte do espólio que sobre o assunto 
possui o nosso sócio organizador da exposição Sr. Pedro Marçal Vaz Pereira.

A inauguração desta exposição foi precedida da conferência “Portugal na 1ª Guerra Mun-
dial” em que foram oradores os Drs. Luís e Eduardo Barreiros. Foi emitido pelos CTT um 
Bilhete-postal comemorativo da Exposição.

Comemoramos este ano o sesquicentenário da ascensão ao trono de D. Luís. Foi neste reina-
do que se deu a Fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa em 1875.

Um notável grupo de personalidades encabeçados por Luciano Cordeiro, subscreveu os Estatutos 
que acompanharam o requerimento ao Rei para a criação da Sociedade de Geografia de Lisboa. 
Em 1878 a Sociedade de Geografia de Lisboa passou a contar com proteção régia. Com efeito, por 
Carta Régia de Novembro de 1878, referendada por Rodrigues Sampaio, D. Luís declara-se “Pro-
tector da Sociedade de Geografia de Lisboa”. Este facto foi muito importante pelo sancionamento 
positivo dado à novel agremiação por um rei culto e marinheiro prático. Em Sessão Solene de 28 de 
Novembro de 2011 foi evocada a personalidade de D. Luís a quem devemos a formação da nossa 
Sociedade, facto que assinalamos neste volume do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa.

                                                                                                                     Luís Aires-Barros
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa





SESQUICENTENÁRIO DA ASCENSÃO  
AO TRONO DO REI D. LUÍS





Retrato de El-Rei D. Luís, atribuído a Stewart 1864
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D. Luís, o Fundador da Sociedade de Geografia de Lisboa
(1839-1899)

Luís Aires-Barros
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa

É depois da queda de Napoleão, do estabelecimento da paz e do Congresso de Viena 
que as atenções da Europa se voltam para África, iniciando-se a era das expedições científi-
cas-metódicas tendentes ao descobrimento do interior deste continente, dito terra incógnita.

O problema das nascentes do Nilo, bem anterior aos das nascentes do Niger e do Zaire, 
tornou-se uma preocupação dos geógrafos após a expedição de Napoleão ao Egipto. Vários 
exploradores se dedi-caram a realizar viagens de exploração sendo de referir Burton, Speke e 
Grant.

Entretanto Livingstone parte para a África austral em 1840 e aí se dedica a uma intensa 
e valiosa obra de explorador geográfico. São igualmente meritórias as explorações de Verney 
Cameron, encarregue pela Sociedade de Geografia de Londres de continuar as explorações 
de Livingstone entretanto falecido em 1873, bem como de Stanley que em 1877 desce o rio 
Zaire até ao Atlântico.

Foram especialmente as explorações de Livingstone, de Stanley e de Cameron que con-
tribuíram para o conhecimento do interior da África sub-equatorial e para a distinção das 
bacias interiores, dos lagos e dos rios dessa região.

Os exemplos da Sociedade de Geografia de Londres e de Berlim, nos estímulos e orga- 
nização das viagens através do interior africano foram cruciais no incentivar de um grupo 
de portugueses que promoveram a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa em 1875. 

Quando se chega a 1875, era intensa a actividade industrial por toda a Europa desenvolvida  
(Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França e Itália) tornando-se necessário não só o escoamento 
da sua produção, como a obtenção crescente de novas áreas de influência sócio-política e 
exploração económica.

Quanto a África ganha cada vez mais vigor a ideia de só considerar partilhadas por uma 
potência os territórios por esta ocupados de facto.

É então que Andrade Corvo, espírito esclarecido da época escreve: “Uma grande trans-
formação se está passando na Europa, transformação violenta que tem a força como meio, a 
ambição de dominar como fim”.

Tornou-se então urgente criar uma instituição que se ocupasse dos territórios ultramarinos 
sobre os aspectos histórico, geográfico, económico, político e administrativo.

É assim que Luciano Cordeiro congregando várias personalidades de relevo da sociedade 
portuguesa em diversos domínios sócio-económicos resolveu criar a Sociedade de Geografia de 
Lisboa na senda do que eram as principais Sociedades de Geografia da Europa Central: a de 
Paris (fundada em 1821), a de Berlim (aparecida em 1828) e a de Londres (criada em 1830).
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Em 11 de Novembro de 1875 informava o jornal O País, dirigido por António Enes: “Fol-
gamos que no nosso país comece o desenvolvimento das sciencias geográficas, tão estudadas 
lá fora e tão descuradas aqui, embora fossemos nós os portugueses, um dos primeiros povos 
que trabalharam no conhecimento da Terra”. E, comenta: “A approvação d’estes estatutos 
não se deve demorar, e brevemente começará a funcionar esta Sociedade. É ella merecedora 
de toda a protecção do publico, e em especial das associações comerciais e do governo, que lá 
fora prestam a estas sociedades todos os auxílios de que elas carecem para o auxilio das suas 
investigações”.

Os primeiros passos da nova sociedade não foram fáceis. O governo não manifestou aco- 
lhimento especial contrastando com a atmosfera de simpatia encontrada na sociedade portu-
guesa mais esclarecida bem como em colectividades congéneres estrangeiras.

Aliás o notável grupo que assina o requerimento ao rei D. Luís datado de 10 de Novem-
bro de 1875 procura o apoio régio. Subscrevem os estatutos que acompanham o requeri-
mento, homens da craveira de Luciano Cordeiro, António Enes, Pinheiro Chagas, Sousa  
Martins, Barros Gomes, Cândido de Figueiredo, Teófilo Braga, Eduardo Coelho, Marquês Sá 
da Bandeira, Visconde de S. Januário entre muitos outros.

Mas logo em 1878 a Sociedade de Geografia de Lisboa passou a contar com a protecção ré-
gia. Com efeito, por Carta Régia de Novembro de 1878, referendada por Rodrigues Sampaio, 
D. Luís declara-se “Protector da Sociedade de Geografia de Lisboa”. Este facto foi muito im-
portante pelo sancionamento positivo dado à novel agremiação por um rei culto e marinheiro 
prático.

D. Luís ascende ao trono por morte prematura de seu irmão D. Pedro V, em 1861.
Comemoramos este ano o sesquicentenário da sua ascensão ao trono que ocupará até à 

sua morte em 1889. É um reinado de 28 anos que alguns historiadores clarificam de fértil e 
pacífico. Homem dedicado à vida de marinheiro, foi muito plasmado por esta vivência na 
primeira metade da sua vida.

Recordarei sucintamente que, no seu reinado se deram factos relevantes de que saliento a 
abolição do regime de morgadio, o primeiro recenseamento de toda a população, a elaboração 
e promulgação do Código Civil, a unificação do sistema de pesos e medidas, a abolição da 
escravatura, a criação do Ministério de Instrução Pública e do Supremo Tribunal Administra-
tivo e claro a fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa, é criada também a Caixa Geral 
de Depósitos.

Para nos falar deste rei vamos ter o prazer de ouvir o historiador Prof. Doutor Rui Ramos, 
a quem desde já agradeço penhorado a pronta disponibilidade para colaborar nesta home-
nagem que nos é muito grato prestar ao nosso fundador.

A Academia de Marinha e a Fundação D. Manuel II associam-se a esta homenagem a  
D. Luís pelo que teremos a honra e o prazer de ouvir, de seguida, os seus presidentes Senhores 
Almirante Nuno Vieira Matias e D. Duarte de Bragança. Muito agradeço, em nome da So-
ciedade de Geografia de Lisboa, esta comunhão de interesses na homenagem a um rei que é, 
também, tão querido às nossas organizações.
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D. Luís, o Fundador da Sociedade de Geografia de Lisboa (1839-1899)

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Prof. Aires Barros proferindo a sua alocução

Uma palavra final para agradecer a participação do Quinteto Clássico da Banda da Armada 
em nos deliciar com algumas peças musicais do seu reportório. Um agradecimento sentido ao 
Senhor Almirante Chefe de Estado Maior da Armada.
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Aspecto da Sala Portugal, vendo-se o Quinteto da Marinha em actuação

O Senhor Duque de Bragança proferindo o seu discurso 
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No Sesquicentenário da Ascensão ao Trono do Rei D. Luís, 
o Rei Marinheiro

Alm. Nuno Vieira Matias
Presidente da Academia de Marinha,

A Marinha Portuguesa conserva, ainda hoje, uma grata memória de D. Luíz I, certamente não  
apenas por ter sido marinheiro e depois rei, mas por ser claro que foi rei com o espírito, com 
a alma, de marinheiro. Na verdade, a preparação técnica, científica, cultural e humana pro-
porcionada pelos anos de serviço na Marinha, Escola Naval e navios, muito contribuiu para 
moldar o seu carácter, dando-lhe hábitos de convívio próximo com subordinados e experiên-
cia de liderança em situações por vezes difíceis.

Esta é uma memória da Marinha que, de tempos a tempos, revela sinais públicos mais 
evidentes, mas que também subjaz em continuidade nalgumas áreas da Corporação Militar 
Naval.

Refiro apenas, e a título de exemplo, as homenagens públicas que constituíram os seguintes 
factos:

- A publicação do número especial dos “Annaes do Clube Militar Naval dedicado à saudo-
sa memória de S. M. El Rei D. Luíz I, Almirante General da Armada Portuguesa em 26 de 
Novembro de 1889”. (pouco mais de 2 meses após o seu passamento).

-“Homenagem da Marinha a D. Luíz, Marinheiro e Rei”, titulo de uma publicação edi- 
tada em 1989 pela Comissão Cultural de Marinha, prefaciada pelo Chefe do Estado-Maior 
da Armada e que reproduz o “Álbum de Condolências” enviado à Rainha D. Maria Pia  
“Perpetuando assim na memória da Instituição, um dos mais ilustres almirantes”.

- Mais recentemente a “Revista da Armada”, em Março de 2004, retratou na sua capa  
D. Luíz como o fundador do Museu de Marinha, 140 anos antes, conforme extensamente é 
descrito num artigo das suas páginas.

- O Clube Militar Naval, ao comemorar há dias os 145 anos da sua existência relembrou 
igualmente o Rei-Marinheiro, de resto sempre presente em gravura numa das suas salas.

Tentemos agora em poucos minutos traçar algumas ligações de D. Luíz à Armada.
Os dados exactos da sua carreira naval podem ler-se no Arquivo Central de Marinha no 

“Livro de Mestres 381/63”. Lá estão registadas as datas de “Assentamento de praça e Pro-
moção” começando aos 8 anos em Guarda Marinha até à promoção a Capitão de Mar e 
Guerra em 9-03-1859, assim, como os dados do “Serviço de Mar” no Brigue “Pedro Nunes” 
e na Corveta “Bartolomeu Dias” de que foi comandante e nos quais navegou na “Costa de 
Portugal, incluindo Açores e Madeira, Gibraltar, Inglaterra (2 vezes), Tanger e Angola.

De facto D. Luíz, nascido em 31 de Outubro de 1838, não tinha ainda 8 anos quando 
ocorreu a Ce-rimónia Solene do seu alistamento na Companhia de Guardas Marinhas, for-
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mada na Sala do Risco do Arsenal de Marinha, onde funcionou a Escola Naval, a qual pela 
Carta de Lei de 23 de Abril de 1845, havia substituído a Academia dos Guardas Marinhas. 
O local físico corresponde, aproximadamente, às instalações da actual Academia de Marinha.

A Rainha foi pessoalmente, acompanhada por D. Fernando, assistir ao alistamento do 
jovem Infante perante a companhia real onde formavam alunos com nomes sonantes como 
Carlos Testa, Pereira de Sampaio, Brito Capello, Marx de Sori e Paço d’Arcos.

O pequeno D. Luís, fardado, prestou juramento de compromisso, colocando a mão sobre a 
nova bandeira da Companhia, bordada a prata pela própria Rainha, após o que tomou lugar 
na brigada a que ficara a pertencer. Foi depois levado para junto do modelo do navio, corveta 
“Paciência”, onde logo começou a subir à enxárcia do mastro do traquete, não chegando ao 
cesto da gávea porque a mãe o mandou descer.

Como era usual naquele tempo entre a nobreza, D. Luiz teve uma ascensão hierárquica pre-
coce, mas isso não impediu que, a partir da idade própria, não tivesse uma carreira contínua 
e a tempo inteiro.

Como se sabe, D. Luiz foi chocado, no início do mês de Novembro de 1861 por três 
grandes desgostos: o falecimento de dois irmãos, D. Fernando e o próprio Rei D. Pedro 
V e, em consequência desses dois pesares, aconteceu o terceiro, isto é, ter de abandonar o 
comando da “Bartolomeu Dias” para assumir, aos 23 anos, o trono. Este, para mais, não era 
atraente, face ao clima de grande luto e ao ambiente complicadíssimo de política e intriga 
palaciana que se vivia.

No entanto, e no respeitante à Armada, viria a ser um reinado muito proveitoso. De facto, 
ao longo desse tempo, a Marinha de Guerra teve um desenvolvimento significativo, passando 
de 20 navios com 18.000 toneladas para 47 unidades de 30.000 toneladas.

De resto, o crescimento foi comum a várias armadas europeias dessa época (sobretudo no 
último quartel do século XIX), devido, segundo alguns analistas, a três factores:

 - A unidade da Alemanha, assumindo uma postura de nação imperial, começava a ser 
temida na Europa;

 - A corrida a África, demonstrava necessidades de pacificação em várias zonas do exercício 
da soberania;

 - O rápido desenvolvimento tecnológico, próprio da revolução industrial, em segunda 
ebulição, a entrar a bordo com cascos de aço, máquina a vapor, rodas e hélices propulsores, 
electricidade, explosivos químicos, armas de precursão central e tiro rápido, torpedos, tecno-
logias estas que tornavam inútil muito equipamento antigo.

Mas certamente que, no caso português, o desenvolvimento da Armada teve um factor adi-
cional. E esse foi o Rei-Marinheiro com a sua cultura e sensibilidade para as questões navais.

Contudo, o cunho pessoal de D.Luiz não assinalaria apenas o desenvolvimento material 
da Armada. Marcou também outras áreas, como a cultural, donde retiro dois exemplos que 
chegaram aos nossos dias e ainda com a vitalidade daquilo que nasce apoiado em bases de 
inteligência sólida. Refiro-me ao Museu de Marinha e ao Clube Militar Naval (CMN).

O Museu foi criado por portaria de 22 de Julho de 1863 e começaria a ser instalado 
pouco depois pelo comandante Celestino Soares numa dependência da Escola Naval, 
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próxima da Sala do Risco. As primeiras peças foram os modelos de navios da Colecção 
Real do palácio da Ajuda e também alguns objectos da própria Escola Naval. Como é 
conhecido, o Museu passaria depois por vários locais e por diversas reformulações legais, 
mas nunca deixou de crescer e de melhorar notavelmente, ultrapassando até o desaire do 
incêndio de má memória na Sala do Risco, em 18 de Abril de 1916.

A génese do C.M.N., o outro exemplo, teve como causa próxima a necessidade sentida por 
figuras proeminentes da Marinha de discutirem e de sugerirem soluções para os problemas da 
Corporação, a que não eram estranhas a debilidade económica do Pais, as lutas ideológicas, 
a percepção da incapacidade de abraçar as missões navais, sobretudo em Africa, mas também 
na Europa, etc.

Da ideia até à consumação de tal projecto, muito se discutiu e várias reuniões foram efec-
tuadas em casas de uns e de outros, bem como muitas conversas tiveram lugar nos corredores 
do Ministério /Casa da Balança, nas embarcações, a bordo dos navios, nos cafés, etc.

Lançados assim os primeiros alicerces, o Clube vai surgir com a aprovação dos seus Estatu-
tos, por decreto, no dia 15 de Novembro de 1866, assinado pelo Visconde da Praia Grande. 
Alguns dias depois (24 de Novembro de 1866), efectua-se a primeira grande assembleia no 
Palácio do Conde de Almada (hoje Palácio da Independência).

O Clube passou por 6 sedes, todas alugadas, até obter em plena posse a actual, em 1989, 
curiosamente no centenário do falecimento do Rei seu fundador.

As sedes do Clube variaram, mas os três primeiros artigos do seu estatuto, os artigos con-
ceptuais, mantiveram-se integralmente até hoje, apenas com a adaptação da ortografia. A 
sabedoria com que foram redigidos foi tal que lhes permitiu ultrapassar 145 anos de diversos 
regimes políticos sem qualquer necessidade de adaptação.

Foram subscritos pelo Visconde da Praia Grande de Macau, como o foram por Américo 
Thomaz e outros. Não resisto, por isso, ao impulso de vos ler ao menos o artigo 3º.

Art.3 – O Clube Militar Naval tem por fim: 
a) “Fazer convergir os esforços colectivos dos associados para que a corporação da Armada 

sirva com abnegação, zelo e denodo o seu País”
b) “Buscar quanto em si couber para que se torne conhecido o seu préstimo, procurando 

que a Marinha seja animada e favorecida em suas laboriosas fadigas”
c) “Excitar, por meio de palestras científicas e literárias, por adequadas publicações e por 

todos os meios legais, os estímulos geradores das grandes acções e os factos que honram a 
Humanidade, para que os oficiais se tornem distintos e continuem a conservar as gloriosas 
tradições da Marinha Portuguesa.”

Esta é, indubitavelmente, uma sabedoria intemporal.
Por ela e pelos outros traços que procurei, embora brevemente, mostrar, a Marinha sente-

-se muito honrada por contar entre os ilustres membros da sua insigne História com um 
“marinheiro que foi rei e que sendo rei não deixou de ser marinheiro”.
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O Presidente da Academia de Marinha, Almirante Nuno Gonçalo Vieira Matias lendo a sua intervenção
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Nesta celebração nacional do centenário da República, e sobretudo na cerimónia que se 
realiza na Sociedade de Geografia, julgo que a atenção deve ser concentrada sobre pontos que 
marcaram a definição do património imaterial português, este parte do património imaterial 
da Humanidade, um critério que certamente fará convergir uma pluralidade de contribuições, 
todas iluminadas por uma realidade institucional inegável. As Nações são um futuro com pas-
sado, não se confundem com uma multidão em busca de um padrão incerto de organização e 
responsabilidade cívica. Com isto não se nega, nem se repudia, um património herdado onde 
se congregam acertos e erros, mas afirma-se um eixo da roda que é a síntese nacional de uma 
narrativa histórica assumida, e a segurança de uma identidade que foi alicerce de emergências 
inscritas no património comum da Humanidade.

Numa época em que o programa de salvação laica, como lhe chamou Aron, julga poder 
dispensar os apelos à transcendência que apoiaram a intervenção de gerações sucessivas, é por 
vezes difícil fazer reconhecer que a oscilação entre as duas atitudes não cortou os laços sólidos 
entre os que, respondendo diferentemente aos desafios do futuro sempre em definição, man-
tiveram a fidelidade a objectivos não abandonados do conceito estratégico nacional.

Esta circunstância é verificável na transição da Monarquia para a República, quando a in-
clusão de valores religiosos na definição constitucional do Estado foi apagada por um norma-
tivismo republicano de salvação laica, mas com articulação sólida entre os ideais dos cavaleiros 
da Rainha que, com Mouzinho, escreveram a Gesta do Terceiro Império que foi o de África, e 
o patriotismo apaixonado dos que revolucionaram o Estado invocando o orgulho e o interesse 
nacional feridos pela suprema injúria do Ultimatum de 1890.

A construção do Terceiro Império, responsabilidade de uma geração participante 
da memória da independência recente do Brasil, reconhecida em 1825, não decorreu 
num regime de tranquilidade política interna, com o processo liberal avançando lenta-
mente embaraçado pelas estruturas tradicionais, com D. Pedro I do Brasil a representar 
um dos pólos da dialéctica que tinha o mano Miguel no pólo oposto, e com a Carta  
Constitucional reposta em vigor em 1842 por Costa Cabral, texto que presidiria à  
liquidação da Monarquia.

Mas é de sublinhar que o desgaste do regime monárquico, condenado pelo nosso Tradi-
cional Parlamento dos Murmúrios e pela crescente força dos republicanos, não impediu a 
consolidação da presença efectiva nos territórios destinados pela Conferência de Berlim às 
potências europeias da frente marítima atlântica.

A desordem política não impediu, designadamente, a conquista, entre 1861 e 1863, do 
Sultanato de Angoche, nem que se assinasse o Tratado de Tien-Tsin em 1862, reconhecen-
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do a China a soberania portuguesa em Macau, nem a abolição da escravatura em todos os 
territórios de soberania portuguesa, em 1869, nem visão como a de Rebelo da Silva mo- 
dernizando e fomentando o ensino, a descentralização administrativa e militar, e o fomento 
das obras públicas; nem que em 1871-1872 se enfrentasse a Grande Revolta dos Dembos 
em Angola, contra o avanço da ocupação portuguesa; ou o Tratado de Amizade e Comércio 
com o Transval, em 1877. Sobretudo não impediu, nessa data, a Fundação da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, iniciativa do grande trasmontano e português Luciano Cordeiro, apoia-
do na sociedade civil, e fazendo do renascimento do ideal ultramarino um objectivo apoiado 
transversalmente por professores universitários, militares, profissionais liberais, empresários 
esclarecidos; e fazendo ainda um ousado apelo à excelência científica quando decidiram or-
ganizar as viagens de Serpa Pinto, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, com o objectivo de 
reconhecer a bacia do Zaire e a relação com o Zambeze e os Grandes Lagos.

Esta iniciativa coincidia com a intervenção de Brazza na África Central, ao mesmo tempo 
que a missão de Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens percorria as regiões de Benguela, as 
terras de Jaca, e definia os cursos dos rios, enquanto Serpa Pinto marchava de Benguela ao 
Bié, identificando as nascentes do Cuanza.

Na Índia, é de 1878-1879 o tratado com a Inglaterra para a construção do caminho de 
ferro que ligaria Mormugão à Índia britânica, procurando dinamizar o progresso de Goa.

Em 1880, no dia 10 de Junho, verificaram-se as Comemoração do Tricentenário da Morte 
de Camões, o autor do Manifesto Político que em Os Lusíadas anuncia a criação do Império 
Euromundista, a missão portuguesa de dar ao mundo leis melhores, e de ser a cabeça da 
Europa. Em 1886 é celebrado o Convénio com a França que aceita o projecto português de 
ocupar uma parte do território entre Angola e Moçambique, é assinado um convénio com a 
Alemanha, onde o depois chamado Mapa Côr de Rosa reconhece aquele direito, desde que 
não contestado por terceira potência.

Nessa Europa, sempre dividida em metades pelos trajectos políticos das potências, em bus-
ca de matérias-primas e mercados de produtos acabados, Portugal continuava a legitimar-se 
pela evangelização, a França procurava legitimar-se pela acção de levar as luzes àqueles povos, 
e a Inglaterra pela tarefa da civilização.

Esta extraordinária acção, levada a efeito com o apelo à sociedade civil capaz de ultrapassar a  
desordem política, incluindo o esforço militar que teve o símbolo em Mouzinho, reafirmou 
um conceito estratégico nacional que vinha da Segunda Dinastia, e fez explodir o Regime 
Monárquico em face da Revolta Republicana, tendo como ponto central do conflito, tal 
como foi levado à opinião pública, a defesa da dignidade nacional ofendida pelo Ultimato, 
e defesa da integridade do conceito estratégico que o novo Regime proclamava assumir com 
maior eficácia do que a Monarquia.

O invocado facto determinante foi pois o Ultimato Inglês de 1890, impondo o seu 
projecto do Cabo ao Cairo, com o qual cortou, de Sul a Norte, os projectos transversais 
das restantes potências da frente marítima atlântica. O principio da ocupação efectiva, 
consagrado na Conferência de Berlim de 1885, afastava o princípio do direito histórico 
que abonava as ambições do Mapa Côr de Rosa, uma lição que não deve ser esque-
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cida, em vista da zona económica exclusiva, nesta entrada do III Milénio. O suicídio de  
Mousinho de Albuquerque anunciava que a desistência também poderia vir a ser uma corrente  
dominadora da contradição entre a vontade da sociedade civil, e a desordem habitual da  
governança política, uma leitura também a repetir nesta entrada do III Milénio.

De facto, o novo Regime Republicano deu continuidade à defesa do conceito estratégico 
secular quanto ao ultramar, a par da desordem da governança que invocara no sentido de 
derrubar a Monarquia, mas em que igualmente participou.

Se a maior humilhação nacional de todos os tempos, que foi o Ultimato, forneceu a emoção 
mobilizadora da adesão popular, do luto nacional expresso no luto da estátua de Camões, nas 
explosões de cólera impotente como foi a expressa por Guerra Junqueiro, a inabilidade da 
ditadura de João Franco, com responsabilidade inegável no regicídio que brutalmente ceifou 
a vida do Rei D. Carlos e do jovem Príncipe Real Luís Filipe, dissolveu as fidelidades à Coroa 
a favor da procura de uma reposição da honra nacional, e de uma sociedade civil e política 
moralizada, a realidade faria defrontar os novos titulares do poder com uma crescente con-
flitualidade das classes sociais, com uma conjuntura internacional a caminho da primeira 
guerra mundial que anunciaria o fim do Império Euromundista, imposto pela guerra de 
1939-1945, tudo sem obter avanços significativos nos vários domínios do desenvolvimento 
humano sustentado.

A República, proclamada em 5 de Outubro de 1910, mostrou que o conceito estratégico 
secular, marcado pelo ultramar, transitava para o novo regime, como aconteceu nas anteriores 
crises de regime. Não apenas o Hino do Partido Republicano, música de Alfredo Keil e letra 
de Henrique Lopes de Mendonça, adaptado como Hino Nacional, cantava os Heróis do 
Mar, e o seu passado glorioso, como as motivações para a revolta incluíram as acusações de 
incapacidade da Monarquia para defender os interesses e a honra nacional contra as injúrias 
e agressões da velha aliada, a Inglaterra.

Já a eleição do republicano Consiglieri Pedroso, em Julho de 1909, para Presidente da So-
ciedade de Geografia fez antever aos comentaristas a queda do regime, uma leitura feita em 
decorrência do que se passava na instituição mais responsável pelo ideário colonial; a adopção 
da Bandeira Nacional Republicana em 1 de Dezembro de 1910, não dispensou a Esfera 
Armilar; Afonso Costa, um dos dinamizadores da Republica, não dispensou uma Proposta de 
Lei estabelecendo as regas básicas da administração ultramarina.

Mas para definir uma referência humana do conceito estratégico português, estrutural-
mente vinculado pela Republica ao ultramar, é indispensável destacar a figura do General 
Norton de Matos, que em 18 de Agosto de 1912 fundou a cidade do Huambo, em Angola, 
chamando-lhe Nova Lisboa, a lembrar o conceito, que não é certo ter sido assumido, que viu 
no Brasil a sede de uma futura dimensão nacional.

A conjuntura internacional, lembrando de quando em vez o risco de as grandes potências 
decidirem a ocupação e partilha do património colonial português, não foi favorável ao de-
senvolvimento do seu programa de governo em paz. A República não teve muitos anos para se 
consolidar antes que a guerra de 1914-1918 desafiasse mais uma vez a fidelidade ao conceito 
estratégico nacional. Pelo papel que lhe pertenceria na guerra de 1939-1945, lembremos que 
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em 5 de Março de 1914, o jovem Winston Churchill, Primeiro Lord do Almirantado britâni-
co, defendia no Parlamento a necessidade de uma política de armamento nacional, enquanto 
maus leitores de esperanças proclamavam que “não existe hostilidade hereditária. Franceses e 
Alemães querem praticamente todos a paz”. Em 20 de Junho seguinte, o Arquiduque Fran-
cisco Fernando de Áustria foi assassinado em Sarajevo, e o desastre da guerra de 1914-1918 
iniciava-se rapidamente.

Mais uma vez, e não obstante ser um novo regime, o governo da República Portuguesa não 
pôde evitar o tradicional apelo às armas, para salvaguarda do Império, um desafio tremendo 
para os recursos do país que decidia manter o conceito estratégico nacional.

A intervenção política de Norton de Matos, que pareceu orientada pela necessidade de estar 
presente no desfile da vitória, e depois nas negociações da paz, tudo para preservar o ultra-
mar, foi relevante. Logo em 7 de Junho de 1914 o Congresso aprovou um documento de 
intenções sobre a política externa, afirmando a lealdade aos compromissos internacionais, e 
no dia 11 partiu Alves Roçadas no comando das forças expedicionárias para Angola, onde as 
tropas alemãs se manifestavam hostis, seguindo logo depois outro corpo expedicionário para 
Moçambique, tropas que seriam reforçadas, para enfrentar igual ameaça.

Mas o sacrifício iria mais longe, depois que a Alemanha declarou guerra a Portugal em 9 de 
Março de 1916, tendo como razão o facto de Portugal, a pedido da Inglaterra, ter requisitado 
todos os barcos mercantes alemães refugiados nos portos portugueses do continente, ilhas 
adjacentes, e ultramar.

Com resistências interiores, a 1.ª Brigada do Corpo Expedicionário partiu para França em 
30 de Janeiro de 1917, e em 23 de Fevereiro partiu o segundo contingente.

A decisão não teve um processo pacífico, e em 5 de Dezembro desse ano o Major Sidónio 
Pais instaurou uma ditadura militar que afastou de Ministro da Guerra Norton de Matos, 
desenrolando-se um processo que terminou com o colapso da frente portuguesa na Batalha 
de La Lys no dia 9 de Abril, onde os soldados portugueses sofreram uma pesadíssima derrota 
perante o ataque alemão. Sidónio Pais foi assassinado em 14 de Dezembro, mas Portugal es-
teve presente, e representado por Afonso Costa na assinatura do Tratado de Versalhes em 28 
de Junho de 1919, ficando salvaguardado o ultramar.

Mais uma vez a desordem interna levaria à intervenção militar de 28 de Maio, instauran-
do a República Corporativa, cuja figura dominante viria a ser, por cerca de meio século, o 
Prof. Oliveira Salazar. De novo a mudança de regime, embora mudando os processos, não 
alterou o conceito estratégico nacional, antes a ideologia de Estado glorificou essa missão 
secular, publicando um Diploma histórico que foi o Acto Colonial de 1930. Os trabalhos 
do Prof. Oliveira Marques sobre a Maçonaria tornaram público o discurso que Norton de 
Matos proferiu na qualidade de Grão-Mestre, advertindo que o Acto criava duas identidades 
– Metrópole e Colónias – o que lhe parecia afectar e colocar em perigo a unidade nacional. 
Foi a conjuntura internacional, e não a semântica, que mais uma vez implicou a chamada às 
armas, quando a desmobilização do Império Euromundista, depois do desastre da guerra de  
1939-1945, finalmente fez desaparecer a viabilidade de uma janela de liberdade nacional que 
era o ultramar Português. Em 25 de Abril de 1974 foi colocado um ponto final no concei-
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to estratégico secular. Foi nesta crise, mais uma vez, que o movimento de congregação das 
comunidades de cultura portuguesa se iniciou nesta Sociedade de Geografia, formulando as 
primeiras linhas de um relacionamento pacífico e cooperante dos Estados e comunidades de 
língua portuguesa para os novos tempos incertos da conjuntura mundial. Foi a primeira pe-
dra da actual CPLP, uma nova janela de liberdade portuguesa dentro da rede de solidariedades 
transnacionais a que, sem outra escolha, aderimos. E tudo sem ignorar o activo e o passivo do 
passado. mas sabendo que uma Nação é um futuro com passado assumido, e por isso nesta 
casa reverenciamos os que passaram ainda além da Taprobana.
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Aventureiros, missionários, comerciantes, militares, degredados e naturais realizam as as-
pirações da coroa e delimitam os primeiros traços de fronteira no território. Entre 1511 e 
1513, António Fernandes, em troca de perdão realiza ao serviço da coroa duas viagens onde 
sobe o Zambeze e se dirige à corte do Monomotapa. Aí obtém o respeito entre os chefes locais 
e recebe preciosas informações acerca da navegação nos rios, feiras e comércio local.

Outros o seguiram como Baltazar Gramacho, António Caiado e o mártir Pe. Gonçalo da 
Silveira.

À semelhança do que havia acontecido com as minas de prata no México, também os por-
tugueses esperavam encontrar prata no Zambeze e Cambambe.

Entre 1569 e 1572 Francisco Barreto conduz cerca de mil homens numa importante 
missão ao Monomotapa. Todavia, o clima e a malária acabam por dizimar grande parte do 
seu exército. Este, num acesso de raiva responsabiliza os locais islamizados pela tragédia e 
ordena o seu massacre. Por ironia do destino também ele viria a adoecer e a morrer tal e qual 
os seus homens.

Substituído por Vasco Fernandes Homem, que já o acompanhara na malograda expedição, 
penetra algures no sertão e chega a Manica onde sobe o Zambeze e segue para Sena.

Estas incursões no terreno permitiam o conhecimento gradual desta área geográfica, abrin-
do aos cartógrafos novas perspectivas.

O papel das feiras foi decisivo na circulação de bens e pessoas, já para não falar da imple-
mentação de um sistema de trocas que viria a beneficiar o regime de monopólio dos capitães.

No “Sumário e Descrição do Reino de Angola” de 1592, Domingos de Abreu e Brito calcula 
a distância de 405 léguas entre Luanda e a ilha de Moçambique (quando na verdade era de 495 
léguas), de que ainda faltariam percorrer 100 léguas desde o Alto Lucala até ao Monomotapa.

Em 1607, o governador angolano Manuel Pereira Forjaz atribui a missão de atingir o 
Monomotapa ao intrépido capitão Baltazar Rebelo de Aragão que já havia acompanhado  
D. Francisco de Almeida em viagem a Angola. Este penetra no terreno cerca de 133 léguas 
e não de 140 léguas, contrariamente ao que tinha sido afirmado, mostrando estar já muito 
perto do Monomotapa.

Luís Mendes de Vasconcelos antes de tomar posse como novo governador angolano propõe 
a criação de um vice-reino que ligaria Angola a Moçambique. Para o efeito dispõe-se a con-
quistar o Monomotapa, partindo de Angola.

Dominicanos e Jesuítas envolvidos no plano evangelizador da Santa Sé deixam obra es-
crita, como foi o caso de Frei João dos Santos, Pe. António Gomes. Pe. Manuel Godinho,  
Pe. Manuel Barreto, Sisnando Dias Baião e António Lobo da Silva.

Após o movimento restauracionista nas conquistas ultramarinas, um antigo piloto das naus 
da Índia e soldado de Angola apresenta, em 1646, um plano de travessia que consistia no 
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envio de duas mil praças oriundas do Brasil com destino a África, com o objectivo de atin-
girem Urpande. 

José Pinto Pereira, em 1656, enquanto capitão-mor dos rios de Cuama, referencia a feira 
de Uropande a 50 léguas do Cabo Negro ao sul de Angola1. Todavia o atlas de João Teixeira 
Albernaz, de 1630, marca essa mesma distância em 80 léguas.

Confiante na proximidade de Angola, José Pinto Pereira e Salvador Correia de Sá e  
Benevides2 estudam a fixação no Zambeze de 500 casais de colonos, provenientes das ilhas 
junto à costa (Luabo e Querimbas) e de 400 soldados. 

Não existe qualquer dúvida de que o plano era arrojado para não dizer impossível, numa 
região tão deficitária de homens, mesmo que para isso se recorresse à cafraria.

O certo é que o velho conselheiro não desiste justificando a sua posição com as minas de 
ouro e prata que, segundo ele, estavam ainda por descobrir no sertão africano.

Na sequência dos acontecimentos, o Conselho Ultramarino propõe ao rei que em havendo 
o cabedal necessário a tal empresa, se preparassem três embarcações, cada uma com 200 casais 
de voluntários a bordo vindos das regiões de Entre Douro e Minho e Ilhas para o povoamento 
dos rios. E que de Angola partissem de encontro às primeiras, duas outras embarcações com 
400 infantes e naturais para as nascentes do Zambeze. Na viagem de regresso a expedição, 
acrescida de 50 cavaleiros, procuraria construir, no decurso do caminho, vários fortes.3

Para chefiar a expedição o Conselho Ultramarino escolhe André Vidal de Negreiros, natural 
da Paraíba, famoso no combate contra os holandeses que tinha acumulado diversos cargos de 
governação: Maranhão (1656-1666) Pernambuco (1657-1661 e 1667) e Angola (1661-1666). É 
essa a razão que leva o rei a não prescindir dos seus serviços e a substituí-lo por José Pinto Pereira.

O financiamento da expedição era calculado em cerca de 100 cruzados a serem adquiridos, 
em todo ou em parte, quer através de capital régio quer por intermédio de capital privado.

D. João IV morre antes de se pôr em prática o projecto, o que terá levado sem grande mar-
gem para dúvidas à interrupção do mesmo. Em 1661, António Alvares Pereira, capitão de 
Dambarare, escreve ao rei informando-o de que a distância a percorrer até atingir Angola não 
ultrapassava as 100 léguas. Pelo menos eram essas as informações de que dispunha, prestadas 
por naturais, viajantes e pilotos.

Manuel César Pereira, no seu Discurso sobre a Conquista das Minas de Monomotapa, diz 
que “... pellas noticias que se tem alcançado e alguns indícios e a altura se tem por certo 

1  A.H.U., Moçambique, Caixa 2, in PINTO, Rui Miguel da Costa, Sobre a Presença dos Portugueses na Conta Oriental 
Africana (1640-1668), Vol. III, Lisboa, Facul¬dade de Leiras de Lisboa, 1994, pp. 354-356
2 Salvador Correia de Sá e Benevides, também ele do Conselho Ultramarino desde 1643 e general das frotas no 
Brasil em 1645. Em 1648 parte para Luanda para to¬mar posse como governador de Angola onde está até 1651. 
Responsável por muitas das derrotas dos holan¬deses e pela reconquista do território angolano e da ilha de São 
Tomé. Mais do que qualquer outro, este homem tinha bem presente as necessidades dos Engenhos do açúcar, de 
mão-de-obra escrava e das possibilidades que Moçambique oferecia como novo canal de abastecimento. Criou difi-
culdades aos holandeses ao impedir a saída de escravos para o Brasil aquando da sua permanência no território. Nos 
últimos anos da sua vida oferece-se para liderar uma outra expedição de Angola a Patê para con¬ter a insurreição do 
seu sultão. O que era curioso, uma vez que já linha 76 anos de idade.
3 A.H.U., Moçambique, Caixa 2, in PINTO, Rui Miguel da Costa, Op. Cit., pp. 357-360 e 365-368
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não estar muito longe aquella nossa conquista de Angola, e que será fácil unir-se o que até 
agora não se há conseguido por ser a gente barbara e que não se comunica de huns lugares a 
outros, mas a experiência que tem facilitado em occasioens de perdas de nossas naus outros 
caminhos que parecião impossíveis usando por terra do instrumento do astrolábio, e carta 
de marear, nos assegura que poderá conseguir-se o mesmo em estas partes”.4

 Em 1663, o padre Manuel Godinho dá conta do caminho que ainda faltava percorrer para 
chegar à Índia partindo de Angola. Segundo este, tornava-se indispensável atingir o lago Ni-
assa que ficava a uma distância de menos de 250 léguas de Angola, para em seguida proceder 
à descida dos rios com destino a Sena e Tete. A partir daqui seria fácil, bastando que para tal 
se deslocassem a Quelimane e daí tomassem a direcção da ilha de Moçambique, por mar ou 
por terra.

Em 1665, o capitão-mor de Benguela José da Rosa tenta encontrar, embora sem êxito, a foz 
e grande parte do rio Cunene que erroneamente acreditava ser a extensão e o prolongamento 
do rio Zambeze. Anos mais tarde procura completar a travessia saindo de Massangano, mas é 
impedido pelos sobas de prosseguir a viagem5.

Tentativas no Séc. XVIII

Entre 1666 e 1667, o governador angolano Tristão da Cunha procura obter notícias dos 
rios de Cuama, e envia Cosme de Carvalho (capitão-mor de Ambaca) e Manuel Rebelo de 
Brito. No séc. XVIII, o geógrafo francês ao serviço de D. João V, Bourguignon d’Anville, 
convencido da facilidade da travessia do continente defende a partida de dois grupos, em 
simultâneo, de Angola e Moçambique, de forma a se encontrarem.

O governador angolano D. António Alvares da Cunha quis subir o Cuanza e seguir para 
o rio Cuango, mas os riscos eram demasiado elevados por pôr em perigo a vida do sertanejo 
Manuel Correia Leitão 6 que consegue, no entanto, registar em comum com o piloto António 
Francisco Grizante, dados que permitiam agora orientar futuras expedições a partir do Sul.

Um dos homens que mais insistiu no projecto de travessia foi o governador de Angola  
D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, que teve o apoio dos sertanejos. A morte impe-
diu-o de concluir a sua obra.

Em 1787, o Barão de Moçâmedes aposta na continuação das viagens para sul, à semelhança 
dos seus antecessores.

Alguns, como é o caso de Brant Pontes defendem que a travessia se devia executar, não por 
via militar, mas por via da exploração comercial.

Pombeiros de Angola e Mussambazes da costa oriental7 têm importante papel no avanço 
dos portugueses no terreno.

4 PEREIRA, Manuel César “Discurso sobre a Conquista das Minas de Monomotapa”, in Boletim da Sociedade 
de Geografia de Lisboa, 8a série, nos 9-10, 1888-1889, p. 54
5 Só em 1754 é que Fernando Leal, governador de Moçâmedes descobre a foz do rio Cunene.
6 O Jaga Caçange que controlava o rio Cuango.
7 Negros ao serviço dos portugueses.
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Em 1797, o ministro Rodrigo de Sousa Coutinho encarrega o recém-nomeado capitão de 
Sena, Francisco José de Lacerda e Almeida, de recolher o maior número possível de infor-
mações que levassem os portugueses a completar a travessia.

Silva Porto, com a ajuda dos pombeiros,8 viria a protagonizar a terceira viagem para a costa 
oriental africana. Aqui contacta pela primeira vez com Livingstone o qual põe em causa os 
seus limitados conhecimentos científicos.

Responde-lhe Silva Porto em 1868, em trabalho encontrado no seu espólio publicado após 
a sua morte pela Sociedade de Geografia de Lisboa em 1891.

“O reverendo dr. David Livingstone mereceu, sem duvida, a corôa que seus concidadãos lhe 
votaram pelos serviços prestados n’estas partes de Africa; no entretanto, força é confessal-o, ella foi 
desfeita pelo illustre viajante, visto havel-a manchado com a peçonha da calumnia.

Quiz chegar aos fins importando-se pouco com os meios.
Em abril ou maio de 1853, no dia em que teve noticias minhas, um raio que lhe cahisse pro- 

ximo não causaria a impressão que lhe produziu semelhante nova, porque, necessariamente havia 
de comprehender que, mais cedo ou tarde, teria de se achar em face de um competidor, obscuro 
pelo seu fraco talento, sim, mas testemunho vivo de prioridade nos mesmos logares em que o dr. se 
julgava com direito a chamar-se o primeiro europeu que os visitou. Ella não me pertence

inteiramente, é certo, visto que outras pessoas percorreram esses mesmos logares antes de mim e 
muito antes do illustre viajante, mas pertence-me de facto, pois que essas pessoas eram enviadas 
por mim, existiam, e existem ainda, presentemente, no maior numero, ao meu serviço: umas 
naturaes de Loanda, outras de Golungo-alto, outras de Ambaca, outras de Pungo-andongo,outras, 
finalmente, do Bihé.

O illustre auctor do Exame não tem porventura provado até á evidencia que ella pertence desde 
epocha remota aos portuguezes?” 9

Com o apoio do caminho-de-ferro e sob a direcção de Andrade Corvo, ministro do Ultramar, 
planos de desenvolvimento do corredor africano são estudados e preparados cuidadosamente pro-
movendo-se um conjunto de expedições que marcariam decididamente a futura postura política 
face ao continente africano.

Séc. XIX: As Viagens de Capelo e Ivens

Após as viagens de exploração entre Angola e Moçambique por Hermenegildo de Brito 
Capelo e Roberto Ivens, de 1877 a 1880, a Sociedade de Geografia de Lisboa publica um 
mapa onde grande parte de África Central aparece agora sob domínio português abrindo 
inclusive uma subscrição pública para o estabelecimento de estações civilizadoras ao longo do 
território africano. Projecto cujo governo português não viria a apoiar publicamente.

“A Commissão Nacional Portugueza de exploração e civilisação d’Africa, da Sociedade de 
Greographia de Lisboa, abre uma subscripção permanente, cujo producto constituirá um 

8 A primeira viagem realizou-se entre 1802-1811, com os pombeiros Pedro João Baptista e Amaro José. Ver anexo
9 PORTO, António Francisco Ferreira da Silva, Silva Porto e Livingstone. Manuscripto de Silva Porto encontrado no 
seu espólio , Sociedade de Geographia de Lisboa, Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias, 1891, p.7 
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Fundo africano, destinado a auxiliar a exploração scientifica, commercial e agrícola da Africa 
equatorial e austral, de Angola a Moçambique, a promover a educação moral e religiosa, e 
a desenvolver o habito do trabalho nas raças indígenas d’aquellas vastas regiões, procurando 
principalmente alcançar estes resultados pelo estabelecimento de estações civilisadoras.

§ único. Quando á mesma Commissão pareça opportuno poderá esta acção civilisadora 
estender-se a outros pontos do domínio portuguez em Africa.”10

Henrique Augusto Dias de Carvalho durante a sua campanha (apoiada pelo governo por-
tuguês, e pela Sociedade de Geografia de Lisboa) à região da Luanda11, no Leste de Angola, 
entre 1884 e 1888, edificou estações civilizadoras, e a Congregação do Espírito Santo criou 
missões católicas junto do litoral, encetando alguma penetração no seu interior.

Henrique de Carvalho não conseguiu que houvesse uma ocupação efectiva com o objectivo de 
definir a fronteira nordeste de Angola, por falta de apoio quer do governo da metrópole quer do da 
colónia. Defendia o caminho-de-ferro de Ambaca até Malanje e a navegação no Cuango.

“O que a Congregação do Espírito Santo iria propor ao governo português e que começava 
a ser compreendido pelos “africanistas” era que, através das missões, se podia colonizar a Áfri-
ca com africanos e dar-lhe a mesma validade, a nível do direito internacional, que auferiam 
os estabelecimentos europeus. Esta foi a grande proposta inovadora que viria permitir uma 
conciliação de interesses, sem necessidade de cedências, quer da parte da Igreja quer da parte 
do Estado.”12

A segunda expedição de Capelo e Ivens (1884-85), desta vez promovida pelo próprio  
Governo e pela Sociedade de Geografia de Lisboa leva-os a completar a travessia, o mais 
rapidamente possível, pelo receio que outras potências europeias reclamassem o território 
que mediava as duas costas. Quase em simultâneo, o major Serpa Pinto e o guarda-marinha 
Augusto Cardoso avançam em direcção ao Norte de Moçambique.

A luta diplomática iniciava-se pela posse da terra. Britânicos e alemães reclamavam a sua 
fatia do bolo baseados em pressupostos considerados inaceitáveis para Portugal. 

Quando em 1870 se julgava desaparecido Livingstone, o jornalista americano Stanley en-
contra-o e divulga os resultados das expedições do missionário britânico, de tal forma que o 
“New York Herald” e o “Daily Telegraph” entusiasmados pelos resultados financiam o mesmo 
para se deslocar a África em 1874.

Os belgas entram na corrida, quando Leopoldo II, em face do crescimento demográfico 
do seu país, resolve disputar os mercados africanos, chegando a convocar uma Conferência 

10  Ao povo portuguez em nome da honra, do direito, do interesse e do futuro da Patria : a commissão do fundo africano 
creada pela Sociedade de Geographia de Lisboa para promover uma subscripção nacional permanente destinada ao esta-
belecimento de estações civilisadoras nos territórios sujeitos e adjacentes ao dominio portuguez em Africa, Sociedade de 
Geografia de Lisboa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, p.16
11 Ver CARVALHO, Henrique Augusto Dias de, Ethnographia e historia tradicional dos povos da Luanda, Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1890
12 Ver SANTOS, Maria Emília Madeira e TORRÃO, Maria Manuel Ferraz, Missões Religiosas e Poder Colonial 
no Século XIX, Lisboa, Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga - Instituto de Investigação Cientifica e 
Tropical, 1993
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Internacional de Geografia em 1876 sem que Portugal fosse convidado, que deu origem à 
Associação Internacional Africana, supostamente uma agremiação de carácter científico e hu-
manitário com o fim de fomentar a exploração e a civilização da África Central mas que na 
prática tinha também objectivos políticos. Chama a si o jornalista americano Stanley para dar 
visibilidade à causa da Associação Internacional do Congo.

“O rei Leopoldo surgiu como uma espécie de árbitro na cobiça e na rivalidade das grandes 
potências e na Bélgica como um competidor inofensivo mas útil entre a Inglaterra, a  
Alemanha e a França.”13

França envia o Conde Savorgnam de Brazza, em viagem de exploração à costa ocidental 
africana.

Os alemães pareciam agora dispostos a entrar na corrida com o lançamento de uma con-
ferência em Berlim, onde o princípio da ocupação efectiva do litoral do continente africano 
se sobrepôs aos direitos históricos, tão incansavelmente defendidos pelo Governo português, 
apesar da teimosia britânica para que o pressuposto fosse extensível a todo o continente.14

Organizada pelo “chanceler de ferro” Otto von Bismarck, os trabalhos estenderam-se entre 
Novembro de 1884 e Fevereiro de 1885 com a presença de catorze países, entre os quais Por-
tugal — representado por Luciano Cordeiro, António Serpa Pimentel e António José da Serra 
Gomes (Marquês de Penafiel). Acompanharam ainda esta missão Carlos Roma du Bocage 
(adido militar), José P. Ferreira Felício (adido) e Manuel M. de Sousa Coutinho (segundo 
secretário). 

Era muito difícil a Portugal, em período de crise financeira e num curto espaço de tempo 
colocar militares e uma rede de funcionários administrativos em todas as possessões sob a 
nossa soberania.

 “Antes da Conferência de Berlim, a presença portuguesa nas colónias oriental e ocidental 
limitava-se à administração e ocupação de áreas estratégicas ao longo da costa e de pouca 
profundidade para o interior. (…) a situação deficitária e política não permitiu dispensar os 
meios para uma mais larga colonização efectiva, em particular da vasta área entre Angola e 
Moçambique que havia sido objecto apenas de viagens de exploração. Amputado o império, 
a burguesia saída da Revolução de 1822 continuou a tirar proveito dos negócios brasileiros e 
viraram-se as costas a África. (…) Em Angola e Moçambique, por sua vez, a população branca 
não ultrapassaria 25 mil pessoas.”15

Apesar da fundação da Empresa Nacional de Navegação em 1881 para operar regularmente 
entre Lisboa e Moçâmedes16, da ligação por cabo submarino de todas as colónias a Lisboa, da 
abertura de estradas para o interior, do desenvolvimento do caminho-de-ferro entre Lourenço 
Marques e a fronteira com o Transvaal (tinha-se chegado à fronteira de Ressano Garcia) e do 

13 MARQUES, A. H. de Oliveira, Historia de Portugal Das Revoluções aos Nossos Dias, Volume III, Lisboa, Edi-
torial Presença, 1998, pp.219-229
14 TEIXEIRA, Nuno Severiano “O Ultimatum Inglês - Política Externa e Política Interna no Portugal de 1890”, in, 
Análise Social, nº 98, Lisboa, 1987, p.692
15 http://www.soberaniadopovo.pt/portal/index.php?news=13083
16 http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1639
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começo dos trabalhos da Beira para a ex Rodésia bem como de Luanda para o interior, isto não 
será o suficiente para convencer as potências rivais.

As Sociedades de Geografias europeias acolhiam com grande pompa os seus exploradores 
recompensando-os com homenagens e condecorações. Assim se justificou, muito pela inicia-
tiva de Luciano Cordeiro a criação em 1875 da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Do Tratado do Zaire ao Ultimatum

No Tratado do Zaire, de 26 de Fevereiro de 1884, a Inglaterra reconhece a hegemonia por-
tuguesa na foz do rio Zaire “da costa ocidental africana entre 5º 12’ e 8º de latitude sul e que se 
prolongava pelo interior do rio Zaire até Noqui e daí até aos limites das possessões das tribos da 
costa e marginais”17, retirando, como contrapartidas, a liberdade de comércio e navegação no 
Zaire, Zambeze e afluentes e de comércio livre de impostos no reino do Congo, ficando Portugal 
em desvantagem para poder competir comercialmente. Mas a oposição dos governos francês e 
alemão, e do rei Leopoldo da Bélgica, pelos interesses que tinham sobre o território impediram a 
sua concretização. “O acordo encontrava igualmente resistências em Portugal, vindas do nacionalismo 
imperial, a que neste caso se somavam as das empresas da praça de Lisboa especializadas no comércio 
com Angola, que viam com maus olhos a baixa nas tarifas alfandegárias coloniais nele estipuladas.” 18

Para penetrar mais facilmente no mercado os ingleses defendem a causa abolicionista em África.
As potências europeias inglesa, francesa, alemã, holandesa e espanhola e os próprios Estados 

Unidos descontentes com os resultados protestam exigindo a anulação do tratado por “(...) 
serem desprezíveis os direitos históricos e antiquíssimos de Portugal naquela área (...)”19,  e a 
Inglaterra vê-se obrigada assim a renunciar ao mesmo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros 
Português, José Vicente Barbosa du Bocage (Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 
entre 1877-188320), sugeriu ao Governo Inglês a realização de uma Conferência Internacio- 
nal, visando a resolução do problema.

Contudo a Conferência de Berlim não foi a consequência directa do plano português dum 
“corredor” africano ou mesmo da questão do Zaire. A conferência pretendia demarcar “a 
“bacia convencional” do Congo ou Zaire, a estabelecer as regras da concorrência imperialista 
nessa região, a deliberar sobre a liberdade de navegação no Níger, a estatuir sobre o tráfico de 
escravos e a fazer uma “declaração que introduz nas relações internacionais regras uniformes 
relativamente às ocupações que poderão realizar-se no futuro nas costas do continente africa-
no”.”21 (ver Capítulo VI da Acta Geral de Berlim em anexo)

17 Tratado do Zaire em Negócios Externos, 1885 — A Questão do Zaire II, p. 183
18 ALEXANDRE, Valentim, O Império Africano. Séculos XIX e XX, Lisboa, Edições Colibri e Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa, 2000, p.17-18
19 A.V. , Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974), Comissão para o Estudo das Campanhas 
de África, 1º volume, Lisboa, Estado-Maior do Exército, 1989, p. 33
20 AIRES – BARROS, Luís, ” Breve evocação dos presidentes da sociedade de geografia de Lisboa: cento e trinta anos 
ao serviço da nação”,  in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa, 2005, pp. 9-80
21 GUIMARÃES, Maria Ângela,  Uma Corrente do Colonialismo Português, Lisboa, Livros Horizonte, 1984, p.22 
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Thomas Pakenham considerava que “In the years ahead people would come to believe that 
this [General] Act [and Conference] had had a decisive effect. It was Berlin that precipitated 
the Scramble. It was Berlin that set the rules of the game. It was Berlin that carved up Africa. 
So the myths would run. It was really the other way round. The Scramble had precipitated 
Berlin. The race to grab a slice of the African cake had started long before the first day of the 
conference. And none of the thirty-eight clauses of the General Act had any teeth. It had set 
no rules for dividing, let alone eating, the cake.” 22

O homem por detrás do projecto era Cecil Rhodes (primeiro-ministro da Colónia do 
Cabo) que apoiado pela Grã-Bretanha pretendia levar a cabo o projecto megalómano da li-
gação Cabo-Cairo. Procura por todos os meios impedir as negociações e inviabilizar qualquer 
acordo entre Portugal e a Grã-Bretanha, inclusive a venda de espingardas Martini e munições 
aos régulos matabeles. Era também conhecido por “Colosso de Rhodes” ou “Napoleão do 
Cabo”, entrando também em conflito com os alemães, holandeses, boers e com Paul Kru-
ger, que foi o fundador e Presidente do Transval que liderava o movimento de resistência ao 
domínio britânico. 

A diplomacia britânica acaba pois por se tornar refém dos interesses económicos da po-
derosa e majestática “British South African Company” fundada em 1899 por Cecil Rhodes23 
para se opor aos portugueses e alemães. Era-lhe permitido explorar todos os territórios a norte 
do Transval, com possibilidades de instalar caminhos-de-ferro, telégrafos, manter tribunais e 
força pública.24

A Portugal ser-lhe-iam reconhecidos os territórios da margem esquerda do rio Congo, até 
Noqui, Cabinda e Molembo a norte do mesmo rio, mas é forçado a reconhecer o princípio 
da livre navegação dos rios internacionais. 

À parte das reuniões formais, as diversas potências negociaram a ratificação do Estado Livre 
do Congo, sob a autoridade do rei Leopoldo da Bélgica, que viria a consagrar uma vasta su-
perfície na África Central.

Pressionado pelo governo inglês, em 1885, Portugal assina a convenção com a Associação 
Internacional do Congo, onde reconhece a delimitação de fronteiras encontradas pelos seus 
pares europeus.

No ano seguinte, são assinados com “a França e com a Alemanha dois tratados que defi-
niam os limites fronteiriços na Guiné, no sul de Angola e no norte de Moçambique. Segundo 
o primeiro destes acordos, Portugal perdia vários territórios na bacia do Casamansa, compen-

22 PAKENHAM, Thomas, The Scramble for Africa, 1876-1912, s.e., Londres, Abacus, 1992, p. 254, In “A Questão 
Colonial na Política Externa Portuguesa: 1926-1975” in ALEXANDRE, Valentim, O Império Africano. Séculos XIX 
e XX, Lisboa, Edições Colibri e Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
- Universidade Nova de Lisboa, 2000, pp. 137-165
23 A 15 de Outubro de 1889 recebe os privilégios majestáticos da coroa britânica que lhe possibilitava exercer a 
superintendência administrativa sobre os territórios, cobrando impostos, assegurando o policiamento mas também 
criar forças militarizadas e justiça privadas. O pendão da companhia mais parecia uma bandeira nacional.
24 GAIVÃO, António Mascarenhas, Gazeta d’Orey, Apêndice, nº21, Dezembro, 2009 http://www.dorey.pt/gazetas/
apend_gazeta21.pdf
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sados em parte pelo facto de a França25 reconhecer a fronteira norte de Cabinda. Pelo tratado 
com a Alemanha, a fronteira meridional de Angola era fixada no rio Cunene e a de Moçam-
bique no curso do rio Rovuma. Ambas estas linhas de fronteira sacrificavam os interesses e as 
pretensões tradicionais de Portugal — nomeadamente a costa angolana até ao Cabo Frio” 26

Nas “Colónias Portuguesas” de Janeiro de 1886 podia ler-se com o título As Terras d’Além-
Mar em Grande Perigo, o seguinte:

 “Oprimem-nos a França e a Inglaterra na Guiné, a Bélgica e a Alemanha na província de 
Angola, os Bóeres e os Ingleses em Moçambique, e assim se acumulam os perigos. ...” 27

Em Março de 1887 o capitão Alfredo Augusto Caldas Xavier prontificou-se a realizar uma 
nova travessia, no que foi apoiado pela Comissão Africana da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Com a subida ao poder do governo progressista de José Luciano de Castro, o germanó-
filo Henrique Barros Gomes primeiro enquanto ministro da Marinha e Ultramar depois 
como ministro dos Negócios Estrangeiros do governo progressista apresentou à Câmara dos  
Deputados em 1887 um mapa da África meridional portuguesa conhecido por Mapa Cor-de-
-Rosa28 (datado de 1886). Apoiava as intenções da Sociedade de Geografia de Lisboa, da qual 
também era sócio, no sentido de promover as expedições que pudessem assegurar tal projecto.

A 13 de Agosto de 1887 o governo britânico protestava formalmente contra toda e qualquer 
ocupação territorial que não fosse efectiva. Portugal recusava as alegações e a correspondência 
diplomática intensificava-se entre as chancelarias de Londres e Lisboa. 

Em 1887, o coronel Paiva de Andrade ocupa a Zambézia. Em 1888, o tenente Victor 
Cordon e o capitão-tenente António Maria Cardoso, o Niassa e outras regiões do norte de 
Moçambique. 

A 8 de Novembro de 188929, Serpa Pinto após a ocupação de Tungue é atacado pelos  
Macololos e Machonas, que aproveitam o facto para se queixarem dos acontecimentos pas-
sados no Chire30 junto da Inglaterra que não hesitou em protestar formalmente ao governo 
português através do embaixador inglês em Lisboa, Mr. Petre.

 No vale do Chire, Serpa Pinto tinha-se deparado com a bandeira inglesa hasteada a qual 
mandou arriar de imediato, e com os Macololos insubmissos. Quando a 20 de Abril de 1890 

25 “O governo da República Francesa reconhece a Sua Majestade Fidelíssima o direito de exercer a sua in¬fluência 
soberana c civilizadora nos territórios que se¬param as possessões portuguesas de Angola e de Mo¬çambique, sob 
reserva dos direitos anteriormente adqui¬ridos por outras potências, e obriga-se pela sua parte a abster-se ali de 
qualquer ocupação.”
26 MARQUES, A. H. de Oliveira Op. Cit., pp.219-229
27 “As Terras d’Além-Mar em Grande Perigo”, in As Colónias Portuguesas, nº 1, Lisboa, ano IV, Jan., 1886 In SAN-
TOS, Maria Emília Madeira, Viagens de Exploração Terrestre dos Portugueses em África, Lisboa, Instituto de Investi-
gação Científica Tropical, 1988, p.363
28 Compreendia as regiões a sul do paralelo 11° S e até ao paralelo 18,5° S. Do meridiano 26° (oeste de Greenwich) 
para nascente continuando para sueste até ao distrito de Gaza. Ou seja quase toda a Zâmbia, o Malawi e o Zimba-
bwe. 
29 Entre 1898 e 1899 sucedeu o designado Incidente de Fachoda que, colocou a França e Inglaterra à beira de uma 
guerra.
30 Actual Zimbabwe.
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o Major Serpa Pinto regressou a Lisboa, o rei quis recebê-lo de imediato, tendo solicitado ao 
ministro da Marinha que “me mande ele dizer o dia e a hora em que aqui poderá vir” “desejo 
muito vê-lo”.31

O tenente de marinha João de Azevedo Coutinho acaba por conquistar a região e obriga 
os chefes africanos à rendição. Os ingleses consideraram estar perante uma situação de con-
fronto.

“O Governo de Sua Majestade recebeu notícias baseadas na autoridade do bispo anglicano 
Smithies, bem como dum viajante francês, que os Macololos foram atacados pelo major 
Serpa Pinto depois do cônsul Bucham lhe ter declarado que eles estavam sob protecção de 
Inglaterra... O Governo de Sua Majestade lembra a V. Exa. que o ataque dirigido contra os 
Macololos depois de o representante britânico ter anunciado que estavam sob protecção de 
Sua Majestade é uma grave infracção dos direitos duma potência amiga... Tenho a honra de 
solicitar a V. Exa. uma resposta com a brevidade possível.”32

Lisboa apenas respondeu à nota inglesa em Dezembro de 1889, mas a imprensa inglesa 
começa então uma campanha contra Portugal. Artur Paiva explora os territórios entre o Cu-
bango e o Cunene e Paiva Couceiro, em 1890, chega à zona do Bié.33

“Mapa Cor-de-Rosa, que mais não é do que um mapa ilustrativo que acompanha dois tratados 
que Portugal realiza em 1886 com a França (Maio) e com a Alemanha (Dezembro), na sequência 
da Conferência de Berlim e pelos quais define ias suas pretensões à zona de influência no interior 
das suas possessões.” 34

No acordo luso-alemão são reconhecidas as fronteiras a Norte de Moçambique e a Sul de 
Angola comprometendo-se Portugal a abrir mão da margem esquerda do rio Cunene, local 
onde se negociava o marfim com o interior de Moçâmedes.

Mas os ingleses opuseram-se a ambos os tratados, pois segundo eles aquelas potências nun-
ca tiveram interesses nos territórios em questão, acabando os tratados por não passarem de 
uma simples declaração de princípios.

Em finais de 1889 o primeiro-ministro inglês, Lord Salisbury, afirmava que Portugal era 
“uma pequena potência muito irritante”(…)só reage a ameaças” 35. Ainda pensou em ocupar 
Goa, mas teve na oposição o governo colonial da índia. 

A Sociedade de Geografia de Lisboa considerava que a melhor forma de fazer valer os nos-
sos direitos em África seria a construção de caminhos-de-ferro e do alargamento das linhas 
telegráficas que permitiam o desenvolvimento comercial da região, nomeadamente o da ex-
ploração mineira.

31  RAMOS, Rui, D. Carlos, Lisboa, Círculo de Leitores, 2006, p.61
32 TEIXEIRA, Nuno Severiano, O Ultimatum Inglês Política Externa e Política Interna no Portugal de 1890, Lisboa, 
Edições Alfa, 1990 
33 SANTOS, Maria Emília Madeira, Op. Cit., p.358
34 GUIMARÃES, Maria Ângela, Uma Corrente do Colonialismo Português, Lisboa, Livros Horizonte, 1984, 
pp.145-146
35 SALISBURY, Andrew Roberts , Victorian Titan, Londres, Phoenix, 1999, pp.520-522 in RAMOS, Rui, Op. Cit., 
p.58
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Assim apresentou em Novembro de 1889 uma proposta de criação de uma rede telegráfi-
ca entre Quelimane, Niassa, Tete, Zuiribo, Manica, Beira, Sofala, Inhambane e Lourenço 
Marques; de um projecto de construção de linhas de caminhos-de-ferro de Inhambane ao 
Transval, da Beira ao Alto Sanhate e de Lourenço Marques até à fronteira do Mussate; de 
uma forma de atrair emigrantes para se fixarem no Zambeze e em Lourenço Marques, de 
preferência no distrito de Inhambane e na Maxona.36

A 11 de Janeiro de 1890 o embaixador inglês em Lisboa, Georges Petre entrega a  
Henrique Barros Gomes e ao Ministro da Marinha e do Ultramar Frederico Ressano Gar-
cia, um ultimatum (ver anexo). Barro Gomes solicitou ao ministro britânico que escrevesse 
uma comunicação para a poder comunicar de forma correcta aos seus colegas de governo.37 
Com este memorando, Lorde Salisbury procurava intimidar Portugal para se retirar da África 
Austral e pôr fim às ambições portuguesas. O não cumprimento acarretava a interrupção de 
quaisquer relações diplomáticas e o confronto bélico em África. A esquadra de Gibraltar leva-
va instruções para se dirigir a África Austral e a esquadra do Índico para ocupar Moçambique. 

Nessa noite reúne o Conselho de Estado dirigido pelo rei D. Carlos, com Serpa Pimentel, 
J. Luciano de Castro, Augusto César Barjona de Freitas, Barros Gomes, Abreu e Sousa e o 
conde de S. Januário. 

O major Serpa Pimentel numa atitude fleumática preconiza a insatisfação face a uma pos-
sível rendição.

O ministro Henrique Barros Gomes declarava:
Em presença duma ruptura iminente das relações com a Grã-Bretanha e todas as consequências 

que poderiam dela derivar, o governo resolve “ceder” às exigências recentemente formuladas nos 
dois últimos memorandos, ressalvando por todas as formas os direitos da Coroa de Portugal nas 
regiões africanas de que se trata, protestando bem assim pelo direito que lhe confere o artigo 12.° do 
Acto Geral de Berlim de ser resolvido o assunto em litígio por mediação ou arbitragem. O Governo 
vai expedir para o Governo-Geral de Moçambique as ordens exigidas pela Grã-Bretanha.38 

Era a tentativa algo desesperada, de salvar a face para uma possível mediação efectuada por 
terceiros, só que a recusa não tardou por o governo inglês considerar que “que aquele artigo 
só pode ter execução no caso de as duas partes litigantes estarem de acordo em recorrer quer a uma 
mediação, quer a uma arbitragem”.

A 13 de Janeiro o deputado progressista Dr. Eduardo de Abreu entra no Martinho da Ar-
cada e incita os populares que ali se encontravam à contestação nas ruas:

“Meus senhores: a manifestação de hoje deve ser a ultima, até novos acontecimentos visto 
que já temos governo constituído. Por isso proponho que vamos todos cobrir de crepe a 

36 Actas das Sessões da Sociedade de Geografia de Lisboa, vol. IX, Lisboa, 1889, pp. 95-105 (11 de Novembro de 1889). 
Actas das Sessões da Sociedade de Geografia de Lisboa, vol. X, Lisboa, 1890, pp. 17-18 (Novembro de 1889). Ver 
também SANTOS, Maria Emília Madeira, Viagens de Exploração Terrestre dos Portugueses em África, Lisboa, Instituto 
de Investigação Científica Tropical, 1988
37 MAGALHÃES, José Calvet de, Portugal e Inglaterra: de D. Fernando ao mapa cor-de-rosa (II) in http://www.
janusonline.pt 
38 TEIXEIRA, Nuno Severiano, Op. Cit.
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estátua do grande poeta nacional que simbolisa a alma da pátria. Coroamos, assim, brilhan-
temente as nobres afirmações do nosso patriotismo”.

Liderando a turba desloca-se ao Largo de Camões onde “Em torno do monumento foram 
collocados cartazes em que se lia o seguinte: Estes crepes que envolvem a alma da pátria são 
entregues ao respeito e guarda do povo, da mocidade académica, do exercito e da armada 
portuguesa. Quem os arrancar ou mandar arrancar é o ultimo dos covardes vendido à Ingla-
terra”.39  

No parlamento Eduardo Abreu sugere, de forma irónica, que os deputados fossem au-
torizados a deslocarem-se ao Castelo de S. Jorge canhonear a estátua de Camões, que fosse 
entregue a Lord Fife o mosteiro da Batalha e à Rainha Vitória o mosteiro dos Jerónimos para 
depósito de carvão e gás.40

No primeiro Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa de 1890 é lavrado um protesto 
da mesma a todas as academias, sociedades, institutos e jornaes das suas relações.

Em resposta ao apelo, para além de inúmeras instituições e particulares nacionais a Socie-
dade de Geografia de Madrid solidariza-se com a sua congénere portuguesa, enviando um 
telegrama aderindo aos “protestos de geográfica Lisboa contra conducta Inglaterra invitando 
sociedades geográficas dei mundo tomen igual resolución en nombre ciência geográfica y 
derechos históricos”.41

A Sociedade de Geografia de Madrid enviou a todas as agremiações congéneres europeias, 
uma mensagem em favor dos direitos portugueses. (ver anexo).

Consequências da política interna não se fizeram esperar e o Partido Regenerador por in-
termédio da Gazeta de Portugal incitava à oposição ao Partido Progressista então no governo 
com expressões insurreccionistas “esses traidores e cobardes que deveriam ter o seu castigo neste 
mundo” ou “Que se faça justiça a essa gente e que não haja demoras nem delongas.”

A 20 de Janeiro de 1890, o Secretário Perpétuo da Direcção da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, Luciano Cordeiro, comunicava aos sócios o seguinte:

“Resolveu ainda a direcção depor opportunamente, perante os poderes públicos da nação, 
a renovação do voto, tantas vezes e por varias maneiras formulado pela Sociedade de Geo-
graphia de Lisboa, durante os quatorze annos da sua vida de persistente trabalho, propaganda 
c consulta, de que uma remodelação da politica e da administração colonial, imprimindo a 
uma e a outra um movimento disciplinado e pratico, as ajuste firmemente em todos os seus 
termos, ás necessidades o aos interesses o tradições da economia da nação.”42 

A Sociedade de Geografia de Lisboa “centraliza um amplo movimento de protesto antibritâni-
co, formulando várias moções que dirige aos órgãos do poder político assim como a diversas insti-
tuições nacionais e estrangeiras” 43

39 FORJAZ, Jorge Pamplona, Correspondência para o Dr. Eduardo Abreu. Do Ultimato à Assembleia Constituinte 
(1890-1911), Lisboa, Academia Portuguesa de História, 2002, p. 40
40 Idem, Ibidem, p.41
41 Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 9ª série, nº 1, Imprensa Nacional, 1890, p.24
42 Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 9ª série, nº 1, Imprensa Nacional, 1890, pp.54-55
43 GUIMARÃES, Maria Ângela, Op. Cit., p.189
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Criou-se então uma “Subscrição Nacional para a Defeza do Paiz” cujo “patriotismo posto em 
prova, encheu litteralmente o salão do theatro da Trindade de cidadãos de todas as classes sociais, 
accudindo ao chamamento d’um punhado de patriotas, na memoravel noite de 23 de Janeiro de 
1890, onde se nomeou uma grande Commissão para se promover uma subscrição afim de se ad-
quirirem todos os possíveis elementos maritimos de defeza para a Metropole e Colonias.” 44

A comissão de subscrição nacional era constituída por 259 vogais de todas as convicções e 
partidos tendo como figura mais conservadora o Cardeal Patriarca e a mais radical o republi-
cano Manuel de Arriaga. O presidente da sua comissão executiva era o Marquês de Pomares e 
seu vice-presidente o Duque de Palmela. Como vogais foram eleitos: Eduardo Abreu; Teófilo 
Braga; Marquês da Praia e Monforte; Rosa Araújo, Latino Coelho; Sousa Martins; Fernando 
Palha; Salgado Zenha; Bordalo Pinheiro; Roberto Ivens; Luciano Cordeiro e António Enes.

A 1.a sessão da Comissão Executiva foi realizada na Sociedade de Geografia de Lisboa, 
tendo Eduardo Abreu sido eleito seu secretário.45

Teve como objectivo subvencionar a aquisição de embarcações de guerra, como foi o caso 
do cruzador Adamastor construído em Itália. Realizaram-se festas e saraus com este propósito.

D. Carlos contribuiu com 40 contos, as rainhas com 20 contos cada uma e o infante D. 
Afonso com 5 contos.

O duque de Palmela foi o primeiro nobre a insurgir-se contra o ultimatum restituindo as 
condecorações britânicas que tinha desde a Guerra da Crimeia e resolve conceder um ano de 
receita da sua casa para a Grande Subscrição Nacional. O conde de Porto Covo e o duque de 
Cadaval associam-se a esta iniciativa.

Também o marquês de Pomares (futuro presidente da Subscrição Nacional) cujo patrimó-
nio imobiliário estava segurado a uma companhia seguradora inglesa transfere o mesmo para 
companhias seguradoras portuguesas seguido pelo marquês de Rio Maior. O conde Burnay 
que tinha dois filhos a estudar em Londres, ordena o seu regresso a Portugal.

Segundo a própria imprensa Republicana, D. Carlos “teria feito notar a inoportunidade de 
ser na presente conjuntura investido na Ordem da Jarreteira” e a imprensa monárquica dizia 
que este “resignou à comenda da Ordem Inglesa do Banho que lhe fora conferida quando 
era príncipe real e declarou à rainha Vitória que rejeitava a Ordem da Jarreteira que lhe fora 
conferida e em que havia de ser investido”.

O Século indicava que “apenas teria feito notar a inoportunidade de ser na presente con-
juntura investido na Ordem da Jarreteira”46

D. Amélia reagiu ao ultimatum de forma um pouco romântica “devíamos cair de armas na 
mão em vez de aceitar tal ultimato”. Só depois “compreendi que os reis não têm o direito de 
jogar com a existência do seu povo”.

O apelo ao sentimento nacional revestia agora algumas formas quase caricatas que levavam 
a atitudes de algum chauvinismo, vejamos pois algumas dessas expressões:

44 http://digitarq.dgarq.gov.pt/?ID=4187670
45 FORJAZ, Jorge Pamplona , Op. Cit., p.42
46 TEIXEIRA, Nuno Severiano, Op. Cit.
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“Morra a Inglaterra”; “Abaixo os piratas”; “Guerra, guerra sem tréguas ao comércio e às 
indústrias inglesas.”; “Não se compra e nem se vende a Ingleses.”; “Morte aos Ingleses”.

“...povo ferozmente egoísta e descaroàvelmente ingrato”; “... só é forte com os fracos : 
diante dos fortes cai de rastos!”; “... se fossemos fortes, a Inglaterra beijar-nos-ia os pés”.47

Na toponímia a população alfacinha muda o nome da “Travessa dos Inglesinhos” para 
“Travessa dos Ladrões”, o da “Travessa do Enviado de Inglaterra” para “Travessa do Diabo 
Que o Carregue”.

Uma “libra” passa a designar-se por uma “ladra”, um “beef”, por um “patife”, uma “ingle-
sada” por “um roubo”, a “prisão dum inglês” por “prisão dum ladrão” ou “preso por inglesar”.

Nomes anglófonos acabam por ser aportuguesados como a revista High-Life e o jornal O 
Repórter, que passaram a intitular-se de Alta Sociedade e O Português. O mesmo se passa com 
inúmeros estabelecimentos comerciais.

Por todo o lado recitava-se em lágrimas o poema Finis Patriae de Guerra Junqueiro:
“Ó cínica Inglaterra, ó bêbeda impudente, 
Que tens levado, tu, ao negro e à escravidão? 
Chitas e hipocrisia, evangelho e aguardente, 
Repartindo por todo o escuro continente 
A mortalha de Cristo em tangas d’algodão.”
A residência de Henrique Barros Gomes é apedrejada por manifestantes. Já não era possível 

o governo progressista manter-se em funções acabando por lhe suceder, a 14 de Janeiro de 
1890, um novo governo regenerador chefiado por Alberto de Serpa Pimentel.

“Dir-se-hia e assim era, com effeito, que o governo não via com bons olhos as demon-
trações populares, não porque ellas pozessem em perigo serio o socego das ruas, mas porque 
não eram de molde a chamar a Inglaterra a sentimentos conciliadores. Effectivamente, o 
gabinete Serpa Pimentel e o seu ministro dos estrangeiros, Hintze Ribeiro, não tinham então 
outro objectivo que não fosse o de chegar com o governo britannico, a um accordo, que po-
zesse termo á situação instavel em que haviam ficado as relações entre os dois paizes, depois 
da especie de rompimento do ultimatum.”48

O governo proíbe um comício no Coliseu, bem como uma manifestação patriótica onde 
se desejava depor uma coroa de flores na estátua de Camões. Manuel de Arriaga e Jacinto 
Nunes, entre outros cidadãos, são transportados para bordo de vasos de guerra. O governo 
impede alguns espectáculos, confisca jornais, desmembra a Câmara Municipal e a Associação 
Académica, acabando por dificultar o trabalho da Comissão da Subscrição Nacional. 

Rafael Bordalo Pinheiro no jornal “Pontos nos ii” procede a uma crítica corrosiva e avas-
saladora sobre o Ultimatum e a politica portuguesa na qual D. Carlos (“traição dos Bra-

47 MARQUES, Oliveira, Os caminhos históricos das fronteiras de Angola, Jornal de Angola, 03 de Dezembro, 2009 in 
http://jornaldeangola.sapo.ao/20/0/os_caminhos_historicos_das_fronteiras_de_angola_2
48 “Correio da Extremadura”  in Correio do Ribatejo, Sexta, 19 Fevereiro 2010 http://www.correiodoribatejo.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=874:o-31-de-janeiro-a-revolta-do-porto-conclusao&-
catid=50:noticias-de-topo
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ganças”) e o Governo são alvos privilegiados, salvando-se o major Serpa Pinto apelidado de 
“heroico explorador que atravessou a África no meio de triumphos, e é elle só, a verdadeira e 
única encarnação do espírito nacional, isempto de toda e qualquer macula partidária”49 ( falta 
qualquer coisa, não?) e através da emblemática figura do Zé Povinho do caricato John Bull 
figura representativa dos interesses britânicos. Os periódicos Punch, Times e o Standard são 
reduzidos à imagem de galinhas. 

“Não hão-de ser demonstrações rethoricas e indignadas que farão sentir caverna de bandi-
dos que se chama Inglaterra, a violencia da infâmia que nos fez. Explosões de palavras, o ven-
to as leva, sem outra memoria deixarem de si a mais do que cançaços inúteis e anedoctas. A 
guerra de Portugal à Inglaterra deve concentrar-se agora, na GUERRA DE PORTUGAL AO 
INGLEZ??? . E essa, inicial e por todas as formas, sem afrouxamento, nem treguas. Não ha 
em Portugal fabrica ou industria onde o inglez não esteja a viver do nosso dinheiro – Expul-
semol-o! Não ha armazém de mercadorias onde o fornecimento mais grande não seja inglez 
–Substituamol-o! Navio que não venha d’Inglaterra, machina que não venha d’Inglaterra, 
dinheiro que não venha d’Inglaterra! Eliminemos p’ra sempre esse traiçoeiro paiz das nossas 
relações commerciaes, tão rapido quanto possivel seja, e imponhamo-n’os todos o dever não 
vêr fim a esta campanha d’odio, de sangue mesmo e de vingança, ensinando-a nas escolas aos 
nossos filhos, e fazendo-a valer em factos, de que o esforço de homem para homem não seja 
mesmo eliminado.”50, mas cedo Rafael perceberia a inutilidade do discurso patriótico, o Zé 
Povinho do “Comité da Subscrição Nacional” é agora uma figura teatral com as actas na mão 
cuja legenda refere “Até agora, as reuniões só teem sido amostras da loquella publica, onde o 
Hamlet diria com sobeja razão-Palavras e mais palavras, só palavras!”51

A 20 de Agosto de 1890 é assinado em Londres pelo primeiro-ministro inglês, Lord Salisbury, 
e o conselheiro português Augusto César Barjona de Freitas um tratado em que se reconhece a 
soberania inglesa sobre toda a região do Chire até ao Zambeze, em troca do reconhecimento do 
domínio português no planalto de Manica  e uma relevante zona de Angola. 

Como contrapartida Portugal podia traçar estradas, caminhos-de-ferro e linhas telegráficas 
nos territórios a norte do Zambeze reservados à autoridade britânica, que para além das vinte 
milhas a norte do Zambeze, ficava dez milhas a sul do Zambeze, desde Tete até à confluência 
daquele rio com o Chobe. A Grã-Bretanha passava a ter liberdade de navegação e tráfego de 
mercadorias no Zambeze e no Chire para o porto da Beira, obrigando-se Portugal à edificação 
dum caminho-de-ferro na respectiva região, prometendo não ceder os territórios que lhe 
eram ratificados pelo tratado sem o antecipado consentimento do governo inglês.

“O tratado que, nas condições difíceis em que foi negociado, era bastante aceitável, foi 
violentamente atacado no parlamento, na imprensa e na opinião pública em geral, sendo 
rejeitado pelo parlamento o que levou à queda do governo em 16 de Setembro de 1890.”52

49 Pontos nos ii, 9 de Janeiro de 1890
50 Pontos nos ii, 9 de Janeiro de 1890
51 SERRA, João B., “O Ultimatum visto por Rafael Bordalo Pinheiro”, Publico, “Publico-Magazine”, Abril de 1990
52 MAGALHÃES, José Calvet de , Breve História Diplomática de Portugal, Lisboa, Europa-América, 1990, p.202
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53 D. Carlos, carta à rainha Vitória, 23.10.1890, ms., em RAW, RAJ — 66/68. In RAMOS, Rui, Op. Cit., p.61
54 NEWITT, Malyn, A Historv of Mozambique, London, Hurst & Company, 1995, p. 347
55 “Correio da Extremadura”  in Correio do Ribatejo, Sexta, 19 Fevereiro 2010 http://www.correiodoribatejo.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=874:o-31-de-janeiro-a-revolta-do-porto-conclusao&-
catid=50:noticias-de-topo

Eduardo Abreu, agora deputado pelo Partido Republicano, insurge-se contra o tratado, e 
remete uma carta contundente ao líder do partido progressista, José Luciano de Castro. (ver 
anexo)

D. Carlos escreve ao seu tio Príncipe Eduardo VII “escreveu ao seu “querido tio”, o filho da 
rainha Vitória, a explicar, com “toda a franqueza”, que o que lhe interessava era poder conseguir da 
Inglaterra não muito, mas apenas o suficiente para dar “satisfação ao chauvinismo de muitas pessoas”. 
Era tudo uma questão de aparências. Infelizmente, a questão era a mesma do lado inglês, como o 
príncipe de Gales notou: “é preciso que entendas que nós também temos de lidar com uma opinião 
pública que, apesar de melhor instruída, é igualmente exigente. 

(…) No Outono de 1890, ainda insistia em explicar à sua “querida tia”, a rainha Vitória, que “a 
nossa situação aqui é extremamente grave”. Sem a benevolência inglesa, estaria “comprometida” a “tran-
quilidade interior” do país, e também a de Espanha, “porque qualquer movimento republicano aqui 
provocaria imediatamente outro em Espanha-. Por isso, pedia à tia para “influenciar o vosso governo, 
de modo que desta vez ao menos as nossas modestas pretensões sejam escutadas”, e para “se lembrar que 
quem vos pede isso é o vosso sobrinho muito devotado”.53

Esta insistência manifestava o interesse do rei pela evolução dos acontecimentos no conti-
nente africano. Mas o Ultimatum provocou danos irreparáveis na monarquia portuguesa com 
a sucessão de governos e com o enfraquecimento da já débil economia nacional. Os défices 
aumentavam e caminhava-se para a falência. Apenas ficavam reforçados os ideais republica-
nos. 

Lord Salisbury, responsável pelo Ultimatum e pelo alerta para a mobilização da frota ingle-
sa, é, na opinião de Malyn Newitt54, o principal culpado por uma das maiores imprudências 
diplomáticas da política britânica do século passado.

Os próprios ingleses reconheciam a imprudência de lord Salisbury. O Star de Gladstone, 
dizia “Se Portugal fosse um covil de piratas chinezes, habituados a torturar os seus prisionei-
ros, em vez de ser como é tradicional alliado europeu da Grã-Bretanha,não seria decerto trata-
do por esta, com mais summario processo, nem com mais arbitraria brutalidade”. O Bradford 
Observer fala em “atropello de que Portugal tinha sido victima”. Durante a assembleia anual 
da Greater Manchester Camera, um dos assistentes, M. Rasdex, considerou que o Governo 
de sua Majestade tinha sido “violento, deshonesto e arbitrario” para com o seu velho aliado. 

Os periódicos franceses nomeadamente o Journal des Dabats e o Temps apelidavam o  
governo inglês de “descarado, brutal e cynico”. O Imparcial de Madrid questionava: “Expiará 
a Grã-Bretanha algum dia este feito e outros analogos?”55 

A Gazeta de Portugal publicava no dia 11 de Janeiro incentivos à rebelião popular contra o 
Partido Progressista e os Britânicos com chavões nomeadamente:
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“Mas os traidores e os cobardes teem o seu castigo n’este mundo”; “As circumstancias são 
graves”; “Não é possível esperar, ou contemporisar por mais um instante”; “Portugal diffi-
cilmente pode recuperar a sua situação antiga, depois do que se passou; mas ao menos, que 
o mundo inteiro saiba que se fez justiça a essa gente sem brio e sem sentimentos, que assim 
destruiu e enfraqueceu a sua pátria”;” Que se faça justiça a essa gente e que não haja demoras, 
nem delongas”; “A parte britannica das negociações foi tratada com um espirito, que se tivesse 
sido usado para com uma grande potencia, haver-nos-hia envolvido infallivelmente n’uma 
guerra, e n’uma guerra em que, demais, os observadores neutraes teriam sido compellidos a 
considerar-nos como aggressores de proposito deliberado”56

Segundo o Star tinham sido entregues, em Madrid, 6.000 bilhetes de apoio à posição lusa. 
Os italianos, austríacos e alemães procuraram exercer alguma influência junto de Lord 

Salisbury para que não fosse tão radical para com o governo português. 
O deputado republicano Raphael Maria de Labra defendia a posição portuguesa no par-

lamento espanhol. No parlamento italiano o deputado Mazzlein perguntava ao Primeiro 
Ministro Francesco Crispi como tencionava proceder. O mesmo acontecia em França com o 
deputado republicano Jules Gallard em relação ao ministro dos negócios estrangeiros Eugène 
Spuller.

Marcello Caetano, anos mais tarde, viria a considerar ter sido um erro político não se ter 
nesta última fase negociado simultaneamente com Inglaterra, reconhecendo que dormíramos 
demasiado sobre a certeza da posse.57 

O facto é que tais acontecimentos precipitaram Portugal para uma das derrotas diplomáti-
cas mais humilhantes da nossa História. Os ingleses pareciam não estar dispostos a abdicar do 
seu papel preponderante em África como potência colonizadora.

56 “Correio da Extremadura” in Correio do Ribatejo, Sexta, 19 Fevereiro 2010 http://www.correiodoribatejo.com/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=874:o-31-de-janeiro-a-revolta-do-porto-conclusao&catid=50:no-
ticias-de-topo
57 CAETANO, Marcello, Portugal e a Internacionaliza¬ção dos Problemas Africanos, 4.a edição, Lisboa, Edi¬ções 
Ática, 1971, p. 138
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Anexo

O ULTIMATUM BRITANNICO

Correspondencia expedida e recebida pela sociedade de geographia de Lisboa  
RELATIVAMENTE AO ULTIMATUM DIRIGIDO AO GOVERNO PORTUGUEZ 

PELO INGLEZ EM 11 DE JANEIRO DE 1890

NO MEZ DE JANEIRO

N.° 1
PROTESTO DA SOCIEDADE DE GEOGRAPHIA DE LISBOA

A TODAS AS ACADEMIAS, SOCIEDADES, INSTITUTOS E JORNAES  
DAS SUAS RELAÇÕES

Sociedade de Geographia de Lisboa a honra de comunicar ás sociedades congeneres a ex-
pressão sincera do seu voto relativamente ao conflito diplomático suscitado entre Portugal e 
Inglaterra. 

Por dever e honra da generosa solidariedade que a ellas nos liga nas mesmas aspirações e nas 
mesmas diligencias humanitárias e civilisadoras, depunhamos perante essas nossas illustres 
irmãs scientificas, como nós empenhadas na santa causa da paz, da civilisação e da exploração 
scientifíca da Africa, a nossa esperança e o nosso desejo leal de que essa causa não fosse mais 
uma vez perturbada por pretensões e cobiças tão formalmente offensivas da acção e da sobera-
nia, legitima do nosso paiz, como evidentemente contrarias á verdade, á rasão o ao direito.

E a nossa manifestação era tanto mais opportuna quanto é certo que taes pretensões, para 
trahir a justiça dos povos, de longa data e tenazmente procuram falsear a geographia e a 
historia, e para favorecer e disfarçar as más paixões e os cupidos interesses de aventura e de 
seita, têem organisado uma conspiração de capciosa propaganda e de influencias brutalmente 
egoístas destinada a mystitícar a opinião e a intrigar os governos contra o honrado povo que 
foi o primeiro a abrir o continente negro  á civilisacao e á sciencia.

Perseguida e extincta a escravatura na costa portugueza da Africa Occidental, os interesses 
que o trafico infame alimentava procuraram, e por largo tempo conseguiram, obstar, sob a 
protecção da politica ingleza, a que a nossa acção civilisadora e o nosso direito soberano lhes 
arrancasse o ultimo reducto, por uma ocupação regular e definitiva dos nossos territórios do 
Zaire inferior.

Foi exactamente o apresamento, pela auctoridade portugueza, de um navio negreiro na 
foz d’aquelle rio, que suggeriu a formal opposição do governo inglez, já então indignamente 
mystificado, á nossa ocupação d’aquelles territórios!

Assim e agora, também, os interesses da licenciosa e oppresiva
exploração dos indigenas, as pretensões de especulação e de monopólio commercial, o 

espirito fanático de seita, as absorventes ambições e ciúmes de predomínio e de expansão po-
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litica, agitaram-se ferozmente contra o leal e presistente empenho de Portugal em organizar e 
firmar a ordem, a segurança, a transformação pacifica e civilisadora nos nossos territórios mais 
remotos da Africa oriental: - no Zambeze, no Nhassa (Nyassa) e na Mashona.

Alguns mercadores e missionários inglezes, estabelecidos sob a nossa protecção e favor, 
n’alguns pontos insignificantes e esparsos d’esses territórios, onde nenhuma transformação 
benéfica têem operado, ensaiaram converter o facto d’esse precário e particular estabeleci-
mento em ostensivo direito do protectorado e de dominio da nação de que se dizem súbditos 
para evitar a policia culta da soberania de que são hospedes, que lhes tem sido generosíssima 
protectora, e que era, e é, a única que pôde exercer-se e se tem exercido effectiva e pacifica-
mente n’aquellas regiões.

A diplomacia britannica acabou por adoptar estas pretensões abusivas, primeiramente 
procurando obter a nossa annuencia e concessão voluntária a troco da retirada das suas for-
maes objecções á posse e á occupaçào portugueza dos territórios do Zaire, o que evidente-
mente equivalia a reconhecer o nosso direito aos que lhe cederíamos e que agora nos disputa!

Mallogrado, porém pela opposição da Europa, cm relação ao Zaire, o tratado em que esta 
operação se negociara, e passados poucos annos, apenas, depois da conferencia de Berlim, a 
Inglaterra intima-nos, não já o desejo e o interesse que a levaram a negociar esse tratado, mas 
a formal pretensão de  um direito sobre os territórios cuja cedência nos pedira e procurara 
obter a troco de largas compensações!

Alem do mallogro d’esse tratado, pelo qual apolítica ingleza contava estabelecer-se nas mar-
gens do Nyassa, outros factos concorreram, naturalmente, para exacerbar e fazer recrudescer 
as pretensões e cobiças britannicas, taes como; 

A concorrência incommoda que a Inglaterra teve de acceitar, de outras potencias, ao norte, 
do lado do Zanzibar e do mar Vermelho;

O reconhecimento de que os nossos territórios entre o Zambeze e o Limpopo, e particular-
mente a Mashona, abrangiam uma das zonas mais ricas, em minas de oiro, da Africa austral;

O nosso esforço decisivo por assegurar o desenvolvimento económico e politico da nossa 
colónia de Lourenço Marques, que as colónias inglesas do sul receiam, e que contraria a ob-
cessão britannica da absorpção dos estados independentes da Africa austral;

E, em summa, o vigoroso impulso que procurávamos imprimir ao desenvolvimento dos 
povos e territórios do nosso vasto dominio africano.

Precisamente attingiu a maior intensidade essa exacerbação de cobiça, quando as nossas 
expedições scientificas, commandadas por officiaes e engenheiros distinctos, calorosamente 
acolhidas pelos indigenas, estudavam e preparavam assegurar melhor esses territórios, — pelo 
caminho de ferro, pelo telegrapho, por uma policia civilisadora e christã, — á mais larga e 
liberal exploração e proveito do commercio licito e da colonisação europêa.

Explosiu então o mercantilismo do monopólio, o fanatismo de seita, o insolente orgulho 
do predomínio politico, essa triste e oppressiva trindade que pretende dominar a Africa inte-
rior pelo azorrague de sete pontas, de que não ha muito se fallou largamente no parlamento 
inglez, a propósito das missões do Nyassa, ou pelas cadeias e pelos foguetes de guerra, que 
ha pouco ainda tentavam introduzir pelas nossas alfandegas de Inhambane e de Quelimane 
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os pseudo-philanthropos, ou pelas armas aperfeiçoadas entregues ao bárbaro Lubengula para 
escravisar os povos da Mashona e lhes roubar as minas de oiro com que havia de pagal-as aos 
inglezes que lhe forneceram essas armas.

Ao passo que alguns aventureiros e agentes britannicos açulavam contra as nossas expe-
dições scientificas um regulo embrutecido e usurpador, a politica ingleza,— a politica de 
uma nobre nação europêa,— intimava-nos imperiosamente, como um direito que não se 
fundamentava, aquellas pretensões e cobiças.

Esta é, a breves traços, a verdade da situação, larga e irrecusavelmente evidenciada por to-
dos os documentos dignos de fé que temos exhibido e continuaremos a offerecer ao critério 
imparcial do mundo e da historia.

Sinceramente, com uma justa deferência para com uma nação culta e amiga, — no cons-
tante empenho de cooperar para que a paz e a civilisação da Africa não fossem perturbadas, 
— Portugal, certo do seu direito e confiado na dignidade e na justiça d’essa nação, prestou-se 
a discutir com o governo actual d’ella, as pretensões que elle infelizmente adoptára e a con-
vencel-o da absoluta inconsistência e sem-rasão d’essas pretensões.

Quer exhibindo perante o governo britannico os numerosos títulos do nosso direito e os 
leaes propósitos da nossa nação, quer chamando. n’um sincero accordo, um terceiro estado 
a considerar e julgar imparcialmente o extraordinário pleito, quer acceitando a mediação e o 
exame de uma conferencia de todas as nações interessadas na paz e na civilisação da Africa, 
Portugal offerecia á Inglaterra todos os meios justos, seguros, decorosos de liquidar com ella, 
leal e definitivamente, a questão.

Não duvidávamos do nosso direito e não receiavamos da justiça das nações e da consciência 
universal.

O incidente, a que já alludimos,— o assalto de uma nossa expedição scientifica,—em ter-
ritório que nunca nos fôra contestado pela própria Inglaterra, por uma horda de selvagens 
que ousavam arvorar a bandeira ingleza, e que se sabe já que haviam sido excitados áquello 
acto por agentes inglezes, suscitou ao governo britannico reclamações e exigências novas, sem 
que o movesse comtudo a fundamentar, por uma vez, os direitos que vaga e imperiosamente 
allegava.

Essas reclamações e exigências facilmente se evidenciavam infundadas, absurdas até, ba-
seadas apenas em falsas e suspeitas informações.

Mas ainda Portugal se prestou a fazer suspender a sua acção e o trabalho das suas expe-
dições scientíficas nos territórios contestados, exigindo apenas a natural, reciprocidade de ser 
respeitado o statu quo pelos agentes inglezes, para se entrar definitivamente na liquidação 
diplomática e pacifica da questão.

Sabe já a Europa, sabe já o mundo culto, qual foi o procedimento do governo britannico.
Agglomerando grandes forças navaes nas proximidades de alguns dos nossos portos euro-

peus e africanos, ameaçando-nos pela sua imprensa mais politicamente auctorisada, entre os 
mais estúpidos e desprezíveis insultos, de praticar um acto de força espoliadora sobre os nos-
sos territórios, a Inglaterra interrompeu uma correspondência serena e amiga, violou as nor-
mas tradicionaes da cortezia e da lealdade internacional, e antepoz arrogantemente, provoca-
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doramente, ao direito que não podia provar e que não tinha, a força material, a superioridade 
bruta dos seus engenhos e meios de guerra offensiva, de oppressão e de coacção violenta.

Exigiu do governo portuguez que dentro de quatro horas, apenas, resolvesse e ordenasse a 
retirada das nossas forças e expedições scientificas dos territórios do Nyassa e da Mashona, em 
que, alem de representarem, o nosso direito, representavam a sciencia, a civilisacão, a ordem, 
em face da selvageria excitada, do escravismo armado, da cobiça flibusteira.

A não annuencia a similhante exigência seria seguida de um procedimento, que evidente-
mente equivalia a um rompimento de hostilidades, mais propriamente a um assalto immedi-
ato, cobarde, traiçoeiro, de territórios, fortunas e vidas portuguezas.

E passava-se isto, e praticava-se isto a alguns dias de distancia da reabertura da conferencia 
de Bruxellas, onde as nações da Europa, associadas n’um grande e generoso empenho de paz, 
de liberdade, e de civilisacão, estudam os meios de as garantir á Africa!

E contra este facto insólito, que affronta a nossa independência secular e reconhecida por to-
das as nações, a nossa leal e constante cooperação nos progressos do direito moderno, os nossos 
sentimentos de homens livres e civilisados, de estudiosos e trabalhadores honrados, é contra este 
facto monstruoso, pelo qual uma grande nação europêa, ao terminar o século XIX se mostra 
disposta a retomar o papel da velha pirataria argelina ou dos bucaneiros das Antilhas, é contra 
esta coacção brutal e indigna, que a direcção da Sociedade de Geographia de Lisboa, em nome 
d’esta, vem depor no seio das suas irmãs scientificas, o mais solemne e formal protesto perante a 
sciencia, perante a consciência universal, perante a solidariedade da civilisacão moderna.

Lisboa, 13 de janeiro de 1890. = Presidente, Francisco Maria da Cunha. = Presidente do con-
selho central, António do Nascimento Pereira Sampaio. = Vice-presidentes, Frederico Augusto 
Oom = F. V. Mendes Guerreiro = Joaquim José Machado = Fernando de Almeida Pedroso. = 
Secretario perpetuo, Luciano Cordeiro. = Secretario annual, J. F. Palermo da Fonseca Faria. = 
Secretários adjuntos, Ernesto de Vasconcelos = Domingos Tasso de Figueiredo. = Thesoureiro, 
Francisco dos Santos. = Vogaes, Rodrigo Affonso Pequito = José Bento Ferreira, de Almeida = 
José Estevão de Moraes Sarmento = João Pedro Patrone Junior = João Henrique Ulrich.

DA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE MADRID

Sociedad Geográfica de Madrid, calle dei Leon n.° 21, 15 onero 1890.—Ilmo y exemo 
sr. — Después de la communicación dirigida á esa ilustre sociedad com fecha 11 del actual, 
llegó á conocimiento de la Geográfica de Madrid, que presido, la noticia de los últimos actos 
de Inglaterra, que tan justa indignación han causado en Portugal.

Al constituir-se ayer en sesión la junta directiva, se dió cuenta de aquel atropello, y por 
unanime voto se acordo dirigir el telegramma que V. E. habrá ya recibido, adhiriendo-se á 
los protestos de la de Lisboa, así como redactar una circular, dirigida á las demás sociedades 
de geografia, invitandolas á que tomen igual resolución en nombre de la ciência geográfica y 
de los derechos históricos, que indisputablement asisten á Portugal, más que á ninguna otra 
nación europea, para la colonización y civilización del Africa en los territórios donde tan feliz 
y activamente las has emprendido.
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Tengo una verdadera satisfacción en comunicar á V. E. este unánime acuerdo, y le ruego que se haja 
intérprete de nuestros sentimientos   ante la ilustre sociedad portuguesa que tan dignamente preside.

Soy    de V. E. con la mayor consideración atento y S. S. q. b. s. m.=El presidente, Francisco 
Coello.— Excmo e Ilmo sr. presidente de la Sociedad de Geografia de Lisboa

DA SOCIEDAD ESPANOLA DE GEOGRAFIA COMERCIAL58

Sociedad española de geografia comercial.— Madrid, 18 de enero de 1890.— Ilmo y excmo sr. 
presidente de la Sociedad de Geografia de Lisboa.—Muy señor nuestro.— La sociedad española 
de geografia comercial, enterada del conflicto que ha surgido entre los gobiernos de Inglaterra y 
Portugal, com motivo de las arbitrarias reclamaciones de aquel contra la legitima soberania de la 
nación portuguesa en los territórios de Maxona, Xiré y Ñasa, se adhiere á los acuerdos de la sociedad 
geográfica de Madrid, y en nombre de la ciência geográfica y de los derechos históricos, protesta 
contra el despojo que pretende realizar el gobierno del reino unido de la Gran-Bretaña é Irlanda.

Con este motivo, sr. presidente, tenemos el honor de reiterar á esa.
ilustre sociedad nuestros sentimientos de confraternidad cientifica, y á
V. E. el testimonio de nuestra consideración y respeto. = El presidente, Francisco Coello 

= El secretario general, R.  Torres Campos.

DA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE MADRID

El presidente de la Sociedad Geográfica de Madrid, B. L. M., ai excmo sr. presidente de la 
Sociedad de Geografia de Lisboa. —Y tiene el honor de remitirle um ejemplar de la circular 
dirigida por esta Sociedad á las demás de Geografia.

Aprovecha gustoso esta ocasion para ofrecerle el testimonio de su consideracion más distin-
guida. = D. Francisco Coello. = Madrid, 22 de enero de 1890.

Madrid, le 15 janvier 1890.—Monsieur. — Le conflict qui a surgi entre les gouvernements 
d’Angleterre et du Portugal, au sujet de la souveraineté incontestable de cette dernière puis-
sance sur les territoires de Mashona, Chire et Nyassa, a été suivie avec le plus vif intérêt par 
la Société Géographique de Madrid qui, en vue de la motion élevée à son gouvernement par 
la Société de Géographie de Lisbonne, s’est empressée de lui manifester l’adhésion la plus 
sincère à ses déclarations appuyées sur le droit et la justice. Aujourd’hui que 1’Angleterre 
en appelle à la force dans son ultimatum pour arriver à réaliser sa spoliation,  la  Société  de  
Madrid  renouvelle sa  conformité  complète aux protestations de la Société de Lisbonne, et 

58 En 1883, a iniciativa de la Sociedad Geográfica de Madrid y después de la celebración de un Congre-
so Español de Geografía Comercial y Mercantil, se creó una Sociedad Española de Africanistas y Colonis-
tas, después llamada de Geografía Comercial, que editó entre 1885 y 1996 una Revista de Geografía Comer-
cial y que a partir de ese año se integró en la Sociedad Geográfica de Madrid, constituyendo una Sección de la 
misma con el nombre de Sección de Geografía Comercial, Esta Sección comenzó en 1897 la publicación, paralela al 
Boletín, de una Revista de Geografía Colonial y Mercantil que duró hasta 1924 en que se refundió con el Boletín.  
In http://www.realsociedadgeografica.com/es/pdf/catalogo1.pdf
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se croit en devoir de s’addresser en même temps à toutes les corporations qui s’adonnent à 
1’étude des sciences géographiques.

Cest qu’en effet il ne s’agit point ici d’un simple conflict de nation à nation; 1’acte accompli 
par 1’Angleterre, au mépris même de récents traités, représente la négatíon absolue de droits 
reconnus et san-ctionnés par l’histoire et par la science, droits desquels sont solidaires toutes 
les sociétés de géographie, quelle que soit leur nationalité.

La Société de Madrid a donc 1’honneur, mr. le président, d’inviter cette savante corpora-
tion, au nom de la science géographique et des droits consacrés par l’histoire, à s’unir à la 
protestation solennelle con-tre 1’attentat commis par le gouvernement anglais et à appuyer 
de toute sa haute influence morale les droits indiscutibles du Portugal, qui a porté déjà si 
loin ses travaux incessants pour la civilisation et la colonisation des ses possessions africaines.

Veuillez agréer, mr. le président, 1’expression de mes sentiments les plus distingués et de la 
plus haute considération. = Le président, Francisco Coello = Le secrétaire général, Martins 
Ferrero.

Capítulo VI da Acta Geral de Berlim

“Cap. VI — Declaração relativa às condições essenciais a preencher para que as novas ocu-
pações nas costas do continente africano sejam consideradas efectivas”.

Art.° 34 — A Potência que de futuro tomar posse de um território nas costas do continente 
africano situado para além das suas possessões actuais, ou que, não as tendo tido até então, vier 
a adquiridas, ou do mesmo modo a Potência que vier a adquirir um Protectorado, acompanhará 
o respectivo Acto de uma notificação dirigida às outras potências signatárias da presente Acta, a 
fim de as habilitar a apresentar, se houver fundamento para tal, as suas reclamações”.

Art.º 35 — As Potências signatárias da presente Acta reconhecem a obrigação de assegurar, 
nos territórios por elas ocupados, nas costas do Continente africano, a existência de uma 
autoridade suficiente para fazer respeitar os direitos adquiridos e, caso haja lugar, a liberdade 
de comércio e de trânsito nas condições em que vier a ser estipulada”

Ofício do Capitão-general de Angola José de Oliveira Barbosa para o marquês de Aguiar 

“Ill.mo e Ex.mo Sr. 
Tenho a honra de levar à Respeitável Presença de V. Ex.ª as Cartas que me foram remetidas 

de Tete pelo Governador dos Rios de Sena vindas por terra em consequências da descober-
ta da comunicação das duas Costas Oriental e Ocidental de África tanto desejada; e nesta  
ocasião vão, embarcados na Fragata Príncipe Dom Pedro os Pombeiros Pedro João Baptista e 
Amaro José, do Tenente Coronel Director da Feira do Mucary Francisco Honorato da Costa, 
a cujas diligências e fadigas se deve o êxito deste trabalho. e levam os Roteiros da jornada para 
serem apresentados na Secretaria de Estado desta Repartição. 

Deus Guarde a V. Ex.ª 
São Paulo de Assunção de Luanda, 25 de Janeiro de 1815 
José de  Oliveira Barbosa.
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Ofício de Constantino Pereira de Azevedo, Governador dos Rios de Sena para o conde 
das Galveias 

“Ill.mo e Ex.mo Sr. Conde das Galveias. 
Tendo Sua Alteza Real o Príncipe Regente Nosso Senhor determinado no ano de 1799 ver 

se conseguia a abertura do caminho de Sua Capital de Angola para estes Rios de Sena, a fim 
de que os seus Povos tanto da África Ocidental como da Oriental, pudessem girar com o seu 
comércio com mais vantajosos lucros do que até agora o podiam fazer: assim como também 
puderem circular as noticias de uma Costa a outra com mais brevidade, do que se pudessem 
fazer pelos Navios, e tendo encarregado a dita abertura por este lado Oriental ao Governador 
que foi destes Rios Francisco José de Lacerda e pelo lado Ocidental ao Ex.mo D. Fernando de 
Noronha Capitão General de Angola, encarregando este ao Tenente Coronel Comandante e 
Director da Feira de Casange Francisco Honorato da Costa , sucedeu que desta parte Oriental 
faleceu o dito Governador Lacerda no sitio de Cazembe, tendo feito o seu descobrimento até 
o sitio donde faleceu, e da outra parte Ocidental , com efeito conseguiram os Escravos do 
dito Tenente Coronel acima mencionado, a dita abertura até o Cazembe; cujos Escravos tem 
estado ha quatro anos ano dito sitio sem que tivessem meios de se conduzirem a esta Vila 
para darem as  referidas noticias, e vendo eu que esta Vila se achava um pouco destituída de 
comércio por má inteligência que tem havido com alguns Régulos que a cercam; e querendo 
eu de alguma forma ampliar esta falta chamei ao Quartel da minha Residência em Maio de 
1810 a Gonçalo Caetano Pereira homem muito antigo, e muito prático destes Sertões, e 
tratando com ele sobre o aumento que desejava que esta Capitania tivesse no seu comércio 
lhe pedi me descobrisse algum lugar para onde pudesse com vantagem comerciar; este me 
respondeu que antigamente vinham a esta Vila negociar os Vassalos do Rei de Cazembe, e que 
desde o tempo em que intentamos a abertura do caminho nunca mais aqui tinham vindo e 
que ignorava, o motivo; uns diziam ser pela desordens que os nossos fizeram no dito Cazembe 
depois da morte do Governador Lacerda, e outros diziam era por que aquela Nação andava 
em Guerra desde esse tempo com a Nação Muizes, e pedindo eu ao dito Gonçalo Caetano 
Pereira me desse três Escravos seus para eu mandar de Embaixada ao dito Rei Cazembe para 
ver se movia aquela Nação a tornar outra vez a esta Vila com o seu comércio como dantes 
faziam , este me facultou os seus Escravos, cujos mandei de Enviados ao dito Rei Cazembe, 
e vendo este lá chegar os ditos Escravos tomou a deliberação de me mandar uma Embaixada 
composta de um grande, e cinquenta homens seus vassalos, na qual me manda dizer que no 
seu Reino existiam há quatro anos aquelas duas Pessoas que tinham vindo da parta de Angola, 
cujos mandava entregar; os quais chegaram a esta Vila em 2 de Fevereiro do presente anho, 
trazendo-me uma Carta de seu Amo, cuja Carta tenho a honra de remeter a V. Ex.ª a Cópia, 
e perguntando eu aos sobreditos, se queriam voltar voluntariamente pelo mesmo caminho 
por onde tinham vindo, me responderam que sim, porém que era preciso eu dar-lhes as 
providências necessárias para o sobredito transporte, aos quais mandei dar setecentos panos 
de valor de duzentos e cinquenta reis fortes cada um, e dando de tudo parta ao meu Capitão 
General, assim como também saber dele se à Real Junta daquela Capital me levava em conta 
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a. sobredita despesa, e quando não a pagaria dos meus soldos, de cujo ofício ainda não coube 
no tempo receber resposta. 

Eu deveria fazer alguma ponderação a V. Ex.ª sobre este descobrimento, por que não acho 
maior inteligência nos ditos Descobridores, porém ao mesmo tempo conheço segundo a sua 
capacidade fizeram muito, e como estes agora tornam pelo mesmo caminho vão insinuados 
por mim o modo como devem fazer a sua derrota, e as averiguações que devem fazer, a in-
teligência em que acham aqueles Régulos; se com efeito nos deixarão. passar francamente por 
aqueles caminhos, e quais os mimos  que lhes deveremos oferecer; de tudo vão industriados 
por mim; e estes prometem dar um exacto cumprimento aos , referidos objectos com todas as 
clarezas necessárias, entregando ao Ex.mo Capitão General de Angola tudo quanto acharem 
tendente à dita abertura; o que tudo participo a V. Ex.ª para que V. Ex.ª se sirva de o pôr na 
presença de S. A. Real o Príncipe Regente Nosso Senhor. 

Tenho também a honra de remeter a V. Ex.ª a Derrota que me ofereceram os Descobridores, 
a qual é N.º 1, assim como também um papel das perguntas que fiz aos referidos o qual é N.º 
2, e a Carta que me dirigiu o Tenente Coronel Amo dos referidos Descobridores, a qual é N.º 3. 

A Ilustríssima e Excelentíssima Pessoa de V. Ex.ª Deus Guarde por, muitos anos. 
Quartel da Residência da Vila de Tete 20 de Maio de 1811.59

***
Ill.mo e Ex.mo Sr. Conde das Galveias, do Conselho de S. A. Real, Ministro e Secretário 

dos. Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos. 
Constantino Pereira de Azevedo, Governador dos rios de Sena
O Governo de Sua Majestade Britânica não pode aceitar, como satisfatórias ou suficientes, 

as seguranças dadas pelo Governo Português, tais como as interpreta.
O Cônsul interino de Sua Majestade em Moçambique telegrafou, citando o próprio major 

Serpa Pinto, que a expedição estava ainda ocupando o Chire, e que Katunga e outros lugares 
mais no território dos Makololos iam ser fortificados e receberiam guarnições. O que o  
Governo de Sua Majestade deseja e em que mais insiste é no seguinte:

Que se enviem ao governador de Moçambique instruções telegráficas imediatas para que 
todas e quaisquer forças militares portuguesas actualmente no Chire e nos países dos Mako-
lolos e Mashonas se retirem.

O Governo de Sua Majestade entende que, sem isto, as seguranças dadas pelo Governo 
Português são ilusórias.

Mr. Petre ver-se-á obrigado, à vista das suas instruções, a deixar  imediatamente Lisboa, 
com todos os membros da sua legação, se  uma resposta satisfatória à precedente intimação 
não for por ele  recebida esta tarde; e o navio de Sua Majestade, Enchantress, está  em Vigo 
esperando as suas ordens.

Legação Britânica, 11 de Janeiro de 1890.

***
59 in http://www.arqnet.pt/portal/pessoais/pombeiros1.html
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“Illustrissimo e Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Luciano de Castro, digníssimo 
chefe do partido progressista - A convenção assignada em Londres em nome do Rei de Portu-
gal com o fim, dizem os frios personagens signatários d’aquelle papel de estreitar os vínculos 
de amisade que unem as duas nações não é só um abysmo de perfídias e subtilezas jurídicas 
à altura de doutores chicaneiros, é também torpíssimo libello que infama e escravisa para 
sempre toda a terra portuguesa.

Não morrem as nações só quando as fere em cheio o génio da guerra servido pela espada 
victoriosa, gravando na pedra ou no bronze que vai esconder a Pátria moribunda - finis 
Poloniae. Uma nação também morre e deshonrada quando os que sentem, os que pensam e 
podem, assistem impassíveis em nome da ordem a que se vote e ratifique um convénio que 
é a própria desordem, pois que colloca essa nação, perante o mundo, em estado de quebra 
fraudulenta de brios e de bens - finis Lusitaniae.

Na desgraçada convenção de 20 de Agosto, desde o artigo em que Portugal se obriga a 
não ceder a qualquer potencia terra portugueza, sem o consentimento da Gran Bretanha, 
até ao artigo em que Portugal é obrigado a construir um caminho de ferro, partindo de uma 
bahia portugueza, avançando por territórios portugueses, tudo isto porém, terra, estudos, 
engenheiros e capitães, vigiados e fiscalizados por um membro da variada policia ingleza - um 
engenheiro nomeado pelo governo britannico (artigo XIV) - é tudo uma vileza. Tudo aspira 
e respira num traiçoeiro e criminoso ambiente de erros e de baixezas. Como é que o plenipo-
tenciário portuguez foi descendo tanto, sempre de concessão em concessão, até admitir que 
num tratado de limites se escrevesse e publicasse que engenheiros portuguezes estudando em 
campo portuguez fossem sempre assistidos por um espião inglez? No parlamento qual será 
o engenheiro civil com voz para approvar o tratado? E fora do parlamento, n’outros que a 
nação deve reunir, qual será o engenheiro militar que, sem tremer de justa cholera e de altiva 
indignação., queira desabainhar a sua espada para defender o tratado à ordem de um poder 
executivo transformado em servo, sócio e advogado da espionagem britannica?

Não ha uma só clausula do tratado simplesmente consoladora. Em todas, absolutamente 
em todas, vê se a guerra adunca do tal cavalheiro da mais nobre Ordem da Jarrateira, ras-
gando fibra a fibra os lombos do enviado extraordinário de Sua Magestade Fidelíssima. Em 
todas se vê, e é isto o que fere, Portugal escarnecido, espoliado, submettido para sempre ao 
protectorado da Gran-Bretanha, sujeito enfim a arrastar-se como um pedinte pelos tribunaes 
de arbitragem sempre que convier à Inglaterra, directamente pelo missionário ou indirecta-
mente pelo indígena, faltar como costuma à fé dos tratados. A Inglaterra, vendo na sua frente 
um negociador de capa à hespanhola, discursando brilhantemente em portuguez vernáculo e 
soffrivelmente em francez de littoral, sabendo de cór vários códigos e podendo interpretar os 
seus artigos de mil maneiras todas dífferentes, sempre com o mesmo timbre na voz, sempre 
com a mesma compostura de corpo, amenisando a conversa com as historias alegres d’esta 
terra, de cinco em cinco minutos collocando gravemente a mão direita sobre a região cardíaca 
para fallar de responsabilidades, sacrifícios, dôr, patriotismo, etc. - a Inglaterra, repito, em 
frente de tal negociador, avaliou o estofo dos collegas que o enviavam.
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Portanto, não hesitou só minuto. Do Oriente salta para o Occidente e negoceia Angola, 
com a mesma facilidade com que negociara Moçambique. E assim embrulham num mesmo 
tratado a pátria africana! Está, pois, aberto conflicto de morte, não entre partidos, pois todos 
parecem mesquinhos perante a magnitude da questão, - mas entre o estrangeiro senhor dos 
mares, e esta nossa velha, fraca, mas muito estremecida pátria.

Portugal está ameaçado na sua integridade, no seu commercio, na industria e navegação, 
na sua honra e autoridade, não por um acto positivo de força - até hoje tem sido só e sempre 
assim que as nações costumam ceder terreno pátrio, - mas por um tratado imposto calculada 
e friamente, com todas as cerimonias, praxes e facilidades, como se se tratasse de um sim-
ples convénio de extradicção. D’esse conflicto Portugal ha-de sahir necessariamente morto 
e deshonrado, ou digno e vivo. No primeiro caso acceitando o tratado; no segundo, rejei- 
tando-o. A nação, e com a nação a justiça universal, o apoio e a sympathia das raças latinas, 
estará com aquelles que poderem e souberem luetar, de reducto em reducto, até ao ponto de 
ser impossivel a votação ou a ratificação de similhante convénio. A opposição parlamentar, 
onde o sentimento patriótico vibra por igual, terá força, todavia, dentro e fora do parlamento 
para conseguir a rejeição do tratado? O problema é de uma excepcional gravidade: eis porque  
tenho a subida honra de me dirigir a V. Exa, solicitando a convocação das minorias progres-
sistas de ambas as casas do parlamento.

Certamente que é V. Exa o primeiro a conhecer e a saber pesar as responsabilidades da 
questão, e por isso V. Exa já terá decidido como e quando convocará as minorias. Portanto, V. 
Exa far-me-há justiça, crendo que estas imperfeitas linhas nem de leve conteem uma qualquer 
indicação política.

São apenas um desabafo, por me sentir vexado, como todos os bons e leaes portuguezes, 
pelas ultrajantes disposições do tratado. Exprimem também o desejo de sacrificar as minhas 
pobres forças pela Pátria, cuja honra e existência estão em perigo.

Sou com a maior consideração - De V. Exa, muito att.°, ven. am.° obrg. -Lisboa, 31 de 
Agosto de 1890-Eduardo Abreu, deputado pela Ilha Terceira”.60 

***
“A ocasião não é propriamente para chorarmos as nossas desventuras, nem para discussões 

estéreis e inúteis. No momento em que esta gloriosa nação atravessa uma crise assustadora, 
acerquemo-nos todos da bandeira portuguesa para a defendermos corajosamente das bru-
talidades do aristocrático marquês de Salisbury, que só pensa em nos roubar, confiado na 
superioridade das forças britânicas e na indiferença das outras nações do mundo. Esqueçamos 
por um instante as divergências políticas e unam--se todos os partidos em derredor da mesma 
bandeira, que é a da Pátria, aquela que outrora tremulou desassombrada nas cinco partes 
do mundo e que Serpa Pinto ainda hoje empunha briosamente nos pontos mais arriscados 
do continente africano. O momento não é azado para retaliações, nem para a propaganda 
revolucionária dos republicanos. Não nos descuidemos porque amanhã pode ser tarde. Aba-

60 FORJAZ, Jorge Pamplona , Op. Cit., pp.45-47
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tam-se as bandeiras partidárias para se içar bem alto a bandeira nacional. O governo deve 
ser o primeiro a ensarilhar as armas. Inspirando confiança aos adversários, eles não recearão 
seguir-lhe o exemplo. (...) A intimação do governo de S. James melindrou-nos nos nossos sen-
timentos patrióticos porque não estávamos acostumados a humilhações; e Salisbury atreveu-
-se a tanto porque dormíamos há 70 anos e não estávamos precavidos. Ouvimos ornear o 
aristocrático marquês e tivemos a imprudência de adormecer novamente sem nos munirmos 
de um vergalho.

Suportámos por isso os couces do sendeiro quando outrora não temíamos os rompantes 
do leão que tantas vezes se rojou humilde a nossos pés. Oxalá que a lição nos aproveite e que 
o desforço se não faça esperar. A guerra que promovemos às mercadorias da Grã-Bretanha, e 
que, infelizmente, ainda não é geral, merece o apoio de todos e é a única que lhe poderíamos 
fazer com vantagem nas circunstâncias actuais. Portugal, porém, necessita de se desforçar 
energicamente logo que se lhe ofereça ensejo. (...) Armemo-nos também até que venham 
melhores dias; e sem perda de tempo, corramos a pontapés os que se embebedam com o nosso 
vinho e vão depois vomitar no Times as infâmias mais grosseiras. Vamos! Não percamos um 
momento.

Acerquemo-nos da bandeira nacional e icemo-la bem alto onde não cheguem as afrontas 
brutais do marquês de Salisbury e da cáfila de bandoleiros que o aplaude nas suas aventuras 
atrevidas e desonestas (...)”.
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Victor Marques dos Santos 2

INTRODUÇÃO

As negociações entre a Inglaterra e a Alemanha sobre a partilha das colónias portuguesas 
situam-se na articulação dos interesses económicos e estratégicos das duas potências, e destes 
com a evolução da conjuntura política europeia. Os objectivos identificados no âmbito das 
políticas externas da Inglaterra e da Alemanha, reflectem-se nas suas relações bilaterais com 
Portugal. A interacção sinérgica entre estes factores projecta-se na situação interna portuguesa 
e na problemática da colonização africana, originando desenvolvimentos determinantes na 
evolução daquelas relações, em dois momentos e em dois contextos diferenciados. 

A estratégia germânica visa dois objectivos. Em primeiro lugar, a Alemanha procura afir-
mar-se no plano internacional como alternativa à centralidade da dialéctica franco-britânica, 
através do aumento da sua capacidade de intervenção político-diplomática. O segundo ob-
jectivo consiste na demonstração de capacidades estratégico-militares, através do exercício de 
influência ou da participação activa na gestão ou alteração do status quo territorial em áreas 
geográficas colonizadas pelas potências europeias, designadamente, em África. 

A estratégia alemã de expansão africana adquire expressão a partir de 1878, ano da realização 
do Congresso de Berlim3, desenvolve-se após a saída de Bismark e decorre das perspectivas dos 
novos dirigentes políticos germânicos sobre o relacionamento estratégico com a Inglaterra e 
com a França. A chegada tardia da Alemanha à corrida da ocupação colonial determina a ex-
ploração da conflitualidade de interesses entre aquelas duas potências, designadamente, através 
do aprofundamento das relações com países como a Bélgica e Portugal, cujos vastos interesses 
em África, não correspondiam à sua ponderação político-estratégica na Europa.

Os interesses britânicos na África austral incluíam os planos de ligação ferroviária entre Cape 
Town e o Cairo, perspectivada por Harry Johnston e favorecida por Cecil Rhodes, William 
Cadbury e Alfred Milner, opondo-se aos planos de ligação entre as costas ocidental e oriental 
africanas projectados por Portugal e pela França. Neste contexto, Portugal procura defender os 
seus interesses através da celebração das Convenções luso-francesa (12-5-1886) e luso-alemã  

1 Texto de apoio à Conferência proferida na Sociedade de Geografia de Lisboa, em 27 de Abril de 2010, inserida 
no Ciclo de Conferências “A República e o Ultramar Português: 1910-1926”, comemorativo do I Centenário da 
República 1910-2010.
2 Professor Associado com Agregação, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de 
Lisboa. Membro da Sociedade de Geografia de Lisboa.
3 Cfr. João de Castro Fernandes, “O Ultramar Português no Apaziguamento Internacional”, in Estratégia, Lisboa, 
AICP e ISCSP-UTL, 2003, pp. 167-299, p. 197.
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4 Luís Vieira de Castro, D. Carlos I – Elementos de História Diplomática, 3ª edição, Lisboa, Portugália, 1943,
 p. 133.

(30-12-1886), relativas aos limites territoriais que definiriam geograficamente o “mapa-cor-
de-rosa” proposto por Barros Gomes.

No plano europeu, a Inglaterra gere a Aliança Luso-Britânica, como espaço de negociação 
de geometria variável, adaptando-a às circunstâncias. Por um lado, atribui valorações con-
junturalmente diferenciadas ao significado político e operacional das garantias dos Tratados 
de Windsor. Por outro lado, utiliza a Aliança como elemento da estratégia negocial com a 
Alemanha, que poderemos considerar como um dos eixos definidores da política externa 
britânica.

A CONVENÇÃO SECRETA ANGLO-ALEMÃ DE 1898

Na última década do século XIX, a vida portuguesa era dominada por um agravamento 
progressivo da crise financeira. A questão da dívida externa portuguesa, indirectamente ligada 
à problemática colonial, condicionaria a acção da diplomacia portuguesa na salvaguarda dos 
interesses nacionais, não apenas em África mas também na Europa, no processo de revita- 
lização da Aliança Luso-Britânica.

A situação financeira, agravada pela descida acelerada do câmbio brasileiro e pela falên-
cia do banco inglês Baring Brothers, colocava o país numa situação difícil em relação ao 
estrangeiro. Os credores alemães e franceses, apoiados pelos respectivos Governos, exigiam 
os pagamentos a curto prazo. Só em 1902, terminariam estes contenciosos, com a cele-
bração do Convénio com os credores estrangeiros, que permitiria a reconversão da dívida 
pública. Mas, entretanto, durante os últimos anos do século XIX, a crise seria objecto 
de especulação internacional, a que não foram estranhos os interesses da Inglaterra e da 
Alemanha.

A direcção da política externa portuguesa, delineada pelo Rei e apoiada pelo Governo de 
Hintze Ribeiro, com Frederico Arouca na pasta dos Negócios Estrangeiros, e por Soveral, 
entre outros, contribuíra para o reforço da amizade Luso-Britânica, imprimindo uma nova 
dinâmica à velha Aliança. Em consequência, o processo negocial anglo-alemão desenvolvia-se 
perante um enquadramento político renovado, e inequivocamente relevante para Portugal, 
ou seja, o do reconhecimento britânico dos direitos e dos interesses portugueses em África, 
confirmado pela definição de fronteiras consagrada pelo Tratado de 1891. 

As Relações Luso-Alemãs e Luso-Britânicas

A política expansionista germânica, inspirada nas doutrinas da escola geopolítica alemã, 
considerava que a África deveria ser partilhada entre a Inglaterra, a França e a Alemanha, 
devendo uma destas potências ser vencida pela união das outras duas4. Nesta perspectiva, a 
concepção geopolítica alemã sobre a questão africana não atribuía qualquer valor à multi-se- 
cular presença portuguesa em África. 
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As relações luso-alemãs no plano africano registavam uma progressiva degradação carac-
terizada pelo agravamento contínuo das situações para as quais, as exigências alemãs pare-
ciam impelir Portugal. Das promessas de apoio activo, expressas na Convenção de 1886, a 
Alemanha assumira um papel passivo, e mesmo de recusa de apoio, na questão do Zanzibar, 
em 1887. E após ter assistido, indiferente, ao episódio do ultimatum, desprezava agora a 
Convenção que assinara em 1886, concretizando agressivamente a ocupação de territórios 
que, anteriormente, reconhecera sob a soberania portuguesa.

Logo em 1892, o Governo alemão, contestava o limite norte de Moçambique. Portugal 
invocava o articulado da Convenção Luso-Alemã de 1886. Mas a Alemanha, consideran-
do-se cessionária dos controversos direitos do sultão de Zanzibar, ignorava a Convenção e, 
em 1894, ocupava os territórios ao sul do Rovuma, recusando o recurso à arbitragem. Os 
protestos portugueses só conseguiriam travar a penetração alemã para sul, pela assinatura da 
Convenção adicional de 30 de Agosto de 1894. 

No plano das relações luso-britânicas, as dificuldades com que se confrontavam em África, 
portugueses e ingleses, contribuíam para percepções semelhantes sobre interesses comuns, 
bem como para a convergência na procura de soluções concertadas. Neste sentido, inicia-
ram-se os primeiros contactos com o Ministro inglês em Lisboa, Macdonell. Num telegrama 
de 6 de Março de 1894, Soveral assegurava também, o desejo reafirmado por Lord Roseberry, 
de uma aproximação com Portugal, apesar da posição contrária de Cecil Rhodes5. A 14 do 
mesmo mês, Soveral comunicava as conclusões do encontro com o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros britânico, Lord Kimberley, tendo o Governo inglês, aceitado o princípio da arbi-
tragem para fixação dos limites de Manica num gesto que, segundo aquele político britânico, 
tinha por fim reanimar o desejo de restaurar e melhorar as relações de amizade entre os dois 
países. 

No plano internacional, assistira-se, entretanto, a uma aproximação anglo-alemã que che-
gara, em Janeiro de 1889, a uma oferta de aliança, de Bismarck à Inglaterra. Mas a partir de 
1892, a cordialidade anglo-germânica registaria também um crescente arrefecimento, perante 
as divergências sobre as questões africanas.

Após a rescisão do contrato com MacMurdo, para a construção do Caminho de Ferro de 
Lourenço Marques, em 1889, o processo de arbitragem, orientado pela Suíça, saldara-se por 
um resultado altamente desfavorável a Portugal, que seria obrigado a pagar indemnizações 
elevadas, facto que agravava ainda mais a crise financeira portuguesa. Entretanto, os alemães 
infiltravam-se na construção da linha férrea e, em 1893, Cecil Rhodes denunciava o apoio 
alemão à República do Transval, cujas intenções eram, no seu entender, apoderar-se da linha 
que lhe permitiria o acesso à costa. 

A intervenção inglesa e o compromisso português de não alienar a linha férrea, solucio- 
navam momentaneamente a eventualidade de um conflito diplomático. Mas pouco depois, 
apesar do Convénio de Zanzibar, a Alemanha ocupava Kionga e insistia nas exigências ao 

5 Cfr. Rocha Martins, D. Carlos. História do seu Reinado, Lisboa, ed. do autor, 1926, p. 292. 
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Governo de Lisboa, enquanto incitava o Transval a novas acções, e sugeria aos comerciantes 
alemães em Lourenço Marques que adquirissem terrenos junto à costa.

O apoio alemão aos boers e as pretensões da própria Alemanha sobre a África portuguesa,  
constituíam uma dupla ameaça aos interesses ingleses. Por um lado, a Grã-Bretanha não 
caucionava os exageros de Cecil Rhodes mas, por outro lado, tinha de acautelar-se com a in-
triga alemã que ameaçava a África do Sul. O Kaiser aproximava-se de Kruger, cujos interesses 
recaíam sobre Lourenço Marques, considerado como porto natural do Transval. 

A par dos apoios que dispensava às Repúblicas Boers, e interessada também, em possuir 
uma base na África do Sul, a Alemanha fomentava, através do Kaiser, a desconfiança entre 
Portugal e a Inglaterra. Lourenço Marques tornava-se, assim, o objectivo comum de duas 
ordens de interesses opostos. Por um lado, as Repúblicas Boers apoiadas pela Alemanha, por 
outro lado, a colónia do Cabo apoiada por Cecil Rhodes, embora sem o apoio declarado da 
Inglaterra.

Entretanto, em finais de 1895, Cecil Rhodes enviava a expedição de Jameson contra Johan-
nesburgo. Guilherme II reagia procurando auxiliar os boers com tropas estacionadas na África 
Oriental Alemã que deveriam, para o efeito, desembarcar em Lourenço Marques e atravessar 
o território de Moçambique. O conflito anglo-alemão esteve eminente. Por ordem expressa 
do Rei, Soveral recusou a autorização pedida pela Alemanha para o trânsito de tropas.

Mas o célebre telegrama do Kaiser ao presidente Kruger, felicitando-o pelo seu êxito militar 
sobre Jameson e declarando a sua intenção de auxílio, provavam que os alemães não renun-
ciavam à sua política expansionista. E foi na tentativa de concretização desses objectivos 
geopolíticos em África, que a Alemanha procurou instrumentalizar soluções alternativas para 
as dificuldades financeiras portuguesas.

As Negociações Anglo-Alemãs sobre a Convenção Secreta de 1898 

Foi neste contexto, que se iniciaram as negociações anglo-alemãs sobre a partilha das 
colónias portuguesas. Em Maio de 1897, perante a evolução da crise financeira portuguesa, 
Chamberlain sugeria a Soveral a possibilidade do auxílio inglês. As condições propostas pela 
Inglaterra não foram, no entanto, aceites pelo Governo de José Luciano de Castro e, no ano 
seguinte, Soveral usava da sua influência pessoal para obter dos banqueiros Rotchild um 
crédito destinado ao pagamento de um compromisso urgente com o Crédit Lyonnais. Na 
ocasião, Salisbury disponibilizara-se para intervir na operação, segundo a necessidade e a 
vontade dos Portugueses. 

Informado deste facto, o Ministro alemão em Londres, Hatzfeldt, fez imediatamente saber a  
Salisbury que a Alemanha tinha o direito, tal como a Inglaterra, de participar em qualquer 
operação de auxílio financeiro a Portugal. Salisbury invocava as obrigações decorrentes da 
Aliança Luso-Britânica, mas a Alemanha insistia junto do Governo de Lisboa através do 
seu Ministro, Tattenbach. Estavam em jogo, não só os potenciais dividendos geopolíticos 
africanos, traduzidos no aumento das áreas do ambicionado Império Colonial Alemão, mas 
também os interesses directos dos credores alemães representados pelo Banco de Darmstadt, 
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6 Cfr. João de Castro Fernandes, ob. cit., p. 214.
7 Cfr. idem, ibidem, p. 214 e n.s. 

que contava com o Kaiser entre os seus principais accionistas. Considerando que, tanto a 
Alemanha como a Inglaterra eram credoras, e perante a crise financeira portuguesa, aquela 
reclamava, como “objectos de compensação” de prejuízos futuros, o sul de Angola, o norte de 
Moçambique até ao Zambeze e ao Chire, e Timor.

A 23 de Junho de 1898, Hatzfeldt propunha claramente a Salisbury, uma de duas hipó-
teses que permitiriam à Alemanha associar-se a um eventual empréstimo a Portugal. A 
primeira hipótese seria “[u]m empréstimo paralelo, não necessariamente do mesmo mon-
tante, ficando como garantia as alfândegas de Angola e Moçambique”6, prevendo-se out-
ras acções no caso de incumprimento da parte portuguesa. A segunda hipótese seria dividir 
o território de Moçambique pelo curso do rio Zambeze, que serviria de “fronteira”, fican-
do a Inglaterra com a parte sul, a partir de Lourenço Marques, e a Alemanha com a parte 
norte, até ao Rovuma. Perante o “embaraço” de Salisbury, Hatzefeld declarava ainda, que a  
Alemanha estaria disposta a formular outras propostas no caso de Inglaterra não se sentir 
confortável com nenhuma das anteriores7.

Apesar de a Inglaterra continuar a considerar a questão como sendo do exclusivo interesse 
luso-britânico, Soveral alarmava-se com a campanha diplomática que se desenvolvia simul-
taneamente em Londres e em Lisboa. Tendo obtido a confirmação de Salisbury, de que a In-
glaterra considerava em pleno vigor a Aliança Luso-Britânica, Soveral propunha ao Governo 
britânico, em 29 de Junho de 1898, a concessão de um empréstimo de oito milhões de libras, 
que seria garantido pelas receitas das alfândegas, e que colocava Lourenço Marques ao abrigo 
da pretensão de terceiros. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, Bertie, emitiu então um memoran-
do, no qual, colocando a Inglaterra na posição de defensora de Portugal, não excluía 
a hipótese de, no caso de haver motivos políticos que levassem a um acordo com a Ale-
manha, esta poder vir a receber “parte do espólio” resultante de um eventual proces-
so de partilha das compensações portuguesas. Mas perante a crescente aproximação 
entre Berlim e a República Boer do Transval, Salisbury comunicava a Hatzfeldt que a  
defesa dos interesses britânicos na Africa do Sul recomendava a interrupção das negociações 
com Portugal sobre o eventual empréstimo, bem como a interrupção das negociações com a 
Alemanha sobre a sua eventual concessão. 

No entanto, a Inglaterra não podia arriscar as consequências de uma nova aproximação 
franco-alemã que, agora, poderia significar a guerra, numa conjuntura em que o conflito 
anglo-boer se agravava e, assim, as negociações anglo-alemãs seriam retomadas em breve. 
Chegava-se a uma primeira fórmula, pela qual, a Alemanha não se oporia a que a Inglaterra, 
no caso de abandono por parte de Portugal, controlasse o porto de Lourenço Marques e o 
caminho-de-ferro respectivo e que, no caso de conceder um empréstimo a Portugal, este o 
garantisse com o produto das alfândegas moçambicanas a sul do Zambeze e das alfândegas 
angolanas do norte até Benguela. No caso de ser a Alemanha a efectuar o empréstimo a Portu-
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gal, a Inglaterra, por seu lado, não se oporia a que o mesmo fosse garantido pelo produto das 
alfândegas do norte de Moçambique, até ao Chire, e do sul de Angola, até Benguela. 

Configuravam-se, assim, as áreas ambicionadas pela Alemanha, que correspondiam aos 
alargamentos territoriais geograficamente contíguos àqueles onde já exercia direitos de sobera-
nia, enquanto a Inglaterra salvaguardava o seu eventual domínio sobre Lourenço Marques, 
cujo porto e caminho-de-ferro, seriam decisivos, em caso de conflito armado contra os boers.

Foi precisamente perante o agravamento do conflito anglo-boer, que os alemães pensaram 
poder aumentar as suas exigências, começando por rejeitar a proposta britânica e acusando a 
Inglaterra de, através dela, pretender prejudicar os interesses alemães, acentuando que só se 
afastariam das repúblicas boers se fossem devidamente compensados. 

A tensão acentuava-se, e a desistência portuguesa do pedido de empréstimo levou a uma 
nova interrupção nas conversações anglo-alemãs. Soveral procurava, em vão, manter a Ale-
manha afastada dos negócios portugueses opondo-se, em Londres, a um possível acordo 
anglo-alemão, protestando junto de Balfour contra a intervenção germânica. Este, porém,  
respondeu-lhe que, sendo o mais vivo desejo da Inglaterra manter a integridade de Portugal, e 
apesar de apenas se considerarem eventualidades futuras para a necessidade de manutenção do 
status quo na África do Sul, “os difíceis problemas suscitados pelos empréstimos internacionais 
aconselhavam, a bem de todos, a rápida celebração de um acordo com a Alemanha, mesmo 
quando, como (…) [naquele] momento, não existia da parte de Portugal qualquer pedido de 
auxílio financeiro...”, e garantindo que os direitos de Portugal seriam “cautelosamente respeita-
dos”8.

A 30 de Agosto de 1898, a Inglaterra e a Alemanha celebravam três acordos, que incluíam 
uma Convenção Secreta e uma Nota Secreta, sobre o destino eventual das colónias portugue-
sas. Previa-se que, na hipótese de Portugal recorrer a um empréstimo, as respectivas garantias 
fossem dadas pelos rendimentos das zonas de interesse para cada uma das partes contratantes. 
Estabelecia-se que, no caso da partilha dos territórios portugueses em África, os signatários se 
oporiam à intervenção de terceiros. Por último, declarava-se a igualdade de direitos dos sig-
natários sobre os territórios que Portugal viesse a ceder voluntariamente, comprometendo-se 
cada um, a não procurar compensações nas áreas de influência do outro9. 

A 1 de Outubro, os Ministros inglês e alemão em Lisboa comunicavam ao Ministro portu-
guês dos Negócios Estrangeiros a celebração do acordo, oferecendo o auxílio dos seus respec-
tivos Governos através da concessão de um empréstimo que seria garantido pelas respectivas 
potências. O Governo português declinou a oferta que, a ser aceite, activaria o clausulado. 

Com a assinatura deste acordo secreto com a Alemanha, a Inglaterra alcançava o seu ime-
diato e mais importante objectivo: a garantia alemã de retirar o seu apoio às repúblicas boers. 
Por outro lado, na eminência do conflito anglo-boer, a importância estratégica do porto e do 
caminho-de-ferro de Lourenço Marques tornava-se decisiva para a preservação dos interesses 

8 Excerto de uma carta de Balfour, M.N.E. inglês a Soveral, Ministro de Portugal em Londres, apud Luís Vieira 
e Castro, ob. cit., p. 168.
9 Ver o texto da Convenção, no Anexo Documental.
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britânicos, sendo de toda a conveniência para a Inglaterra, que a soberania portuguesa fosse 
mantida. As informações sobre a situação financeira portuguesa permitiam, entratanto, à 
Inglaterra, prever que Portugal não recorreria tão cedo, a novo pedido de empréstimo.

Quanto a Portugal, o acordo era inoperante, consideradas as suas restrições de aplicação. A não  
existência de um pedido de empréstimo no momento da sua celebração, tornava-o inaplicá- 
vel, no imediato. Em relação ao futuro, a resolução dos problemas financeiros portugueses 
tornava-se mais complexa, mas continuava a ser possível uma solução que não activasse o clau-
sulado que nos era potencialmente desfavorável, e cuja formulação também não agradava aos 
dirigentes políticos britânicos. Talvez por isso, Salisbury, apesar de sancionar o acordo, tenha 
evitado subscrevê-lo, ausentando-se e fazendo-se substituir por Balfour no acto da assinatura. 

A Alemanha, por seu lado, reconhecendo a existência de outras soluções possíveis para a 
questão financeira portuguesa, sublinhava a necessidade de o acordo se manter secreto, re-
ceando que a França, usando da sua influência em Portugal, negociasse um empréstimo que 
tornaria inviável a execução do clausulado. 

As garantias britânicas a Portugal seriam reiteradas quando, a 14 Outubro de 1899, Salis-
bury e Soveral assinaram, em Londres, a Declaração Secreta Luso-Britânica, reafirmando a 
validade dos tratados de aliança de 1642 e de 1661, e através da qual, Portugal se compro-
metia a não declarar a neutralidade no caso de se verificar um conflito armado entre a Grã-
Bretanha e das Repúblicas Boers. Salisbury conseguia, assim, “anular a eficácia do acordo de 
30 de Agosto de 1898, ao comprometer-se a manter a integridade do território nacional e 
manter a Alemanha afastada da África do sul, empenhada num acordo que já não fazia sen-
tido…”10.

A CONVENÇÃO SECRETA ANGLO-ALEMÃ DE 1913

O isolamento internacional de Portugal aumentara gravemente após o 5 de Outubro. 
Em 1911, os sucessivos adiamentos a que a Inglaterra sujeitara o reconhecimento da Repú-
blica, bem como a atitude de indiferença com que indirectamente favorecera as tentativas 
restauracionistas, revelavam intenções questionáveis e preocupantes para o novo regime 
português.

O afastamento português em relação à Europa era acentuado, não só pela mudança de 
regime, mas, principalmente, pela desvalorização estratégica de Portugal no próprio contexto 
peninsular, devido à crescente preponderância da Espanha nos desígnios mediterrânicos da 
“Entente”. A questão colonial, atenuada desde o início do século, readquiria, nova relevância 
na problemática política europeia.

Durante o controverso processo do reconhecimento britânico da República Portuguesa, 
Edward Grey declarara, a 31 de Março de 1911, no Parlamento de Londres, que “a mudança 
de regime não afectava as relações contratuais com Portugal”. No entanto, as garantias e os 
esclarecimentos dados pela Inglaterra perante as dúvidas portuguesas, de que “os tratados de 

10 Cfr. João de Castro Fernandes, ob. cit., p. 221.
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Aliança eram entre os dois países e não respeitavam a instituições”11 , não invalidavam o facto 
de a Convenção Secreta Anglo-Alemã de 1898, continuar em vigor.

Este facto, bem como os condicionalismos decorrentes da situação deficitária das finanças 
portuguesas, que sujeitava o Governo republicano às pressões dos credores externos, eram 
avançados, em 20 de Dezembro de 1911, como argumentos de peso na primeira reunião de 
Grey com o Ministro alemão em Londres, Metternich, sobre as colónias portuguesas.

Na sequência deste contacto, a questão colonial faria parte da agenda da visita de Lord  
Haldane a Berlim, em 7 de Fevereiro de 1912. No seu primeiro encontro com o chanceler 
alemão, o Ministro da Guerra inglês abordava os aspectos essenciais do diferendo entre os dois 
países, designadamente, a questão da neutralidade em caso de guerra e a redução dos arma-
mentos navais, acentuando que a resolução destas questões facilitaria a discussão sobre assuntos 
territoriais, ou seja, sobre a questão colonial.

No memorando alemão que se seguiu à missão Haldane, reconhecia-se que, embora  
desprovido de plenos poderes para firmar acordos vinculativos, o Ministro britânico decla- 
rara que o seu Governo estaria disposto a formalizar um acordo com a Alemanha e a “apoiar 
possíveis negociações alemãs para a aquisição da colónia de Angola”12, contra um adiamento 
dos planos alemães de rearmamento naval. A Alemanha aceitava, em princípio, as condições, 
aguardando que a Inglaterra elaborasse o projecto de acordo político.

Na perspectiva britânica, a viagem de Haldane a Berlim saldara-se por um fracasso. A In-
glaterra não obtivera garantias quanto ao rearmamento naval da Alemanha, e a fórmula da 
neutralidade continuava em discussão. Mas apesar da posição de firmeza quanto aos pontos 
essenciais dos interesses britânicos, o Kaiser não podia recusar a oportunidade que a Inglater-
ra lhe dava, e não abandonava o objectivo de conseguir um acordo sobre a questão colonial, 
que agora readquiria centralidade no plano das relações anglo-alemãs. O acordo em perspec-
tiva representaria a viabilização do equilíbrio europeu e, consequentemente, a preservação da 
paz entre as potências.

A assinatura da Convenção Secreta Anglo-Alemã de 1898 demonstrara a relevância poten-
cial das negociações sobre a partilha dos territórios ultramarinos de Portugal, como factor de 
entendimento entre a Alemanha e a Inglaterra no processo de aproximação em curso. O ob-
jectivo britânico fora, então, o de conseguir que a Alemanha retirasse o seu apoio às Repúbli-
cas Boers. Resolvida a situação, no imediato, e apesar da renovação da Aliança Luso-Britânica, 
as áreas de colonização portuguesas permaneciam como elementos negociais nas relações 
anglo-alemãs. De facto, 14 anos após a sua assinatura, a Convenção Secreta Anglo-Alemã de 
1898 continuava em vigor e a sua revisão parecia agora plenamente justificada pelo alcance 
dos novos objectivos em causa, designadamente, a preservação da paz e o equilíbrio europeu.

11 Cfr. José de Almada, Convenções Anglo-Alemãs Relativas às Colónias Portuguesas, Lisboa, Estado Maior do 
Exército, 1946, p. 61.
12 As contrapartidas pedidas por Haldane, para além do adiamento do programa naval alemão eram a desistência 
alemã em relação a Timor e a cedência do caminho-de-ferro de Bagdad. Cfr. Grosse Politik der Europaischen Kabi-
nette,, vol.XXXI, p. 150, apud  José de Almada, ob. cit., p. 80.
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As Negociações Anglo-Alemãs sobre a Convenção Secreta de 1913 

Em finais de 1911, começava a delinear-se uma aproximação político-financeira an-
glo-alemã. Ao mesmo tempo, desenvolvia-se uma campanha internacional anti-republicana, 
a que não eram estranhos os grupos financeiros ingleses, e à qual estavam subjacentes os 
princípios da solidariedade monárquica traduzida na hostilidade de certos meios políticos 
britânicos contra o regime português.

Um ano mais tarde, em finais de 1912, a questão africana centrava-se nos temas do an-
ti-esclavagismo e da partilha das colónias. Estas problemáticas convergiam na mediatização 
estratégica da imprensa britânica, que incitava a opinião pública contra a Aliança. Formava-se 
em Inglaterra uma corrente pró-germânica, que favorecia a Espanha no contexto peninsular 
ibérico, tendência protagonizada por Churchill, que desvalorizava a importância política e 
estratégica do Portugal europeu13. 

À complexidade da conjuntura internacional, juntava-se a frágil situação interna portu-
guesa. A necessidade de consolidação da República, provocara a secundarização da política 
de desenvolvimento colonial, com reflexos negativos na percepção anglo-germânica, sobre as 
prioridades dos Governos de Lisboa14. 

 As negociações anglo-germânicas eram retomadas logo após a viagem de Haldane. A 11 de 
Março de 1912, Grey, Harcourt, Ministro inglês das Colónias, e Metternich procediam à revisão 
do Tratado de 1898, prevendo a hipótese de Portugal vir a contrair um empréstimo externo garan-
tido pelas colónias. O Governo inglês queria publicar o acordo, mas Metternich opunha-se, con-
siderando que a sua publicação poderia levar Portugal a neutralizar os possíveis efeitos da aplicação 
do clausulado. Segundo o representante alemão, a publicação conjunta dos Tratados anglo-alemães 
e luso-britânico, “tornava impossível qualquer negociação em face da Aliança Luso-Britânica”15.

As negociações envolviam, agora, territórios mais vastos do que os previstos pela Convenção 
de 1898. Retirava-se o direito de preferência da Holanda sobre Timor e avançava-se a hipótese de 
equiparar o arquipélago de S. Tomé e Príncipe àquela ilha. A inclusão de S. Tomé e Príncipe entre 
os territórios a partilhar, bem como as modificações previstas na Bacia Convencional do Congo 
implicariam também directamente a França16, interessada em manter o status quo africano.

13 “Churchill, [(Ministro do Interior britânico, ao tempo,)] em particular, era violentamente hostil ao novo regime e, 
até ao fim do Verão de 1911, usou todos os argumentos para persuadir Grey de que reconhecê-lo formalmente seria 
um acto deplorável e imprudente, pois só podia ser ofensivo e alarmante para Espanha. (...) Quando entrou para o 
Almirantado em 1912, Churchill manteve e espalhou a opinião que a Espanha era estratégica e militarmente mais 
importante para a Grã-Bretanha do que Portugal”. Cfr. John Vincent-Smith, As Relações Políticas Luso-Britânicas 
1910-1916, Lisboa, Livros Horizonte, 1975, p. 43. 
14 Cfr. João de Castro Fernandes, “O Ultramar Português no Apaziguamento Internacional”, in Estratégia,, Lisboa, 
AICP e ISCSP-UTL, 2003, pp. 167-299, pp. 232-234.
15 Cfr. José de Almada, Convenções..., ob. cit., p. 93.
16 O artº XV do Acordo Franco-Alemão de 4 de Novembro de 1911, garantia que não poderiam ser feitas mod-
ificações na Bacia Convencional do Congo sem o acordo prévio das potências. As regiões Norte de Angola e de 
Moçambique estavam geograficamente incluídas nessa área. Por outro lado, fora oficialmente dado conhecimento 
do acordo Franco-Alemão à Inglaterra, pelo que esta seria obrigada a acordar com a França qualquer alteração. Cfr. 
idem, ibidem, p. 127.
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Berlim considerava que as negociações tinham um valor puramente teórico enquanto a 
Inglaterra estivesse obrigada em relação a Portugal pelos Tratados da Aliança Luso-Britânica, 
e que só teriam interesse para a Alemanha se a Inglaterra conseguisse conciliar a partilha 
colonial com as suas obrigações de defesa dos territórios coloniais portugueses. Grey concor-
dava com Metternich sobre o valor teórico da revisão do Tratado de 1898. Este declarou-lhe, 
porém, que a Alemanha não pensava usar a força, bastando-lhe que a Inglaterra apoiasse a 
penetração económica alemã nas áreas de influência que lhe fossem atribuídas, como forma 
prática de viabilizar a aplicação do acordo. 

Grey procuraria, então, conciliar a Convenção Secreta Anglo-Alemã, com a Aliança Lu-
so-Britânica. Neste sentido, o Encarregado de Negócios alemão em Londres, Von Külmann, 
sugeria “uma nova redacção” para a Aliança limitando-lhe a efectividade temporal ou o al-
cance geográfico.

Perspectivavam-se, entretanto, concessões a companhias privilegiadas inglesas e alemãs em 
Angola, S. Tomé e Moçambique. Metternich compreendia a necessidade do apoio inglês 
para a concretização dos interesses alemães na África portuguesa, e sugeria a criação de uma 
companhia privilegiada com interesses económicos diversificados, mas na qual predominas-
sem os capitais alemães. Será interessante notar a posição portuguesa sobre estas concessões. 
Em Março de 1912, quando se retomavam as negociações anglo-germânicas, o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros português, Augusto de Vasconcelos, declarava no Parlamento: “[a] 
orientação da República não é, nem pode ser, a de conservar os seus domínios fechados a toda 
a iniciativa estrangeira”17. 

A 5 de Junho desse ano, Metternich comunicava a Grey ter informações sobre um iminente 
pedido de empréstimo externo do Governo de Portugal, sugerindo que a Inglaterra evitasse os 
pequenos créditos para possibilitar o almejado grande empréstimo anglo-alemão, que permitiria 
aplicar a Convenção, e do qual, as colónias portuguesas seriam, consequentemente, a garantia. 
Grey aceitou imediatamente a sugestão que, por um lado, se inseria no âmbito do clausulado da 
Convenção de 1898 e, por outro lado, deixava intactas as garantias e obrigações previstas pela 
Aliança Luso-Britânica. Dois dias depois, a 7 de Junho de 1912, o Governo Britânico aprovava 
o texto de revisão da Convenção de 1898, proposto por Grey e Harcourt.

Grey recusava-se, no entanto, a rubricar o documento antes de ser dado conhecimento à 
França sobre a inclusão de S. Tomé na nova Convenção.  Porém, o Governo de Berlim, para 
além de discordar da publicação dos Tratados, opunha-se agora, também, a que fosse dado 
conhecimento prévio aos franceses. Mas em Novembro de 1912, o novo Ministro alemão 
em Londres, o Príncipe Lichnowsky compreendeu não ser possível adiar indefinidamente 
a publicação e, perante o projecto de texto inglês do acordo, sugeria a Berlim o mínimo 
de alterações para se aproveitar a oportunidade do estreitamento das relações anglo-alemãs, 
recomendando mesmo, a 21 desse mês, a aceitação da proposta inglesa e a sua publicação.

Haveria, no entanto, alterações. Ao projecto inicial elaborado por Eyre Crowe, datado de 
18 de Novembro, seria acrescentado um artigo sobre ratificações, e uma declaração de que 

17 Cfr. Hipólito de la Torre Gómez, Na Encruzilhada..., ob. cit.,  p. 50.
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o novo Tratado substituiria o de 1898. Em 11 de Janeiro de 1913, o projecto era finalmente 
apresentado ao Governo alemão, depois de aprovado pelo Rei de Inglaterra. Crowe aconse- 
lhava, entretanto, a que não se assinasse enquanto a publicação não fosse acordada com  
Berlim, não se devendo aceitar a sugestão alemã de excluir do âmbito da Aliança, os territóri-
os mencionados na Convenção. Grey pretendeu, então, limitar temporalmente a vigência da 
Aliança atribuindo-lhe um prazo de aplicação, de modo a obviar a inconveniência de publicar 
em simultâneo a Convenção de 1898 e a Declaração de Windsor de 1899.

A contra-proposta alemã era apresentada a 20 de Março e, a 13 de Maio, era elaborado um 
novo projecto inglês, contemplando algumas das propostas alemãs de alteração, e modificando 
outras. Em Junho, a Alemanha exigia uma modificação do preâmbulo, à qual Grey acedia em 
18 de Julho, concordando, uma vez mais, em adiar a publicação do Tratado. Finalmente, a 13 
de Agosto de 1913, Sir Edward Grey e o Príncipe Lichnowsky rubricavam o texto inglês do pro-
jecto da Convenção. A redacção alemã definitiva seria rubricada por Grey e por Von Külmann 
a 20 de Outubro desse mesmo ano18.

Apesar das diligências diplomáticas, os Governos e os meios políticos portugueses tinham 
sido mantidos à margem da evolução do processo negocial. Durante o período em que decor-
reram as negociações, os esforços da diplomacia desenvolveram-se numa área de acção muito 
restrita, condicionada não apenas pelas informações selectivas que o Foreign Office conside- 
rava conveniente transmitir ao representante português, mas também pela actuação deste no 
âmbito da articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa19.

O próprio conteúdo da Convenção Secreta Anglo-Alemã de 1898, apenas seria resu- 
midamente comunicado pelo representante britânico em Lisboa, Hardinge, a Augusto de  
Vasconcelos, em 1912. A 15 de Março desse ano, apenas quatro dias após o reinício das nego-
ciações anglo-germânicas para a revisão da Convenção, o Ministro português era autorizado 
por Londres, a declarar no Parlamento Nacional, a validade da Aliança Luso-Britânica, cujos 
compromissos seriam reafirmados por Edward Grey no Parlamento Britânico, também em 
Março e, de novo, em Abril do mesmo ano. Mas nas garantias reiteradas a Lisboa, a resposta 
britânica, tinha sido combinada entre Berlim e Londres.

Só a 21 de Fevereiro de 1913, Eyre Crowe informaria Teixeira Gomes de que se procedia 
à revisão da Convenção, mas que “a integridade das colónias portuguesas seria respeitada [e 
que] as modificações a introduzir [lhe seriam] transmitidas oportunamente”20. Grey justifica-
va o secretismo das negociações, alegando que uma possível indiscrição da imprensa poderia 
comprometer os resultados. 

Aos comentários insistentes da imprensa e à crescente inquietação da opinião pública 
e das Câmaras, respondia o Governo de Afonso Costa, ainda baseado nas declarações 

18 Ver o texto da Convenção, no Anexo Documental.
19 Apud José de Almada, ob. cit., pp. 128-9. O Ministro francês em Berlim, Jules Cambon, considerava muito fraca 
a intervenção do Governo Português, dizendo que os representantes portugueses em Berlim e Londres “parecem não 
ter já qualquer autoridade nem nenhum contacto sério com os Governos junto dos quais estão acreditados”.
20 Cfr. José de Almada, ob. cit., pp.121-122.
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recebidas um ano antes. De facto, o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, António 
Macieira, apenas conseguia obter de Londres as mesmas garantias que o seu antecessor: 
“não havia negociações nem existia qualquer outro tratado que ameaçasse a integridade 
das colónias portuguesas”21. Assim, a 24 de Fevereiro de 1913, António Macieira des-
mentia categoricamente no Parlamento, a existência de ameaças à integridade e à sobera-
nia dos territórios portuguesas em África, bem como a existência de quaisquer tratados, 
convenções, acordos ou negociações anglo-alemãs específicas sobre a partilha da colónias 
portuguesas22.

E ainda a 24 de Novembro do mesmo ano, apenas algumas semanas volvidas sobre a rubri-
ca da versão alemã definitiva da Convenção Secreta Anglo-Alemã de 20 de Outubro, António 
Macieira proferia uma conferência na Sociedade de Geografia de Lisboa, durante a qual des-
mentia, de novo e de forma igualmente categórica, a existência de um acordo anglo-alemão 
sobre as colónias portuguesas23. 

Porém, a 9 de Dezembro, o chanceler alemão pronunciava no Reichstag, um discurso em 
que aludia às negociações anglo-alemãs sobre África, suscitando a inquietação dos gover-
nantes portugueses. As declarações de Macieira e o discurso do chanceler alemão estavam em 
evidente contradição. De facto, não era credível que as colónias portuguesas não estivessem 
incluídas nos planos de partilha das áreas de influência económica entre a Inglaterra e a Ale-
manha24.

O Governo francês só teve conhecimento do acordo anglo-alemão após a sua conclusão e 
rubrica, protestando por não ter sido informado sobre pormenores que afectavam os interes- 
ses franceses. A diplomacia francesa envidou todos os esforços para contrariar as negociações. 
Mas o desconhecimento generalizado das matérias em discussão condicionou os resultados 
das suas intervenções, reduzindo-lhes o alcance. A França considerava a publicação dos Trata-
dos contrária aos seus interesses. Paul Cambon, representante francês em Londres, temia que 
a publicação se convertesse na imediata aplicação do clausulado. Por outro lado, “o Governo 

21 Cfr. Hipólito de la Torre Gómez, Na Encruzilhada..., ob. cit., p. 47.
22 Cfr. idem, ibidem, pp. 47-48 e n. 100.
23 “A última notícia que se espalhou sem justa causa é a que trata das esferas de influência. Garantia-se como certo que 
a Inglaterra e a Alemanha tinham celebrado um acordo cujo conteúdo tinha mesmo sido publicado :
‘1. A Inglaterra deixa à Alemanha a inteira liberdade de acção económica em Angola, 2. A Inglaterra cede 
à Alemanha o seu direito à participação na construção do caminho-de-ferro do Lobito ao Katanga que en-
tronca com o caminho-de-ferro do Cabo ao Cairo, 3. Do seu lado a a Alemanha abandona todos os seus di-
reitos à colónia de Moçambique, 4. Estas estipulações são feitas sob a reserva de que nem a Alemanha nem a 
Inglaterra atentarão sobre a soberania de Portugal.’ Esta notícia como as precedentes carecem absoluta-
mente todos os seus direitos à colónia de Moçambique, 4. Estas estipulações são feitas sob a reserva de que 
nem a Alemanha nem a Inglaterra atentarão sobre a soberania de Portugal.’ Esta notícia como as precedentes 
carecem absolutamente de base pois que a existência do sobredito acordo é totalmente falsa.” Cfr. Antó-
nio Macieira, L’ Oeuvre de La République Portugaise Devant Les Nations Étrangéres, ob. cit., pp. 30-31. T. do a. 
24 Segundo Lancelot Carnegie, representante inglês em Lisboa, Macieira “estava visivelmente perturbado” declarando 
retirar-se das Câmaras para não ter de admitir o desconhecimento do Governo relativamente às negociações em cur-
so. O representante alemão considerava que se o acordo fosse publicado a posição do Ministro português e mesmo do 
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francês teria apoiado a acção diplomática portuguesa se esta tivesse tido maior contacto, 
pois procurava obstar à celebração do acordo Anglo-Alemão”25. Neste sentido, ainda a 14 de 
Fevereiro de 1914, a França ofereceria a Portugal uma alternativa de financiamento para o 
desenvolvimento dos territórios de além-mar, afirmando-se “disposta a tomar 50% de todas 
as emissões coloniais”26. 

A Alemanha continuava, também, a opor-se à publicação dos Tratados. “Na primavera de 
1914, o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros alemão, Jagow, escreveu a Edward 
Goschen explicando-lhe as razões pelas quais a Alemanha não aceitava a publicação dos acor-
dos de 1898, 1899 e 1913. Dizia o Ministro que a publicação da Declaração Secreta de 1899, 
seria considerada uma vergonha, pela opinião pública alemã, e um exemplo prático de como 
uma grande potência podia ser ludibriada” 27. 

Entretanto, os meios financeiros e políticos alemães compreendiam a impossibilidade 
de execução do novo acordo colonial e aumentavam as iniciativas independentes em An-
gola e no Sudoeste Africano. Em Março de 1914, Bernardino Machado continuava a 
desmentir no Parlamento, os boatos sobre a partilha das colónias portuguesas, sublinhan-
do as boas relações e a confiança existentes entre Portugal, a Inglaterra e a Alemanha28. 
Declarava, porém, que o Governo “estava disposto a abrir amplamente as colónias às 
boas iniciativas estrangeiras” e, alguns dias mais tarde, acentuava que Portugal deveria  
cooperar com as potências na obra da “civilização colonial”29.

Em meados de Abril, uma série de artigos publicados n’”O Século” advogavam a cooper-
ação luso-germânica. No mês seguinte, era nomeada uma comissão mista que deveria estudar 
os projectos de ligação ferroviária entre o Sul de Angola e o Sudoeste Africano30  e, a 6 de 
Junho, Sidónio Pais, Ministro de Portugal em Berlim, sugeria que, na impossibilidade de 
evitarmos o acordo, nos opuséssemos pelo menos à sua publicação que, no seu entender, 
enfraqueceria a Aliança. O Governo português deveria atender “a certos desejos económicos 
da Alemanha, salvaguardando os interesses nacionais”31.

Governo português poderia ser seriamente afectada. Cfr. - British Documents on the Origins of the War, 1898-1914, 
14 vols. London, C.P. Gooch and H. Temperley, 1925-1938, vol. X, Parte II pp.548-549, documento nº 351, “Mr. 
Carnegie to Sir Edward Grey”. T. do a.
 Segundo Lancelot Carnegie, representante inglês em Lisboa, Macieira “estava visivelmente perturbado” declarando 
retirar-se das Câmaras para não ter de admitir o desconhecimento do Governo relativamente às negociações em cur-
so. O representante alemão considerava que se o acordo fosse publicado a posição do Ministro português e mesmo do 
Governo português poderia ser seriamente afectada. Cfr. - British Documents on the Origins of the War, 1898-1914, 
14 vols. London, C.P. Gooch and H. Temperley, 1925-1938, vol. X, Parte II pp.548-549, documento nº 351, “Mr. 
Carnegie to Sir Edward Grey”. T. do a.
 25 Cfr. José de Almada, ob. cit., p. 120.
 26 Cfr. idem, ibidem, p. 133.
 27 Cfr. João P.S. de Castro Fernandes, ob. cit., p. 240 e n.s.
28 Cfr. Hipólito de la Torre Gomez., ob. cit., p. 50.
29 Cfr. idem, ibidem, p. 50.
30 Cfr. José de Almada, Convenções..., ob., cit., p. 124.
31 Apud idem, ibidem, p. 123.
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Estas perspectivas de expansão territorial da Alemanha em África, como meio de tornar 
o acordo aceitável à opinião pública alemã, inquietavam os meios políticos e financeiros de 
Londres. A 23 de Junho, Crowe dizia a Tovar que o apoio inglês a Portugal seria “discreto e 
por trás da cortina”32. E no mês seguinte, Hardinge pedia ao Governo português que lhe desse 
conhecimento das concessões de caminhos-de-ferro e de portos requeridas pelos alemães em 
Angola33.

Mas o súbito aumento do interesse inglês pelos problemas africanos de Portugal, encontra-
va as iniciativas alemãs já em pleno desenvolvimento. A penetração germânica nos territórios 
africanos sob domínio português, adquiria expressão na iniciativa privada com o apoio im-
perial. A 28 de Maio de 1914, um grupo bancário alemão, apoiado pelo Governo do Kaiser 
adquiria a maioria das acções da Companhia do Niassa. E em Julho desse ano, projectava-se 
um empréstimo alemão ao Governo português, cuja garantia seriam os rendimentos das 
alfândegas angolanas34. De facto, “os primeiros ecos da guerra, já os receberam em Angola, 
engenheiros, médicos, agrónomos e comerciantes alemães, assistidos por um comissário por-
tuguês que, em missão de estudos preparatórios, percorriam aquela Província”35. 

O afastamento anglo-germânico acentuava-se, atenuando o controverso processo de apro- 
ximação através do qual, durante dois anos e meio, se tinha procurado gerir a rivalidade fun-
damental entre os projectos britânico e alemão. No entanto, ainda a 14 de Julho de 1914, 
o chanceler alemão autorizava a reabertura das negociações concordando, embora de forma  
hesitante, com a publicação dos Tratados. E a 28 do mesmo mês, seguia a ordem de Berlim para 
que Lichnowsky assinasse a Convenção, apesar das reservas do Governo alemão, que contestava 
as vantagens do documento observando ao seu Ministro em Londres: “[c]edemos ao seu desejo, 
mas uma grande parte da responsabilidade recai sobre os seus ombros”36. 

Era, porém, tarde demais. A Convenção nunca chegaria a ser assinada. A Europa aproxi-
mava-se do conflito, e a questão colonial tornar-se-ia em breve, uma das componentes funda-
mentais do processo que levaria à participação de Portugal na Grande Guerra.

CONSIDERAÇÕES  FINAIS

As linhas de força da política externa portuguesa, nos finais do século XIX e nos princípios 
do século XX, constituem um sistema de vectores cuja coerência estrutural decorre da relação 

32 Cfr. idem, ibidem, p. 123
33 Cfr. idem, ibidem, p. 123.
34 Ver, Rolf Peter Tschapek, Bausteine eines zukünftigen deutschen Mittelafrika,. Deutscher Imperialismus und die 
portugiesischen Kolonien, Deutsches Interesse an den südafrikanischen Kolonien Portugals vom ausgehenden 19. 
Jahrhundert bis zum ersten Weltkrieg (= Beiträge zur Kolonial- und Überseegeschichte, Band 77), Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag GmbH, 2000. Ver, também, Gisela M. Da Silva Guevara, “As Relações entre Portugal e a Alemanha 
em torno de África. (Finais do Século XIX e Inícios do Século XX)”, tese de doutoramento, Braga, Universidade do 
Minho, 2006. Texto policopiado, aguardando publicação. 
35 Cfr, Hernâni Cidade, “Portugal na Guerra Mundial: 1914-1918” in História de Portugal, dir. de Damião Peres, 
ob. cit., vol.VII, p. 495.
36 Apud José de Almada, ob. cit., p. 146.
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intrínseca entre o processo político nacional e a evolução das forças exógenas condicionantes 
das posições portuguesas, tanto no plano das suas relações externas, como na evolução da sua 
política interna.

As negociações anglo-alemãs para a elaboração de uma Convenção sobre a partilha as 
colónias portuguesas, em 1898, e para a respectiva revisão, em 1913, contrastam entre si 
em termos de significados e estratégias conjunturais, bem como pela adaptação circunstan-
cial de objectivos, perante interesses permanentes, mas em momentos e contextos diferen-
ciados. 

Reconhecem-se, no entanto, elementos de continuidade, constantes analíticas e variáveis 
independentes comuns a ambos os processos. Identificam-se os factores internos da reali-
dade portuguesa que, na percepção das potências europeias, se traduziram pela instabilidade 
política permanente e pelo carácter endémico do estado deficitário das finanças públicas por-
tuguesas promovendo, em ambos os casos, a indução exógena de restrições às capacidades de 
projecção da política externa, no sentido da defesa do interesse nacional.

A CONVENÇÃO DE 1898

Durante a última década do século XIX, a política portuguesa em relação à África e à Eu-
ropa desenvolveu-se segundo estratégias complementares que procuraram solucionar, entre 
outros problemas, a questão colonial e a questão financeira. Foi nesse contexto que se verifi-
cou a aproximação efectuada por Barros Gomes em relação à Alemanha. 

Ao mesmo tempo, a Inglaterra identificava a Alemanha como alternativa potencial de 
parcerias negociais, perante os interesses britânicos ameaçados em vários pontos do glo-
bo. Porém, os inerentes dividendos seriam incomportáveis para os planos ingleses, cujos  
objectivos eram essencialmente opostos aos objectivos germânicos. A aproximação an-
glo-alemã seria, pois, necessariamente, parcial e transitória.

Foi nesta conjuntura que se celebrou a Convenção Secreta Anglo-Alemã de 1898, sobre 
as colónias portuguesas. A atitude da Inglaterra teve como principal objectivo, a contenção 
do apoio alemão aos boers. A aplicação da Convenção ficava, no entanto, condicionada pela 
actuação portuguesa no futuro, e limitava-se a prever um comportamento anglo-germânico 
comum e concertado, no caso de se verificar uma eventualidade especificamente prevista.

Afastada a hipótese de apoio alemão aos boers, e apesar de ser uma potencial beneficiária 
da aplicação do acordo secreto, a Inglaterra teria porém maiores vantagens em evitá-la. A 
execução do clausulado resultaria num aumento dos territórios alemães em África, e en-
quanto Portugal exercesse a sua soberania em Moçambique, os ingleses teriam garantidas 
as possibilidades de obtenção de apoio estratégico valioso na eventualidade de um futuro 
conflito anglo-boer, através de negociações que seriam facilitadas no âmbito da Aliança 
Luso-Britânica. 

Seria, pois, vantajosa para a Inglaterra, a preservação do status quo português. Neste sentido, na 
Primavera de 1899, quando as dificuldades financeiras portuguesas, de novo se evidenciaram, a  
Inglaterra procurou auxiliar Portugal sem o conhecimento da Alemanha.
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A CONVENÇÃO DE 1913

Porém, a partir de 1902, a resolução momentânea dos problemas da África austral provo-
caram uma alteração fundamental no plano das relações internacionais. As questões essenciais 
da política internacional transferiam-se gradualmente para o continente europeu. Assistiu-se 
à deslocação da área geopolítica da decisão, para a Europa Central. O contexto de articulação 
das políticas externas europeias perdia a sua característica atlântica, até aí polarizada pelo eixo 
euro-africano, e adquiria uma feição essencialmente continental. A marginalidade geográfica do 
território português determinava a desvalorização do interesse geoestratégico do país, condicio-
nando a capacidade de intervenção de Portugal na dinâmica da política internacional europeia.

Entre 1901 e 1914, Portugal esteve ausente de todos os debates políticos da problemática 
europeia de além-Pirinéus, e a participação portuguesa em negociações internacionais foi 
meramente simbólica. Esta situação de desvalorização geoestratégica e de isolamento político 
de Portugal em relação à Europa, teve consequências no plano da Aliança Luso-Britânica. 

De facto, a diferença radical entre a situação portuguesa de isolamento político e de desvalo- 
rização geoestratégica em relação à Europa, e a situação de empenhamento e participação 
directa da Inglaterra no diferendo fundamental europeu, determinou o enfraquecimento da 
Aliança Luso-Britânica no âmbito das relações bilaterais entre os dois países, condicionando 
as capacidades da política externa portuguesa. Mas para além disso, a importância decisiva 
das questões em debate – a paz e o equilíbrio europeu através da aproximação anglo-germâni-
ca e da resolução do seu diferendo – bem como a evidência da reduzida dimensão portuguesa 
no plano internacional perante uma grande potência como a Inglaterra, justificariam a inter-
pretação unilateral britânica da Aliança, reduzindo-lhe as potencialidades, favorecendo, no 
imediato, os interesses ingleses na Europa e comprometendo, eventualmente, os interesses 
africanos de Portugal.

No final do século XIX, verificara-se que as circunstâncias tinham determinado a con-
veniência britânica de não activar o clausulado em questão, e de confirmar a Aliança  
Luso-Britânica, em 1899. Mas nos finais de 1911, o precário equilíbrio europeu poderia justifi- 
car uma mudança de atitude da Inglaterra, disposta agora a ceder perante a Alemanha, através 
das compensações coloniais. 

Por outras palavras, tratava-se de “a manter a paz na Europa à custa (…) [do] Portugal” 
africano37. E a posição dominante nos meios políticos ingleses, era a de que a Inglaterra não se 
oporia à expansão alemã em África, desde que esta não interferisse com os interesses ingleses 
e que resultasse da “boa vontade e de negociações com outras potências”38.

Em 1898, entre as razões que teriam evitado a aplicação da Convenção, terá tido também, 
alguma relevância a influência pessoal exercida por Eduardo VII, por uma questão de lealdade 
para com Dom Carlos I, e de solidariedade dinástica para com o regime, que fundamentara a 
Declaração Secreta de Windsor de 1899, e que levara à assinatura do Acordo de Arbitragem 
de 16 de Novembro de 1904. 

37 Cfr. José de Almada, Convenções…, ob. cit.,p. 62. 
38 Cfr. Edward Grey, Speeches on Foreign Affairs, p. 166, apud  José de Almada, ob. cit., p. 67.
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Em 1912, porém, essas motivações tinham desaparecido. No funeral do Rei D. Carlos I, em 
Fevereiro de 1908, como que numa referência premonitória, Robert Witton, enviado especial 
do “TheTimes”, de Londres, profetizava, significativamente: “Vão naquele caixão as colónias de 
Portugal”39. De facto, no novo contexto estratégico, e numa Europa essencialmente monárqui-
ca, a solidariedade dinástica da Inglaterra e a hostilidade declarada de alguns dirigentes e meios 
políticos britânicos, não favorecia o apoio político à jovem República Portuguesa. Procurava-se 
antes, interpretar a Aliança e renovar a Convenção segundo fórmulas de conveniência política 
recomendadas por uma conjuntura, em relação à qual, Portugal se encontrava politicamente 
marginalizado e desvalorizado em termos de poder estratégico-funcional. 

Esta situação ocorria no preciso momento em que as rivalidades anglo-germânicas, tem-
porariamente transferidas, no último quartel do século XIX, para as zonas de influência em 
África, regressavam ao “velho continente”, onde o eixo essencial da conflitualidade levaria, em 
breve, à maior guerra da História. 

Portugal e a Inglaterra interpretaram a Aliança que os unia a partir de perspectivas políti-
cas próprias, derivadas da permanência dos interesses, perante a evolução das conjunturas, 
segundo lógicas e posicionamentos estratégicos inerentes, em relação às áreas fundamentais 
da problemática europeia. Este facto, conjugado com a posição periférica de Portugal rela-
tivamente à ponderação geoestratégica no plano europeu, induzia a redução progressiva do 
referido poder estratégico-funcional, à medida que o conflito se aproximava, e que se reflectia 
numa ameaça concreta e iminente à soberania colonial portuguesa.

A perda de prestígio de Portugal perante a sua “velha aliada” traduziu-se, entre outros sinais, 
no secretismo que o Foreign Office manteve para com os diplomatas e os dirigentes políticos 
portugueses, sobre as negociações anglo-alemãs, e sobre os conteúdos das Convenções de 
1898 e de 1913. Anos mais tarde, a reacção de Bernardino Machado ao reconhecimento 
inglês do regime de Sidónio Pais e ao “tratamento de excepção que os governantes britânicos 
[lhe] dispensaram”, permitir-lhe-iam concluir que “[n]a prática, o regime da Primeira Repú-
blica pela sua praxis política acabou por dar todos os argumentos morais a Sir Edward Grey 
para levar a cabo o segundo projecto de partilha”40.

Apesar do afastamento em relação ao âmbito das negociações anglo-germânicas, o desem-
penho português na frente diplomática foi, por vezes, decisivo na gestão dos interesses colo-
niais africanos, e no processo de renovação da Aliança que, a par da problemática da dívida, 
constituiriam os temas centrais da política externa portuguesa e definiriam o alinhamento 
político de Portugal na Europa e em África. 

39 Cfr. Malheiro Dias, apud  Luís Vieira de Castro, ob. cit., p. 124.
40 Cfr. João de Castro Fernandes, ob. cit., p. 232.
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Dr. Xavier de Brito

Não vai ser possível iniciar sem deixar expresso o meu reconhecimento a todos aqueles que, 
de uma ou outra forma, contribuíram para que este árido tema viesse a ficar um pouco mais 
saboroso. Deste modo aqui fica a minha gratidão ao Prof. Aires-Barros, Prof. Óscar Barata, Dra. 
Helena Grego, Comte. Dr. Guilherme Conceição Silva, Dra. Alexandra Menezes Fonseca, Dr. 
Pedro Mantero,  Sr. Pedro Vaz Pereira, Eng. Miguel Xavier de Brito Machado e ao Prof. da 
Sorbonne Eng. Agrónomo Jorge Vieira da Silva.

Entre nós dificilmente se imagina quem possa ainda desconhecer o sabor do cacau ou do 
seu mais próximo parente – o chocolate. Estes dois nomes têm a sua origem nas designações 
aztecas que, com as respectivas substâncias, foram importadas da América Central, no séc. 
XVI, pelos exploradores espanhóis.

O cacau é o fruto do cacaueiro que mais não é que uma pequena árvore da família das 
esterculiáceas, género Theobroma, de que há 20 espécies, originária da costa do golfo do 
México, das florestas do Amazonas, do Orenoco e da mata atlântica do Brasil. As melhores 
condições para o seu crescimento pressupõem um habitat tropical, ou seja um clima quente 
e húmido. A exposição solar directa é nociva pelo que necessitam da sombra de arvoredo 
mais alto e de elevada pluviosidade. Não é vantajosa a sua cultura em altitudes muito supe-
riores a 500 metros.

No séc. XVIII Lineu, talvez por já saber o motivo da designação indígena, chama-lhe 
theobroma cacao. Este nome, de origem grega, significa apenas alimento divino, que mais 
não era do que a denominação que os aztecas correctamente lhe atribuíam. De facto o cacau 
era normalmente reservado para Montezuma e outros altos dignitários do império, uma vez 
que o seu efeito, à data bem conhecido, era altamente revigorante com especial relevo para as 
funções relacionadas com a necessária exaltação da virilidade.

Para as damas nada consta da sua utilização, o que não seria de estranhar. Também proibido 
não deveria ser. As favas de cacau também serviam de moeda para os aztecas dado o seu uso 
alimentar ser privilégio real. Ainda cerca de 1850 se registou esta sua utilização em regiões 
mais inacessíveis e recônditas do interior do México.

Inicialmente era utilizado na preparação duma bebida aquosa amarga adicionada de pi-
mentão e urucatu, para lhe dar uma cor vermelha, adoçada depois com mel e posteriormente 
com açúcar a que se chamou chocolate. A sua difusão na Europa dá-se precisamente com a 
generalização do uso do açúcar.

O cacaueiro foi trazido da mata atlântica do Brasil para a ilha do Príncipe e só depois pas-
sou para a ilha de S. Tomé. Inicialmente foi utilizado como planta ornamental, dado que as 
folhas lembram as do castanheiro. A sua duração média é de cerca de 25 a 50 anos pelo que 
não pode ser esquecida a renovação das plantações. O valor desta planta está intimamente 
relacionado com a quantidade e qualidade da sua produção. Curiosamente foi já anotado que 
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as melhores plantações pareciam jardins e os pequenos plantadores eram, até recentemente, 
responsáveis por uma muito elevada percentagem da produção mundial. 

Torna-se ainda muito importante atender a duas operações fundamentais – a fer-
mentação e a secagem. As favas são envolvidas por uma mucilagem açucarada rica 
em pectina. O melhor agente da fermentação é uma levedura que recebeu, já no séc. 
XIX, do Dr. Preyer, citado pelo naturalista brasileiro J. A. Henriques, o nome de  
“Saccharomyces Theobromae” e deve ser praticada até uma semana a uma temperatura de 
cerca de 30º C. Terminada esta fase inicia-se a secagem do cacau, habitualmente ao sol, à qual 
se segue a escolha e o polimento das sementes. De toda esta preparação depende a melhor  
qualidade do cacau que ulteriormente comandará o seu valor comercial. A secagem mecânica 
conservando uma parte da mucilagem aumenta o peso mas não a qualidade.

Na Europa a aplicação terapêutica do cacau foi inicialmente divulgada na primeira metade do  
séc. XVII pelo médico português Zacuto Lusitano,  nascido em Lisboa e familiar. de Abraão 
Zacuto. Perseguido pela Inquisição fixa-se, como muitos outros, em Amsterdão onde é  
publicada uma das suas melhores obras – Praxis Medica Admiranda – com a magistral  
descrição da aplicação do cacau em situações de dispepsia e, sobretudo, no revigoramento 
dos enfermos.

O seu mais notável princípio activo é a teobromina, quimicamente trata-se da 3, 7 di-
metilxantina, substância muito próxima da teofilina – princípio activo do chá, e da cafeína 
– analogamente do café.

Todos estes compostos integram o grupo das xantinas, que derivam do largo conjunto que 
tem a designação de purinas.

A teobromina foi inicialmente caracterizada em 1842 por Woskresensky que, entre outros 
dados, anotou a sua difícil solubilidade na água.

Em terapêutica usou-se como estimulante cardíaco e como diurético.
Nas insuficiências circulatórias é mais activa a cafeína, como broncodilatador é predomi-

nante a teofilina. A acção da teobromina é sobretudo vasodilatadora o que a tornou especial-
mente valiosa nas situações de angina de peito, de asma cardíaca, de esclerose renal e ainda 
de hipertensão arterial.    

Desde há largas décadas que nunca esqueci, quando assistente do Prof. Fernando Fonseca, a 
sua fórmula de umas hóstias em cuja composição entravam alguns decigramas de teobromina.

Também não é despicienda a referência a um importante produto extraído na preparação 
industrial: refiro-me à manteiga de cacau que se utiliza na produção do chocolate branco. 
Além de ser bastante usada em cosmética tinha, até muito recentemente, larga utilização 
como excipiente farmacêutico. A ela se deve o aroma do chocolate, em cujo fabrico há quem 
empregue, por vezes, leite condensado.

100g de cacau contêm aproximadamente 3g de água, 20g de proteínas, 30g de lípidos, 40g 
de glúcidos, 2,5g de teobromina, 1,5g de potássio e de fósforo, 0,5g de oxalatos e de magné-
sio, além de várias outras oligosubstâncias.

Para abordar de modo adequado a cultura e a produção do cacau tornam-se necessárias 
algumas considerações sobre a escravatura.
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Em S. Tomé a escravatura começou no fim do séc. XV com a introdução da cana de açúcar 
vinda da Madeira onde fora cultivada a partir de Marrocos. A descoberta do Brasil torna esta 
cultura antieconómica pelo que é substituída pelo café que entretanto sucumbe à ferrugem. 
Ocorre então a vez do cacau até aí apenas ornamental. S. Tomé rapidamente se torna o maior 
e mais importante produtor. Escravos fugidos em canoas, aproveitando ventos e correntes 
favoráveis, levaram favas de cacau para os países do golfo da Guiné que, ao longo dos anos, se 
tornam os produtores predominantes.

Refere o Dr. Augusto Nascimento – do Instituto de Investigação Científica Tropical – que 
é aceitável a coincidência entre escravatura e trabalho forçado. A coerção para um ou mais 
contratos, assim como a sonegação da repatriação e a usura de braços em especial no que toca 
à extracção de trabalho, com redução da capacidade de determinação da sua vida, são moda- 
lidades de escravatura ou de trabalho forçado ou compelido.

No que respeita a S. Tomé isto é válido para analisar o que se refere como contrato. Com 
base na repatriação, até meados do séc. XIX, a situação dos trabalhadores aproximava-se da 
dos escravos.

Posteriormente a situação foi melhorando e o trabalho, embora árduo, tinha uma recom-
pensa incomparavelmente mais justa do que a praticada após a independência.

Devem ser lembrados alguns notáveis nascidos em S. Tomé. Em 1868 nasceu José Vianna 
da Motta, pianista de renome internacional, professor no Conservatório de Genebra durante 
a Grande Guerra e posteriormente director do Conservatório Nacional em Lisboa onde foi 
mestre de várias gerações de pianistas. Seu Pai era farmacêutico e sua Mãe era uma próxima 
familiar do Barão de Água-Izé. Em 1893 nasceu José de Almada Negreiros, celebrado dese- 
nhador, pintor, escritor, publicista, romancista, e “tudo” como ele próprio escreveu. Em 1895 
nasceu António Júdice Bustorff Silva afamado causídico, coleccionador de arte, sobejamente 
conhecido no meio jurídico da nossa capital com valiosos trabalhos publicados.

Chegado o ano de 1896 desembarca em S. Tomé, para fazer clínica, o dr. António José de  
Almeida, então com 30 anos, que na metrópole era, como destacado paladino republicano, 
politicamente perseguido.

Provavelmente avençado para as diversas roças ali permaneceu até 1903 conquistando geral 
estima. Além de bom clínico tinha um contacto muito humanitário que lhe valeu ter amea- 
lhado um bom pé de meia.  De regresso a Lisboa instalou o consultório na rua do Ouro e 
mudou-se pouco depois para a praça Luís de Camões onde praticou, além da clínica geral, a 
especialidade de “doenças dos países quentes”. Tornou-se querido de larga clientela popular e 
adquiriu a fama de “médico dos pobres. Foi durante longos anos sócio desta SGL e também 
seu presidente de honra como inerência da Chefia do Estado.

Faz parte das minhas recordações de adolescente o que na minha família se contava do meu 
mais velho tio-avô, de quem ainda muito bem me lembro, falecido aos 94 anos quando do 
fim da guerra mundial.

Era o almirante José Joaquim Xavier de Brito, major general da Armada e ministro da 
Marinha já durante a república. Foi engenheiro hidrógrafo e teve um relevante desempenho 
nos faróis metropolitanos. Quando capitão de mar e guerra tinha sido, entre outras coi-
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sas, governador de S. Tomé em 1901--1902. Tal como sucedera antes, e continuou a ser 
depois, passou o tempo a lidar com sucessivas intrigas e questões levantadas por roceiros, 
trabalhadores e funcionários.

Mas esta situação foi evoluindo, felizmente no bom sentido. Quando há mais de meio 
século cheguei à baía de Ana Chaves, durante o meu tirocínio de segundo tenente médico 
embarcado no aviso “Gonçalo Velho”,  seguiram-se várias visitas.

As mais notáveis foram à roça Água Izé (designação crioula – água – rio, Izé é um pequeno 
camarão de água doce cujo tamanho não excede 3 cm) e à roça Rio do Ouro, esta última 
fundada e desenvolvida pelo Marquês de Vale Flor, sogro dum primo do meu Pai.

Conheci pessoalmente como se processava a vida e o trabalho numa roça, nas suas diversas 
fases, até ao embarque do cacau para exportação.

De tudo o que mais me impressionou foi, como não podia deixar de ser, a visita ao hos-
pital da roça Rio do Ouro. Fora construído, se me não engano, depois da Grande Guerra, 
com os mais sofisticados requintes dum estabelecimento sanitário com todas as exigências de 
natureza climática para as regiões tropicais. Além de um pequeno bloco para cirurgia básica 
abdominal e ortopédica, dispunha ainda de uma instalação rudimentar radiológica e labora-
torial. À data era considerada internacionalmente a melhor instalação hospitalar rural tropical 
com a sua própria farmácia. Nunca mais voltei a ver nada parecido.

Para boa compreensão de tudo o que respeita ao trabalho que envolve o cacau é impres- 
cindível folhear atentamente o exaustivo trabalho de Francisco Mantero: “A Mão-de-Obra 
em S. Tomé e Príncipe” publicado em 1910, de consulta obrigatória.

Francisco Mantero, sócio fundador desta SGL, nasceu em Lisboa em 1853 e aqui morreu 
em 1928. Residiu largos anos em S. Tomé e Príncipe onde foi cônsul geral de Espanha. Foi o 
principal fundador de diversas companhias agrícolas em várias colónias, com especial relevo 
na produção de cacau. O seu volumoso livro, de mais de 400 páginas, agora mencionado, foi 
traduzido para espanhol, inglês e francês. Foi um conferencista notável, deixou, entre outros 
assuntos, vários trabalhos sobre economia colonial e foi ainda protector de diversas obras de 
beneficência, como por exemplo da Cruz Vermelha Portuguesa. Em reconhecimento dos seus 
méritos foi agraciado com diversas condecorações sobretudo portuguesas e espanholas.

Não dispensaremos elucidativas referências e mesmo necessárias transcrições de importantes  
parágrafos da sua valiosa obra, bem como não nos poderemos recusar a fazer nossas, muitas 
palavras das suas excelentes páginas.  

Até ao fim do séc. XVIII, vítima das constantes acometidas de corsários franceses e 
holandeses, ainda reflexo longínquo do domínio filipino, a economia de S. Tomé era cala- 
mitosa. 

No séc. XIX o êxodo da corte e a progressiva civilização do Brasil atraíam as atenções 
dos que, da metrópole, pensavam emigrar. Para S. Tomé seguiam vadios e criminosos com 
comportamento ocioso e perturbador dos que se ocupavam do comércio e da agricultura. 
Mesmo assim a situação ia melhorando mas o tratado de 1842 forçado pela   Inglaterra, que 
equiparava o tráfico de escravos à pirataria e que estipulava o direito recíproco de fiscalização 
de navios suspeitos, veio de novo agravar a situação.
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Vem a propósito evocar a génese deste tratado para o que é indispensável o recurso ao texto 
do Prof. Lopes de Almeida na edição monumental da História de Portugal:  A questão da 
abolição do tráfico dos negros continuava a dominar o espírito do governo português. Os anos 
de 1837-38 tinham sido em grande parte ocupados nas combinações diplomáticas com a In-
glaterra, no sentido de se chegar à realização dum tratado que abolisse o tráfico sem restrições.

O almirante Noronha que se identificara com o pensamento de Sá da Bandeira e a quem 
foram dadas instruções para celebrar uma convenção com o comandante das forças navais 
inglesas, dirigia de Luanda em Junho de 1839 uma carta ao seu ministro em que afirmava:

“Vim acabar com o único ramo de comércio que trazia em giro os capitais destes habi- 
tantes; fechou assim a alfândega, e consequentemente causou um deficit no balanço anual da 
receita e despesa, que talvez venha a ser quase dois terços da totalidade. O portador e executor 
de tantas calamidades não pode deixar de ser odiado. Nestas circunstâncias parece-me que é 
de toda a razão e sã política que saia daqui quanto antes o objecto do primeiro movimento 
de ódio causado por esta revolução comercial, pois que vindo outro governador já acha os 
ânimos mais dispostos a acolher e facilitar a execução que tratar de pôr em prática”. 

Aquela convenção devia vigorar enquanto se negociasse o tratado e entre as condições 
propostas havia algumas verdadeiramente vexatórias para a soberania portuguesa.  
Exigia-se a perpetuidade do tratado, a faculdade dos navios de guerra britânicos perseguirem e  
destruírem, nos mares africanos, os navios portugueses suspeitos e o direito de exploração 
das costas dos domínios portugueses até ao ponto que importava violação de território. Sá 
da Bandeira perante tais exigências do governo britânico rejeitava o projecto do tratado, mas 
Palmerston apresentava na câmara dos comuns este projecto para a supressão do tráfico por-
tuguês da escravatura. 

Tal aprovação deu origem a um protesto solene do ministro português em Londres e 
do governo português junto das potências signatárias do congresso de Viena. Da parte de  
Palmerston continuaram as pressões ordenando aos navios britânicos que entrassem nos por-
tos portugueses, visitassem e apresassem os navios suspeitos de tráfico de negros e os metes-
sem a pique. Tais medidas fizeram erguer em Portugal altos brados de protesto e cólera contra 
a nação britânica e contra o seu ministro. A queda do ministério de Palmerston e a entrada de 
Lord Aberdeen para os negócios estrangeiros mudou a atitude inglesa para connosco e pos-
sibilitou a negociação do tratado em Julho de 1842 pelo duque de Palmela e o representante 
inglês em Lisboa. 

Este tratado de abolição da escravatura autorizava os navios de ambos os países a visitar os 
navios suspeitos, com excepção dos navios fundeados nos portos das duas nações e daqueles que 
andassem ao alcance do tiro das peças dos fortes de terra. Os escravos seriam libertos e os negrei-
ros punidos, mas todos os apresamentos ilegais obrigariam à indemnização dos proprietários. Era 
declarado nulo o projecto de Palmerston.

Até então os trabalhadores que chegavam às ilhas, segundo os costumes do tempo, eram 
quase suficientes, mas daí em diante, a pretexto de possíveis transgressões do tratado, as hos- 
tilidades dos ingleses contra o engajamento dos trabalhadores e seu transporte foram de tal 
natureza que os obstáculos à imigração se tornaram insuperáveis, mesmo recrutados nos ter-
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mos de lei, observadas todas as formalidades, na rigorosa conformidade do tratado, reclaman-
do perante o governo da metrópole e ameaçando de apresamento os navios transportadores. 

Pensar-se-ia que assim tudo ficaria resolvido mas tal não sucedeu. Com efeito cerca de 20 
anos depois, em Angola, em Dezembro de 1861, o governador  geral Calheiros e Menezes  
relata ao Ministro da Marinha e Ultramar algumas passagens que merecem transcrição:

“Sendo visitado pelo comandante da estação naval inglesa, nesta costa, em companhia 
do comissário britânico, foi por eles trazida a conversação ao assunto da ida de pretos para  
S. Tomé, e considerando de importância o que então se disse julgo meu dever comunicá-lo 
a Vexa”.

“Aqueles funcionários britânicos mostravam desgosto pela ida de pretos para S. Tomé em 
navios de vela ou em vapores da companhia União Mercantil, sob pretexto de que se poderia 
ali comerciar na exportação de escravos e empenharam-se comigo para que a fizesse cessar”.

“Mostrei-lhes que esses pretos iam em perfeita conformidade com a lei e em completa 
harmonia com o tratado de 1842, não obstante repetiram as suas instâncias e como lhes 
respondesse que o não fazia por me não assistir esse direito, declarou o comandante inglês 
que ia submeter este assunto à consideração do seu governo. Como é possível que alguma  
reclamação se faça, exponho o que aqui se passa com relação aos pretos que vão para S. Tomé”.

“Nenhum navio que daqui sai recebe mais de dez escravos ou libertos, levando ao exagero 
o cumprimento do tratado, onde os libertos nem podiam ser compreendidos”.

“Quanto a pretos livres vão os que tiram passaporte segundo a lei, satisfazendo as condições 
por mim impostas. Para isso dão um fiador que garante serem os próprios a que se referem 
os requerimentos para passaporte na qualidade de livres, que são ainda instruídos com um 
documento da administração do concelho. Por outro lado mando ao governador de S. Tomé 
a relação nominal dos pretos livres, escravos e libertos embarcados. Por este motivo respondi 
aos britânicos que, em tais condições, não podia negar passaporte aos súbditos portugueses”.

“Sinto ver a insistência que os ingleses empregam para obter que não vão colonos pretos para  
S. Tomé, parece que não é o sentimento de humanidade que a promove”.

“Não direi que os ingleses queiram obstar à prosperidade de S. Tomé mas não é justo subs-
crever as suas exigências com ofensa à lei geral, aos direitos individuais e aos interesses do país”.

“Para que VExa avalie os sacrifícios a que a urgência de braços obriga os proprietários de 
S. Tomé cumpre dizer que engajam onerosamente gente livre e dão aos escravos liberdade 
para que contratem trabalho com quem o remunere melhor. Tais esforços devem pois ser 
auxiliados”.

“Tenho exposto a VExa o que julgo suficiente para esclarecer o governo de Sua Magestade 
sobre tão importante assunto”.

“Acrescentarei que não obstarei à ida de pretos livres para S. Tomé porque seria contra os 
interesses do país”. 

A pressão das exigências inglesas começava a impedir completamente a entrada dos  
emigrantes de Angola em S. Tomé. Em 1863 o ministro da Marinha Mendes Leal escreveu o 
seguinte ao seu colega dos Estrangeiros: “Temos pago com os mais custosos sacrifícios o nosso 
respeito ao tratado de 1842. É indispensável que este tratado se não torne um instrumento de 



82

Sociedade de Geografia de Lisboa

intolerável compressão ao nosso desenvolvimento e à colonização livre, de modo que nos seja 
lícito, como às mais nações, obter braços onde a natural riqueza os esteja pedindo”.

“Se estas justas representações não são atendidas, se as vexações continuam, entendo que 
devemos apresentá-las à opinião da Europa que decidirá de que lado está a razão. A própria 
Inglaterra se indignará dos muitos actos praticados com abuso do seu nome”.

Em nome da liberdade e da humanidade sufocava-se o desenvolvimento duma colónia 
portuguesa cuja prosperidade dependia da emigração de uma outra nossa colónia. Tanto as 
autoridades de Angola como os proprietários de S. Tomé se esforçavam por cumprir todos os 
preceitos, formalidades e garantias levando até ao exagero o cumprimento do tratado 1842. 

Muitos proprietários ofereciam aos trabalhadores condições ainda mais livres do que aque-
las que as leis impunham. Chegaram a engajar onerosamente gente livre ou a resgatar libertos, 
todos com liberdade de contratação. Pois apesar de tudo, durante anos, foram impotentes 
todos os esforços contra as exigências inglesas.

Não desanimaram os colonizadores portugueses e continuaram com rara energia a resistir 
obstinadamente triunfando por fim destes rudes obstáculos.

Foi em Inglaterra que fomos insultados e difamados com os epítetos de desumanos ou 
esclavagistas e são ingleses os únicos estrangeiros que assim nos tratam com todo o esforço do 
seu poder. Mas nem todos foram detractores da nossa colonização, na sua imprensa algumas 
vozes autorizadas se levantaram para estigmatizar os nossos acusadores e nos render a justiça 
que nos é devida.

Exploradores estrangeiros, viajantes e homens de ciência franceses e alemães viveram 
em comum com os nossos roceiros com perfeito conhecimento de causa. De todos mere-
cemos as mais afectuosas referências, nas suas narrações foi feita completa justiça ao nos-
so regime modelar de trabalho agrário e à completa liberdade e bem-estar de que gozam 
os nossos trabalhadores africanos. O próprio William Cadbury não desdenhou ser hóspede 
dum dos roceiros, que depois presenteou com excelentes chocolates da sua manufactura de  
Birmingham, e a quem escreveu uma cordial carta de agradecimento. Numa outra carta não 
deixa de mencionar que terá muito que dizer do bom tratamento que os serviçais recebem em 
muitas outras roças, bem como ver estabelecido um bom sistema de repatriação e ainda os es-
forços para lhes proporcionar os benefícios da religião que muito aumentarão a sua felicidade. 

Não deixou, porém, de continuar a manifestar-se, sempre que teve ocasião, embora sob 
outros aspectos, a hostilidade inglesa. Sendo sempre o principal problema agrícola de S. Tomé 
a mão-de-obra para o amanho das suas terras, logo que a abolição do trabalho forçado abriu as 
portas a todas as imigrações, procuraram os agricultores obter esses indispensáveis auxiliares 
em diversos pontos de África, entre eles na República da Libéria e em Acrá, onde contrataram 
uns 2500 trabalhadores, nos anos de 1875 e 1876, que foram transportados para S. Tomé 
nos vapores da companhia inglesa que fazia o serviço da costa ocidental de África, mas mal a 
corrente migratória se começou a firmar, pelas boas notícias que, do tratamento recebido em 
S. Tomé e Príncipe, levaram às suas terras os primeiros trabalhadores regressados à pátria, a 
companhia inglesa de navegação recusava receber e transportar novos emigrantes, constando 
que essa resolução era tomada sob a pressão dos carregadores ingleses que ameaçaram, dizia-se 
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então, não mais embarcar as suas mercadorias naqueles vapores se não suspendessem o trans-
porte de trabalhadores para a nossa colónia.

Para obviar a este novo embaraço, e não havendo navegação nossa para a Libéria, resolve- 
ram os agricultores de S. Tomé estabelecer comunicações com a mesma costa por meio dum 
navio de vela e nesse intuito fretaram o brigue Ovarense, propriedade dos conhecidos arma-
dores de Lisboa Fernando de Oliveira Belo e Manuel Rodrigues Formigal.

Realizado o contrato de fretamento, preparado o navio para receber passageiros, inspeccio-
nado pelas autoridades sanitárias e marítimas e prestada a respectiva fiança, tudo nos termos 
regulamentares, o comandante obteve alvará do governador da província autorizando-o a ir à 
Libéria e Serra Leoa receber até 400 trabalhadores para os trazer a S. Tomé.

A bordo embarcou o agente contratador, Francisco Ferreira de Morais, um enfermeiro do 
hospital militar de S. Tomé e o cônsul geral da Libéria, que desejou acompanhar de perto os 
contratos feitos no seu país.

Preenchidas todas as formalidades da lei e levando como suplemento de garantias as per-
sonalidades oficiais que tanto deviam acompanhar o barco na ida como os trabalhadores no 
regresso, saiu o Ovarense de S. Tomé em 26 de Setembro de 1874 com rumo à Libéria para 
deixar passageiros e o agente contratador Morais, que ali ficava a preparar os contratos com 
os emigrantes, enquanto o comandante se dirigia com o navio ao porto de Serra Leoa, capital 
da vizinha colónia inglesa de Senegâmbia para aí, sob as vistas das autoridades inglesas, fazer 
aguada e preparar o navio para receber os emigrantes e também para comunicar às mesmas 
autoridades a comissão que ia desempenhar e apresentar as autorizações legais portuguesas de 
que estava munido. 

A resposta daquelas autoridades inglesas ao acto de deferência e boa fé do comandante foi 
aprisionarem o navio na própria baía de Serra Leoa  como suspeito de tráfico de escravatura!

De nada serviram os documentos exibidos a bordo, o navio ficou apresado e foi-lhe instau-
rado um processo que foi julgado aos 9 de Novembro de 1877,  em primeira instância, um 
ano depois do apresamento, mas que só terminou em 9 de Agosto de 1880 pela sentença do 
tribunal de Londres que, em recurso, regulou as indemnizações e absolveu o navio. Foram 
condenadas as autoridades que o tinham apresado. A colónia onde o violento arbítrio fora 
cometido foi condenada a pagar aos armadores Belo e Formigal £8000, aos donos da carga 
£1000 e ainda as custas do processo que andariam por outras £1000. No entanto o golpe 
vibrado na emigração para S. Tomé foi de efeito decisivo e isso era o que se visava.

Após a captura do Ovarense acabou a corrente de emigração da Libéria para S. Tomé. 
Depois disso no decorrer dos tempos apenas tem havido, excepcionalmente, uma ou outra 
introdução desses excelentes trabalhadores que, no entanto, há já anos cessou por completo.

Nos últimos tempos a hostilidade inglesa tem-se manifestado em campanhas de imprensa 
e em comícios, pertencendo a triste honra de nos difamar, perante o público, às sociedades 
inglesas que se dizem protectoras dos aborígenes de África. Por último, desde que iniciámos 
a emigração de trabalhadores da nossa província de Moçambique, não há calúnia com que os 
interessados na emigração para o Transvaal não tenham procurado transtornar a cabeça dos 
pretos moçambicanos para que não vão para S. Tomé, prégando-lhes toda a casta de horrores, 
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desde a eterna cantilena da escravidão e do espantalho dos mares procelosos e encapelados a 
percorrer, onde os navios são engolidos com tudo e todos quantos neles embarquem, até às 
mutilações que transformariam em desnarigados, desorelhados, coxos e mancos, os ingénuos 
que se arriscassem a ir para S. Tomé.

Até à actualidade, desde que se iniciaram e desenvolveram modernos trabalhos, têm sido 
sempre ingleses os que no uso de diferentes formas de pressão têm dificultado a marcha pro-
gressiva da colónia, têm sido vencidos pela pertinácia dos colonos portugueses, mas, apesar 
disso, teimosos como são, não desistem nem perdem nunca a esperança de anular o nosso 
esforço que só se apoia no direito e na justiça.

Sem dúvida os agricultores estão longe de ser os tiranos escravizadores de pretos a que 
aludem cronistas ingleses. Não ignoram os nossos detractores, visto que dizem ter estudado 
e conhecer bem o assunto, que os pretos angolanos que se não repatriam provêm em geral 
de regiões do hinterland angolano, onde ainda não existe ocupação europeia permanente e 
onde a vida e os bens dos que ali residem estão à mercê dos caprichos e ambições de chefes 
indígenas selvagens.

Os pretos que dali emigram pertencem a tribos diferentes, às vezes nómadas, falam diale- 
ctos diversos, em regra ignoram onde fica a sua terra natal e quando o sabem fingem ignorá-lo 
com receio de que os obriguem a voltar para lá.

É em S. Tomé que se relacionam e acasalam homens e mulheres de países diversos, onde 
aprendem a língua comum em que de futuro se hão-de entender eles e os filhos e que é o 
português. Há pois três pátrias na família: a do marido e a da mulher, em geral ignoradas, e 
a dos filhos que é S. Tomé.

Para qual das duas primeiras operar a repatriação se ambas se ignoram?  Mas, mesmo 
sabendo quais sejam, serão realmente repatriados, indo o homem para a tribo donde provém 
a mulher, ou indo esta para a tribo donde procede o homem? Será bem recebido, em deter-
minada tribo, aquele que pertence a outra, ou devem separar-se indo cada um para sua terra? 
E os filhos repartem-se entre o pai e a mãe? Esses novos entes, que nasceram e cresceram num 
país livre e num meio relativamente civilizado, sendo tratados com carinhoso afecto pelos pais 
e pelos fazendeiros, encontrarão nos países selvagens, que foram berço de seus pais, o mesmo 
bem-estar que gozavam na sua terra natal?

Será humanitário ou equitativo obrigar criaturas que durante cinco anos usufruíram 
os benefícios da liberdade e duma civilização relativa, sob a égide de leis justas e sob a 
protecção de autoridades civilizadas, a voltarem à barbárie, entregando-as ao domínio 
e ao jugo de régulos despóticos, espoliadores dos bens adquiridos pelo trabalho hones-
to, economizados durante anos e a sacrificarem seus filhos, arrastando-os a idênticos  
perigos?

A resposta é clara, tal acto não seria digno nem humanitário e como o preto de Angola 
não quer voluntariamente regressar ao estado primitivo ninguém tem o direito de lho impor. 
Interrogado o sr. Cadbury: Se um serviçal que recebesse esses benefícios e acabado o seu 
contrato quisesse ficar em S. Tomé deveria ser obrigado a voltar para Angola, respondeu que 
pretender semelhante acto, em tais circunstâncias, seria absurdo.
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Mas se essa imposição fosse feita por lei, como parece que se pretende, o agricultor de S. 
Tomé veria desde logo dobrada a sua principal verba de despesa, a caríssima introdução de 
trabalhadores. Repetida periodicamente a operação, o novo ónus assim criado aumentaria 
consideravelmente o preço actual da produção de cacau. Ora isto é o que, acima de tudo, 
interessaria à defesa das plantações da Costa do Ouro, colónia inglesa produtora de mais de 
40 mil toneladas de cacau e apta para produzir muito mais.

Nestas circunstâncias é lícito crer que os fabricantes boicotadores do cacau português, in-
sistindo na repatriação forçada dos nossos trabalhadores, pensariam ter resolvido o ponto 
culminante da campanha contra nós.

O nosso sacrifício asseguraria a supremacia económica perpétua à produção da Costa do 
Ouro, passando por cima do código fundamental da nação portuguesa, cometer a iniqui-
dade de obrigar homens livres a saírem de S. Tomé contra sua vontade e a regressarem à 
selvajaria da sua vida anterior. Admirável combinação para resolver dificuldades a contento 
dos interesses ingleses. A produção da Costa do Ouro desenvolveu-se na tribo Ashanti sendo 
comercialisada pelos ingleses. Mais tarde os Baulés, derivados dos Ashantis, instalaram-se na 
Costa do Marfim e tornaram-se os maiores produtores mundiais. Esta extensa agricultura não 
foi limitada pelo espaço nem pela mão de obra porque se estabeleceu um autêntico tráfego 
humano entre o norte e o sul da África ocidental

Quando pensamos que a concorrência das 30 mil toneladas de cacau que S. Tomé produz 
não pode ser facilmente aceite perante as largas dezenas de milhar de toneladas exportadas pelas 
colónias inglesas africanas e das Antilhas, e quando olhamos para a função que o evangelismo 
desempenha nas nossas colónias africanas em detrimento do nosso crédito e domínio, é lícito 
pensar que às colónias inglesas convém o descrédito do nosso cacau para afastar do mercado um 
concorrente importuno e criar-nos dificuldades que impeçam o alargamento da nossa produção 
e provoquem o encarecimento da nossa mão de obra.

Se nos cabe o dever de não nos suicidarmos para que vivam na opulência os ingleses planta-
dores de cacau, também não temos o direito de fazer o jogo de tais interesses contra o consu-
midor mundial de tão necessária mercadoria nem de levantar dificuldades à livre concorrência 
contribuindo para qualquer tipo de monopólio.

No formidável embate das ambições, dos interesses e das paixões humanas, se muitas 
vezes a riqueza, a audácia e o poder, suplantando o direito, a razão e a justiça, alcançam 
uma injusta vitória, outras há, e não poucas a história regista, em que é a pobreza, fraca 
e desprotegida, mas enérgica, firme no seu direito e na sua justiça que sai vencedora da 
contenda.

Não provocamos ninguém e com ninguém desejamos conflitos. Somos um país ordeiro, 
trabalhador e honrado, que procura cumprir o dever natural e social imposto à humanidade, 
de prover à sua subsistência e ao seu aperfeiçoamento físico, moral e intelectual, pelo próprio 
esforço, respeitando os direitos e a honra dos outros povos, sem prejudicar ninguém, sem 
ódio ou inveja dos que são mais ricos ou mais poderosos.

Esta forma de proceder dá-nos direito à reciprocidade por parte dos povos com os quais o 
nosso país mantém correctas e amistosas relações.
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Não mendigamos, pois, um favor, invocando esse direito e estamos convencidos de que o 
nosso apelo há-de encontrar eco simpático em todos os povos cultos, para quem a razão não 
é um valor negativo, o direito não é uma fórmula vã e a justiça não é um mito. 

Não quero terminar sem uma palavra de esperança e assim deixo exarados os meus muito 
cordiais votos para que a laboriosa população de S. Tomé, com o seu esforçado e bem orien-
tado trabalho, continue a fruir de todo o bem-estar e prosperidade que merece, conquanto 
seja travada a desmedida ambição de realizar dinheiro fácil com o derrube das centenárias 
árvores sombra para venda de madeiras exóticas e consequente aniquilação das galinhas dos 
ovos de ouro.
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Professor Doutor João Pereira Neto
Secretário Perpétuo da S.G.L

I. QUESTÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS

1. Autodefinição Científica

O autor define-se a si próprio como um Antropólogo Cultural com experiência na área no 
Desenvolvimento Económico, Politico e Humano, com especial interesse pela Cultura Or-
ganizacional de instituições públicas e privadas, com e sem fins lucrativos; e com experiência 
no domínio que hoje se designa por Cultura e Relações Internacionais.

Na atualidade a sua atividade científica insere-se essencialmente na área da Administração 
e Políticas Públicas1.

Em matéria de técnicas de investigação a sua prática reflete a influencia que recebeu essen-
cialmente de três cientistas que foram seus professores, a saber o Jurista e Cientista Politico 
Adriano Moreira, o Antropólogo Cultural Jorge Dias e o Historiador Silva Rego.

2. Motivações à Pesquisa

Quando aprendemos a ler, os volumes da obra de Norton de Matos «Memórias e Trabalhos 
da minha Vida”2. Tornaram-se num desafio uma vez que iam sendo colocados numa estante á 
frente do nosso quarto. Eram uma tentação, particularmente o IV volume em cuja capa, o au-
tor está montado num soberbo cavalo branco. O nosso Pai3 não nos proibia a leitura afirman-
do que não perceberíamos nada, mas acreditava que mais tarde poderiam muito interesse4.

Aproximadamente na mesma época uma tia nossa5 elogiou-nos por vezes, a acção desen-
volvida por Norton de Matos em Angola. 

1 Actuamente, na qualidade de jubilado é investigador e membro do Conselho Científico do Centro de Adminis-
tração e Politicas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, centro de que foi dirigente desde o 
início das actividades em 2002, até a Jubilação que ocorreu três anos depois.
2 Foram editados em Lisboa pela Editora Marítimo-Colonial, Lda. Lx, o I, II e III volumes foram publicados em 
1944. Quanto ao IV volume a 3ª Edição a que tivemos acesso tem data de 1946.
3 Francisco José Pereira Neto (1903-1951).
4 Assim aconteceu no decurso da pesquisa realizada na década de 60 para a nossa dissertação de Doutoramento 
“Angola – Meio Século de Integração” Lisboa. Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina. 1964.
5 Ibéria Nunes Lúcio. Era Professora Primária no Algarve, casada com um engenheiro dos caminhos de Ferro de An-
gola. Tendo exercido aí sua actividade profissional no decurso da segunda governação de Norton de Matos. Elogiava 
especialmente a consideração que ele demonstrava com as “Professoras Primárias”. A prova máxima dessa conside- 
ração, para ela, residia no facto de as convidar para as festas realizadas no Palácio do Governo.
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As peripécias ocorridas quando Norton de Matos se candidatou à Presidência da República 
em 1949, chegaram ao nosso conhecimento de uma forma abrupta6.

A frequência do ano lectivo de 1955/56, no então designado Instituto Superior de Estudos 
Ultramarinos (ISEU), proporcionou-nos a oportunidade de ouvirmos o Professor Silva Rego 
– sacerdote católico altamente conservador – fazer um elogio sentido e entusiasta do antigo 
candidato à Presidência da República (falecido em Janeiro de 1955) e personalidade mal  
amada pela chamada Situação, dizendo que Norton de Matos tinha sido um Grande Homem, 
um protector das Missões Católicas e um dos melhores governantes ultramarinos de sempre.

Cerca de cinco anos depois, já com dois anos de carreira e recém-empossado funcionário 
superior do Ministério do Ultramar, foi-nos proporcionada a oportunidade de - no decurso 
de uma visita a Angola, desde os fins de Agosto aos princípios de Outubro de 1960, acom-
panhado um grupo de finalista do ISEU – recolher testemunhos, sobre a imagem que Norton 
de Matos deixara como governante local. A nível dos europeus, de uma maneira geral, regis-
taram-se referências elogiosas particularmente no que se referia à edificação da Nova Lisboa, 
ao incentivo ao povoamento europeu e à construção de estradas.

Entre a esmagadora a maioria dos representantes da população indígena consultada poucas 
referências foram ouvidas a Norton de Matos, possivelmente por desconhecimento total ou 
por falta de confiança na juventude ou possíveis intenções de interlocutor.

Foi entre a diminuta elite africana integrada no funcionalismo público que se registaram as 
primeiras críticas7 que incidiam essencialmente na publicação do Decreto nº 15 que criou o 
designado Quadro Geral Auxiliar. Em consequência da publicação deste Decreto, incontáveis 
pequenos funcionários africanos terão sido afastados dos seus lugares que lhes proporciona-
vam uma qualidade de vida condigna e prestigio. Anos mais tarde o escritor angolano Mário 
António (Professor Doutor Mário António Fernandes de Oliveira), disse-nos que grande parte 
daqueles funcionários e suas famílias emigraram para a Republica do Congo (Kinhasa) onde 
foram bem acolhidos tendo encontrado emprego; mas sem terem situação semelhante à que 
anteriormente disfrutavam em Angola. Segundo Mário António, terão sido essencialmente 
eles e os seus descendentes, que terão constituído o cerne do «Movimento dos 50». Alguns 
deles terão mesmo sido alvo de perseguições policiais em Angola, por suspeita de tentativa de 

6 Quando num domingo regressávamos a Faro vindos de Lagos, de retorno à casa onde residíamos nos períodos de 
aulas no Liceu Nacional de Faro, fomos confrontados com um aparato policial de dimensão estranha para a época, 
tendo assistido mesmo a cargas policiais, tudo isto porque estava previsto que o candidato General Norton de Matos 
usasse da palavra durante uma sessão de apoio à sua candidatura. Ao que parece, a agitação, externa ao recinto em que 
decorria a sessão, não terá permitido que o candidato pronunciasse o discurso, tendo a sessão sido encerrada antes do 
previsto. A propósito, convém referir que a então jovem aluna do Liceu Margarida Tengarrinha, chegou a ser detida 
no decurso da confusão, facto este que lhe granjeou grande prestígio entre os seus contemporâneos no Liceu de Faro.
7 Estas foram particularmente duras, no caso do futuro Director de Fazenda, Lourenço Mendes da Conceição, que 
se notabilizaria com o pseudónimo literário de “Lumenção”. Para ele Norton de Matos era uma personagem quase 
demoníaca por ter criado o Quadro Geral Auxiliar, ao abrigo do Decreto nº 15. Anos mais tarde, já aposentado como 
Director da Fazenda, Lourenço Mendes da Conceição, na qualidade de membro do Conselho Legislativo de Angola, 
eleito pelos eleitores de Cabinda, viria a participar na reunião do Conselho Ultramarino realizada em Lisboa, em 
1962, para debater a reforma da Lei Orgânica do Ultramar. 
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atentado contra a soberania Portuguesa. Nestas circunstâncias, não será de admirar que na 
elaboração da nossa tese de Doutoramento «Angola. Meio Século de Integração», tivéssemos 
inserido algumas referências muito críticas em relação ao Decreto nº 15. A dureza dessas 
criticas e algumas outras referências menos aceitáveis pela orientação política da época, leva- 
ram mesmo á remodelação do texto que já estava quase totalmente impresso. Recentemente, 
entendemos, que já não havia inconveniente em divulgar as partes do texto autocensuradas8.

Em 2004, precisamente quatro décadas após a publicação da nossa dissertação de Doutora-
mento, António Faria publicou a obra «O Real e o Possível – Norton de Matos, Etiologia de 
um Estado e Fim do Império»9 que proporciona uma visão atual e independente sobre a obra 
e vida de Norton de Matos, noventa e dois anos após a sua chegada a Angola.

Poucos anos depois Pepetela distinguiu Norton de Matos entre todos os governantes de 
Angola antes da independência, dizendo que era ideia sua a criação de um país plurinacional 
e pluriétnico, uma espécie de Império em que o centro poderia ser Lisboa10.

O convite surgido em 2010 para participar com esta conferência no ciclo com que a SGL 
iria celebrar o Centenário da República, motivou-nos para um regresso à pesquisa sobre a 
obra deste grande Português.

No decurso da preparação da conferência deparámos com uma referência reveladora do 
mérito que a Igreja Católica atribuiu à sua obra11.

Nesse texto Norton de Matos, em relação ao Regulamento das circunscrições administrati-
vas de Angola, de Abril de 1913 e da circular que o acompanha afirma o seguinte “à qual um 
dia se dará por certo foros de epístola”12.

A preparação do texto da comunicação também revelou a existência na Sociedade de Geo-
grafia de um mapa de itinerários de Norton de Matos anexo a uma comunicação à Junta de 
Província preparado pelos Serviços Geográficos e Geodésicos revelador não só da dimensão 
da observação direta que realizou mas, também dos traçados das “estradas de automóveis”, 
que já existiam nessa altura.

Finalmente, tendo em conta que a redação definitiva deste texto ocorreu mais de dois 
anos depois da realização da conferência13, o autor teve a possibilidade de consultar dois 

8 Vide «Angola – Meio século de Integração» (Páginas Autocensuradas. Na Biblioteca da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, está disponível um exemplar cujo número de registo é 113-61-n.61.
9 Lisboa Grémio Lusitano. 2004.
10 Entrevista com Pepetela, publicada no “NS - Noticias Sábado” – 175, pp. 06/10.
11 «Boletim da Diocese de Angola e Congo». Ano VI 1940. Sob o título “Não poderemos civilizar os indígenas de 
África sem poder cristianizar – afirmações do Senhor General Norton de Matos (pg. 27/28)”. O texto faz o seguinte 
enquadramento a um artigo publicado por N.M. no jornal “O Primeiro de Janeiro” de 13-01-1940” no qual se 
fazem afirmações muito interessantes sobre o estado da civilização dos nossos domínios ultramarinos e «ao valor da 
acção administrativa” novo artigo N.M.
12 Para uma Informação completa sobre esta matéria vide o seguinte livro “Regulamento das Circunscrições Admi- 
nistrativas de Angola – Decreto de 2 de Novembro de 1912 – Portarias Provinciais e Circular de 17 de Abril de 1913. 
Luanda. Imprensa Nacional de Angola. 1913.
13 Em Junho de 2012, depois de se ter completado um século sobre a data da chegada de Norton de Matos em Junho 
de 1912.



90

Sociedade de Geografia de Lisboa

14 Comunicação “Almirante Ernesto de Vasconcelos (1852-1930), marinheiro, geógrafo, diplomata e Secretário 
Perpétuo da Sociedade de Geografia de Lisboa.
15 Inaugurada em 29 de Junho de 2012. Esteve aberta ao público até 30 de Setembro do mesmo ano. Foi organizada pelos 
sócios da SGL, Doutora Manuela Cantinho e Senhor Carlos Ladeira. O Catálogo da mesma exposição “Memórias de um 
Explorador: A Colecção Henrique de Carvalho da Sociedade de Geografia de Lisboa” é uma obra de alto nível tendo sido 
publicado com o apoio de várias instituições, com especial relevo para uma entidade de Angola, a Fundação ESCOM.
16  Emic (do observado) em contraposição com a Etic (dos observadores). 
17 “General Norton de Matos – A Nação Una – Organização Política e Administrativa dos Territórios do Ultramar 
Português – com um Prefácio do Prof. Egas Moniz – Prémio Nobel. Lisboa. Paulino Ferreira, Filhos, Lda.” O  
exemplar consultado tem a seguinte dedicatória do Autor “Para a Biblioteca da benemérita Sociedade de Geografia 
manda Norton de Matos. Ponte de Lima, 22. VI. 1953.” O Prefácio de Egas Moniz é datado de 16 de Dezembro de 
1952. Nele explica detalhadamente as circunstâncias em que a maioria da Academia das Ciências – a que esta obra 
tinha concorrido para atribuição do Prémio Abílio Lopes do Rego – recusou a atribuição do mesmo. A propósito 
considera-se que este Prólogo deve ser lido e meditado por quem se queira identificar com as estruturas latentes que 
condicionavam a investigação científica no domínio das Ciências Sociais e Políticas, em Portugal, há seis décadas.
18 Essencialmente da Cadeira “Camponeses e Renovação Rural” do Mestrado em Ciências Antropológicas; e das Cadeiras 
“Cooperação” do Mestrado em Administração Pública e “Cooperação Africana” do Mestrado em Estudos Africanos.

textos divulgados neste período sobre as duas personalidades que foram responsáveis pela 
expansão do território de Angola até aos seus atuais limites: a comunicação sobre Ernesto 
de Vasconcelos que foi Secretário Perpétuo da SGL apresentada pelo Prof. Aires-Barros, 
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa14 à Academia de Marinha e a exposição 
sobre Henrique de Carvalho efetuada na mesma Sociedade15. Ambos estes documentos 
permitem identificar o que foi o esforço desenvolvido por aqueles dois cientistas para 
definir as fronteiras atuais de Angola, que Norton de Matos conseguiu preservar através 
das medidas firmes de segurança interna que delineou e implementou no decurso do seu 
primeiro mandato.

3. Metodologia

3.1. Perspectiva emicista16

Nos seus escritos Norton de Matos refere que levou consigo para Angola os cadernos que 
utilizava para registar as ocorrências da sua vida de trabalho. Com base no seu conteúdo foi 
escrevendo os seus trabalhos.

Para a elaboração deste texto foi utilizada essencialmente “Nação Una”, a última obra que 
publicou.17

3.2. Perspectiva eticista 
Já foi mencionada a deslocação do autor a Angola em 1960 e a observação directa, por 

vezes de caracter participante que aí realizou. Também já foram mencionados os testemunhos 
dos principais informadores qualificados que foi possível contactar não só em Angola mas, 
também após o regresso a Lisboa.

3.3. Enquadramento Teórico
A forma como este tema é abordado, sob o ponto de vista teórico resulta essencialmente da 

pesquisa feita para algumas cadeiras a nosso cargo nos últimos anos na docência do ISCSP18, 
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da participação nas reuniões do Conselho Científico do Centro de Administração e Políticas 
Públicas; e mesmo na preparação do texto de uma conferência efectuada em 2011 na Aca-
demia das Ciências19.

II. BREVES REFERÊNCIAS AO PERCURSO DA VIDA DE NORTON DE MATOS 
ANTES DA PARTIDA PARA ANGOLA EM 1912

Oriundo, pelo lado paterno, da burguesia ilustrada do Porto, e pelo lado materno da pe-
quena nobreza de Ponte de Lima, frequentou o Colégio de Ponte de Lima, antes de se ma-
tricular na Escola Académica em Lisboa, que lhe proporcionou uma boa abertura para a 
modernidade de então.

Matriculou-se na Universidade de Coimbra onde obteve o Bacharelato em Matemática que 
abria as portas para a frequência dos cursos militares do Estado Maior, Engenharia e Artilha-
ria. Durante a permanência em Coimbra não mostrou qualquer interesse pelas atividades dos 
estudantes. A frequência da Cadeira de Economia Politica proporcionou-lhe, com a ajuda da 
biblioteca paterna, uma visão abrangente sobre as teorias politicas, económicas e sociais mais 
representativas da segunda metade do seculo XIX.

No ensino superior militar, frequentou Engenharia, preparando-se cuidadosamente para 
o estágio inter-armas, necessário ao ingresso no Estado-Maior. Nesta fase da sua vida rela-
cionou-se com Mouzinho de Albuquerque, tendo recusado um convite para ir com ele para 
Moçambique.

Foi para o Estado da India, onde esteve uma década dirigindo os serviços de Agrimensura e 
Topografia. Durante este período identificou-se com os métodos da política prosseguida, em 
relação aos nativos pelo Governo-geral Inglês. Teve também oportunidade de se identificar 
com as questões dominantes da política internacional.

Pouco tempo após o regresso a Lisboa, partiu para Macau onde se manteve alguns meses, 
fazendo parte da missão encarregada da delimitação das fronteiras com a China.

De regresso a Portugal foi colocado em Coimbra como Chefe do Estado Maior. Em Dezembro 
de 1911 foi nomeado Presidente da comissão encarregada de apreciar a situação em que encontra-
va o Padroado Português. Dentro do âmbito desta atividade reorganizou as missões ultramarinas. 
Procedeu à reorganização do Colégio de Cernache. Dissolvida a Comissão, conduziu os trabalhos 
antes de embarcar para Angola, tendo sido louvado em 31 de Agosto de 1912, quando já estava a 
exercer as funções de Governador-Geral.

III. A SITUAÇÃO POLITICA EXISTENTE EM ANGOLA ANTES DA CHEGADA DO  
GOVERNADOR GERAL NORTON DE MATOS

Em Angola, sob o ponto de vista da Administração e Politicas Públicas, os anos anteriores 
à chegada do Governador Geral Norton de Matos foram dominados pela visão de Paiva  

19 Migrações e Minorias que implicou pesquisa em relação às políticas prosseguidas para com os descendestes das 
populações aborígenes na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá e mesmo nos EUA.
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20 Sobre esta matéria vide os textos Paiva Couceiro, publicados no Boletim Oficial de Angola. Vide também a obra 
dele intitulada “Angola (Dois Anos de Governo – Junho de 1907 – Junho 1909) História e Comentários”, Edição 
Comemorativa do 3º Centenário da Restauração de Angola, que se publica com o ensaio dobre Paiva Couceiro do 
Exmo. General Norton de Matos”. Lisboa, Edições Gama. 1948.
21 Para que se possa fazer uma ideia concreta do nível dos interesses instalados e do seu poder, recomenda-se a leitura 
da obra de Venâncio Guimarães “A situação em Angola. Para a História do Reinado de Norton de Matos. Factos e 
Depoimentos, Lisboa, Imprensa Lucas e Companhia, 1923.

Couceiro, um governante honesto, patriota, consciencioso, perfeitamente identificado com 
as dificuldades que se deparavam a qualquer governante que procurasse conseguir uma maior 
afirmação da soberania portuguesa em Angola. A propósito ele afirmava que do alto do Palácio 
do Governo em Luanda, podia ver as terras em que não podia passar sem pagar imposto20.

No período que decorreu entre a partida de Angola e a chegada de Norton de Matos, a si- 
tuação pouco se modificou mesmo após a implantação da República. Houve governantes que 
não manifestaram qualquer intenção de alterar o stato quo, mas mesmo depois da mudança de 
regime, nada se modificou. Algumas boas intenções, particularmente relacionadas com a me- 
lhoria da situação dos indígenas, alguns dos quais, na região da Moçâmedes ainda não tinham 
sido informados de que a escravatura tinha sido abolida por Sá da Bandeira, dezenas de anos 
antes – nada conseguiram face á recusa total em aceitá-las por parte dos empresários europeus 
que tinham determinado o regresso a Lisboa de um Governador Geral21.

Não “pagar aos pretos” que trabalhavam em explorações agrícolas era um hábito que nin-
guém era capaz de contrariar.

Neste clima de total desrespeito pela lei portuguesa registavam-se focos de instabilidade em 
algumas regiões por parte de populações indígenas fortemente armadas com armas modernas. 
A este clima de instabilidade e insegurança não seriam estranhos os interesses da Alemanha 
- que não ficara satisfeita com os territórios africanos que lhe tinham sido atribuídos na con-
ferência de Berlim - e que não escondia ambições de expansão à zona de costa de Angola pelo 
que a afirmação da soberania portuguesa era muito ténue. 

Face a este clima de inveja o Chefe de Estado Maior de Angola, Major Gomes da Costa, 
tinha iniciado, nos últimos meses disfarçadamente uma politica de intervenção militar no Sul 
de Angola. Com esse objectivo foi publicando no “Boletim Oficial de Angola” documentos - 
que apesar de não terem qualquer valor legal vinculativo, - por falta de contestação de alguém 
com poder para esse efeito estavam a criar uma situação de facto, em que o verdadeiro poder 
em Angola era exercido por Gomes da Costa.

Norton de Matos apercebeu-se disso, uma vez que no decurso da viagem para Luanda, foi 
lendo os Boletins Oficiais de 1912 que tivera a precaução de levar consigo.

IV. A PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO DE ANGOLA – AFIRMAÇÃO DA AUTORI-
DADE DO GOVERNADOR-GERAL

As primeiras 24 horas, após o seu desembarque, foram essenciais para a afirmação da auto- 
ridade do novo Governador-Geral.
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Apercebendo-se de que alguns centros informais de poder, a nível de Luanda, estavam 
a esboçar uma situação de conflito aberto entre o Governador Geral e o Major Gomes 
da Costa, Chefe do Estado Maior, atuou com rapidez e vigor nas 24 horas seguintes a 
sua chegada. Norton de Matos impos o regresso imediato de Gomes da Costa a Lisboa, 
retendo para esse efeito a permanência por algumas horas de um navio de passageiros que 
estavam no porto de Luanda. Transferiu para locais distantes de Luanda os militares e os 
funcionários cíveis que mais se tinham salientado na tentativa de confrontar o Governa-
dor Geral e Chefe de Estado Maior. Ao demonstrar firmeza e ao evidenciar quem era o 
novo representante do Governo da República, nunca mais ninguém se atreveu a desafiar 
o seu poder.

Nestas circunstâncias, teve a oportunidade de evidenciar a sua capacidade de Governação. 
Neste domínio influenciou a política de contactos diretos com as populações indígenas, 
evitando operações militares, objetivo que foi reforçado com a proibição do comércio de 
armas.

Para além disso, iniciou a política de contacto direto com os problemas relacionados com 
o trabalho não remunerado, fazendo transportar o seu cavalo no comboio para desembarcar 
nos locais escolhidos a que se deslocava montado. Para máxima segurança, no que se refere à 
concretização dos seus objetivos, assegurou o controlo total da produção legislativa, redigindo 
ele próprio todas as medidas legislativas que tinham que ser publicadas no Boletim Oficial 
de Angola. Revelou também sentido de Estado nos contacto com a Igreja Católica e com a 
sua hierarquia.

A codificação dos usos e costumes indígenas foi umas das suas principais ocupações.
Demonstrou cortesia nas relações sociais, comunicando à população em geral que ele e a 

esposa teriam disponíveis, para receber que os procurasse, confirmando a simplicidade e a 
gentileza demonstradas, logo após o discurso de posse.

V. BALANÇO DOS GOVERNOS DE NORTON DE MATOS NA PERSPECTIVA DA  
ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

1. As oito transformações de Angola enumeradas por Norton de Matos no seu livro “A 
Nação Una” publicado em 1953, dois anos antes do seu falecimento.

1.1. Primeira transformação. A passagem da Organização Administrativa de Angola para 
a Organização Administrativa Civil.

Norton de Matos encontrou em Angola uma Administração Publica local baseada essen-
cialmente nas capitanias mores chefiadas por capitães-mor, todos eles oficiais do exército. 
Como este tipo de administração não se coadunava com os objetivos que pretendia alcançar 
neste domínio, Norton de Matos publicou em 13 de Abril de 191322, o regulamento das cir- 
cunscrições administrativas da província de Angola.

22 Vide nota 12
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23 Vide igualmente nota 12.
24 Vide igualmente nota 12.

Para esclarecimentos dos objectivos desta disposição legal, na mesma data Norton de Matos 
publicou uma circular, anexa dirigida aos funcionários “meus camaradas e meus companhei-
ros de trabalho na grande obra em que todos estamos empenhados”23. Cerca de três décadas 
depois Norton de Matos refere-se a esta disposição legal dizendo: “há qual se dará um dia 
foros de Epistola24.

Convém salientar que segundo o mesmo autor referiu na circular em causa “A Angola ficava 
dotada com 25 circunscrições, 25 capitanias, 11 concelhos e 1 intendência”.

1.2. A Segunda Transformação de Angola. As Estradas.
Norton de Matos entendia que não poderia pensar na implementação de um regime de 

administração civil e não só nas perspetivas do desenvolvimento económico mas também na- 
quilo que hoje em dia se designa por desenvolvimento politico e humano, se não conhecesse 
a vasta Província que o Estado Republicano lhe tinha confiado. Por outro lado os seus estu-
dos de índole colonial tinham-lhe mostrado que esse conhecimento só poderia ser adquirido 
percorrendo Angola em todos os sentidos e sobre as linhas de uma rede que a cobrisse, cujas 
malhas não fossem tão grandes que o impedissem observar pormenores essenciais.

Dizia também que não podia mesmo calcular de quantos anos poderia necessitar para atin-
gir esse objetivo, uma vez que os caminhos-de-ferro eram muito poucos; os rios navegáveis só 
o eram por troços separados por quedas de água; e a oeste estava o mar. Por qualquer destes 
caminhos onde passasse só lhe era possível inteirar-se sobre o que se passava nas regiões de An-
gola a corta-mato e sempre a pé e a cavalo. As viagens eram portanto muito lentas e fatigantes; 
e passadas semanas apenas teria conseguido descrever um pequeno arco de círculo, cuja corda 
era o rio, o mar ou a linha férrea. 

Nestas circunstâncias, não lhe era possível conhecer rapidamente o interior de Angola.
Falou a essa respeito com engenheiros e condutores de obras públicas, governadores de distritos,  

administradores de circunscrições civis e capitães-mores. As respetivas opiniões baseavam-se 
na conceção firmemente estabelecida de que era a da estrada clássica. Como tinha feito a 
cadeira de Estradas na Escola do Exército, sabia que lhe era impossível realizar, no tempo de 
que dispunha, os levantamentos topográficos necessários e desenhar os traçados possíveis com 
curvas e faixas de rodagem, etc. Por outro lado: era impossível encontrar pessoal técnico que 
atuasse simultaneamente em diversas regiões de Angola; e não era possível encontrar os meios 
financeiros suficientes.

A propósito destas dificuldades em causa, Norton de Matos terá dito, por diversas vezes que 
deveriam seguir o exemplo dos Romanos na Península Ibérica, lançando estradas por montes 
e vales. Neste enquadramento conceptual o seu pensamento ia ganhando forma.

Tendo aquele dilema sempre presente, em Julho de 1912 – pouco mais de um mês depois 
de ter chegado a Angola – fez uma primeira visita ao Distrito da Lunda que era governado 
por Utra Machado, que Norton de Matos referia como sendo um dos mais distintos oficiais 
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do Exército Português. Nessa ocasião sugeriu-lhe a solução do problema que tanto o preocu-
pava. Um colono português levara um automóvel para Malange com a ideia de o aproveitar 
num pequeno trajeto entre esta povoação e uma fazenda agrícola. Conhecedor deste facto o 
Governador do Distrito decidiu abrir alguns quilómetros de caminho na direção leste para 
«aproveitando o automóvel daquele benemérito português ir visitar postos militares e núcleos 
de indígenas que muito o interessavam».

Atendendo aquele facto, Norton de Matos, afirma que «foram o distrito da Lunda e o seu 
ilustre Governador iniciadores das estradas de automóveis em Angola os que, antes de outros, 
reconheceram que o automóvel não carecia que as estradas fossem «clássicas» para andar por 
elas. Considera portanto que foram «verdadeiros percursores».

Norton de Matos acrescenta que logo que regressou a Luanda publicou a Portaria de 1 de 
Agosto de 1912 cujo preambulo, a seguir transcrito, afirmava que “sendo um dos principais 
meios da rápida e eficaz verificação administrativa dos territórios de Angola que permitam 
rápida viação; sendo certo que os atuais automóveis podem circular mesmo em estradas pou-
co próprias para veículos de tração animal».

Em seguida no mesmo Norton de Matos, elogiava, á sua moda, o que observava na Lunda»:
«Tendo na minha recente visita ao distrito da Lunda, em automóvel e com muita facilidade 

e rapidez realizado um percurso, além Malange numa extensão superior a 200 quilómetros, 
por caminhos construídos sob a direção de administradores, chefes de postos, e oficiais co-
mandantes de forças militares com a inteligente dedicação e cuidada superintendência do 
Governador do Distrito, o que muito depõe a favor do zelo e interesse pelo cabal desempenho 
de alta missão de que estes funcionários estão encarregado».

Norton de Matos depois diz o seguinte: «E finalmente determinava que o mesmo se fizesse 
nos outros distritos de Angola, que a Direcção de Obras Públicas procedesse a uma revisão 
das verbas à sua disposição de modo a que a sua quase totalidade fosse aplicada à construção 
de estradas de automóveis mesmo com sacrifício de outros trabalhos, que na construção de 
estradas no interior da Província se tivesse em vista o rápido avanço para as fronteiras e a 
ligação das regiões mais ricas e povoadas com as capitais dos distritos, os caminhos-de-fer-
ro, as vias fluviais e os portos marítimos, devendo ganhar-se a maior extensão quilométrica 
embora o custo a construção menos perfeita e acabada, bastando que nesta primeira fase da 
Viação de Angola as estradas permitissem a circulação de automóveis e de camionetas, com 
carga máxima de 1.000 quilogramas, que nas construções de estradas fossem empregados os 
indígenas, nos termos das leis de trabalho em vigor, e praças indígenas, sempre que o serviço 
militar o permitira».

O autor continuava dizendo:
«Pelos primeiros trezentos quilómetros de estrada construídos seria atribuído aos Gover-

nadores dos distritos um automóvel para seu uso privativo e seguidamente, por cada mil 
quilómetros de construções receberia o distrito também, para serviço público, um automó- 
vel».

Mais tarde, o mesmo Governador de Angola alargou aquela ultima disposição aos  
administradores das circunscrições e capitães-mores, que eram os principais encarregados da 
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construção de estradas, atribuindo a cada um destes funcionários, um automóvel logo que 
tivessem construído 200 quilómetros de estradas.

Mais tarde, no Regulamento das Circunscrições, Norton de Matos impunha aos admi- 
nistradores o dever de «dirigir a abertura de caminhos e estradas fazendo o seu traçado e en-
sinando os indígenas na sua construção e na plantação de arvoredo destinado a assombra-las 
- deverão considerar isto como uma das suas principais e mais úteis atribuições».

Segundo Norton de Matos do constante cumprimento destas diretivas devia resultar o que 
ele desejava, «os indígenas considerarem as estradas como coisa sua, a eles devida e das quais 
tinham de tratar». Acrescentava que nos seus «tempos de Angola ao grupo de habitantes 
de cada aldeia tocava um certo número de lanços de estrada. Fizeram isto de acordo, após 
uma leve sugestão dos administradores tratavam o que mais que podiam da conservação das 
estradas e quando não havia reparações a fazer, iam as mulheres e as crianças varrer as folhas 
caídas, como se tratasse da limpeza de um parque de laser. Acrescentava «boa e inteligente 
gente! Bem sabia ela que estas estradas e os automóveis que por elas circulavam, acabariam 
com o transporte de pessoas às costas dos pretos do serviço de carregadores, uma das maiores 
pragas que caíram sobre os nativos africanos».

Norton de Matos acrescentava: «claro está que tanto eu como os meus administradores não 
ignorávamos que se tratava apenas de uma primeira fase de viação de Angola, que era indis-
pensável penetrar e ocupar rapidamente toda a sua extensão. Construção rápida e com uma 
insignificante despesa foi, o que então se teve em vista e se conseguiu. O resto viria depois».

Para que se possa avaliar o que foi o sucesso da política prosseguida por Norton de Matos, 
nesta matéria basta citar o que ele nos refere.

«Quando em 1924 deixei para sempre Angola estavam construídos 25.000 quilómetros 
destas “estradas de automóveis”. Foi das mais proveitosas obras de fomento, de administração, 
de ordem e de civilização que consegui fazer, graças aos seus administradores, que não eram 
técnicos de viação, mas homens de boa vontade e grandes portugueses. Nestes 25.000 que a 
eles e aos pretos de Angola exclusivamente se devem construíram-se 15.000 quilómetros de 
1912 a 1915; de 1915 a 1921 aumentaram-se 2.000 quilómetros; quando voltei à Província 
em 1921 e até fins de 1925 somaram-se mais 8.000 quilómetros».  

A finalizar o seu testemunho nesta matéria Norton de Matos diz:
«Quantas medidas publiquei tendentes a proibir, impedir e dificultar cada vez mais o emprego 

de indígenas como carregadores de pessoas e cargas. Facilitei o mais possível a entrada de viaturas 
automóveis anulando, quase por completo, os direitos de importação, subsidiei carreiras de cami-
onetas e estabeleci outras por conta do Estado, quando a iniciativa particular me não ajudava».

Quando trinta e cinco anos depois de Norton de Matos ter saído definitivamente de Ango-
la, o autor desta conferência acompanhando um grupo de alunos seus, se deslocou a Angola 
que percorreu de lés a lés em Agosto e Setembro de 1960, por toda a parte quando se pergun-
tava a algum branco ou preto sobre o que pensava da acção desenvolvida em Angola como 
Governador Geral e Alto Comissário, a resposta foi a seguinte: «foi ele que fez as estradas».

Na verdade foi por elas que circulámos do litoral à fronteira leste de Angola; de Santo 
António do Zaire à Baia dos Tigres; não esquecendo Cabinda, desde a capital do distrito até 
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à circunscrição do Bucuzau, isolada no meio da Floresta. Das estradas construídas ao longo 
dessas três décadas e meia só não foi possível circular em escassas dezenas de quilómetros nos 
arredores de Luanda, Nova Lisboa, Sá da Bandeira, Lobito, Benguela e Moçâmedes. Quanto 
ao resto foi possível verificar que se estava a fazer um intenso esforço de construção utilizando 
não só máquinas modernas mas também o trabalho de mulheres indígenas. Igualmente foi 
possível verificar a existência de troços intransitáveis em estradas modernas, devido a erros de 
conceção e construção.

1.3. A terceira transformação de Angola – Proibição do comércio de pólvora e armas e o 
desarmamento da província.

A legislação existente em Angola, tendo em vista o controle do armamento na posse da 
população indígena, era praticamente inexistente quando Norton de Matos aí chegou a em 
1912.

As averiguações que Norton de Matos mandou fazer indicaram-lhe que os indígenas tinham 
boas espingardas que embora de carregar pela boca eram construídas com bom aço capaz de 
resistir a fortes cargas de pólvora. Tinham-lhes sido vendidas pelo comércio nos tempos áureos 
da borracha, que também lhes forneceu pólvora e fulminantes em abundância. As balas eram 
feitas pela própria população africana.

A propósito salientou que, nesta circunstância foram vendidas muitos milhares de armas 
americanas que tinham sido utilizadas nos Estados Unidos, no tempo da Guerra da Secessão. 

Norton de Matos acrescenta que de 1 de Janeiro de 1909 a Setembro de 1912, data em que 
proibiu a sua entrada em Angola foram vendidas aos indígenas 115.948 espingardas desta 
espécie. No mesmo período venderam-se quase duas mil toneladas de pólvora.

Num comentário global Norton de Matos comenta a situação dizendo, «parecia convir a 
todos que houvesse guerras e mais guerras com o gentio».

Para por termo aquele estado de coisas passou a tomar medidas radicais. Assim por Diplo-
ma de 11 de Julho de 1913 proibiu inteiramente a importação de armas, pólvoras e munições 
com excepção de armas de caça aperfeiçoadas e caras, que poderiam continuar a ser importa-
das por europeus mediante licença prévia do Governador Geral. O Diploma Legislativo em 
causa proibiu também o comércio de pólvora, armas e munições em toda a Província, sendo 
os comerciantes detentores desses artigos obrigados, dentro do prazo de 24 horas, a entregar 
os artigos em causa às autoridades administrativas que os armazenariam em dispositivos es-
peciais. Os infractores ficariam sob a alçada do Código Penal. Para mais rápida divulgação 
deste Diploma determinou que o mesmo fosse expedido telegraficamente para as localidades 
de Angola onde já houvesse serviços telegráficos.

Depois de ter decidido passar algum tempo a fim de convencer os indígenas de que não lhes 
seria vendida pólvora, deu ordem para que fossem intimados a entregarem nas administrações 
todas as espingardas que possuíam.

Norton de Matos comenta que teve de reconhecer que os nativos de Angola não eram tão 
amigos de guerras como lhes tinham feito ver algumas personalidades locais; quando viu 
a “submissão” com que entregaram às autoridades administrativas, em pleno regime civil, 
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para cima de 250.000 espingardas. Ele comenta que “pólvora e armas foram aparecendo nos 
depósitos”. 

O autor em causa acrescenta que quando exerceu as funções de Alto Comissario da Repú-
blica fez diligências junto do Governo do Congo Belga para que fossem tomadas medidas 
para impedir a entrega ilegal de armas no território português. Neste ponto da sua narrativa 
reconhece a pronta e completa colaboração das autoridades belgas.

Norton de Matos acrescenta que não deixou de atender as necessidades que os indígenas 
tinham de algumas espingardas não só para defenderem as suas colheitas das predações dos 
hipopótamos e outros animais, mas também para as suas caçadas. Para esse efeito mandou 
distribuir pelas circunscrições e postos administrativos algumas espingardas que na seriam, na 
ocasião própria entregues, por empréstimo, aos chefes das aldeias indígenas com as necessá- 
rias munições. Feitas as colheitas e terminadas as caçadas, as armas e munições voltavam às  
administrações ou postos.

A terminar Norton de Matos diz que o desarmamento não foi completo porque ficaram em 
fins de 1913 ainda algumas regiões armadas em Angola. Acrescenta que um ano depois reben-
tou a guerra com a Alemanha. Afirma que nem queria pensar o que teria sido do nosso país 
se não se tivesse conseguido o desarmamento a que metera ombros. Em seu entender bastam 
para o dizer três coisas essenciais «não hesitou em por de lado interesses particulares, quando 
o bem público assim o exige; definir bem a decisão e tomá-la; e o forte crer na execução”.

1.4 Quarta transformação – assistência médica aos indígenas e melhoria das suas 
condições de vida.

Nas suas primeiras viagens ao interior de Angola, o Governador Geral apercebeu-se de que 
a assistência médica aos indígenas era praticamente inexistente. Os poucos médicos existentes 
não tinham nem motivação nem meios para prestarem essa assistência pelo que a esmagadora 
maioria da população de Angola não desfrutava de qualquer proteção nesta matéria.

Tentou modificar esta situação criando comissões locais em que deveria participar um mé- 
dico mas pouco ou nada conseguiu fazer nesta matéria para além de publicar medidas legis-
lativas pioneiras.

Quando voltou, como Alto Comissário foi encontrar uma situação inteiramente diferente, 
tendo verificado a existência de reais progressos, particularmente no que se refere à prevenção 
de algumas doenças. Promoveu e consegui implementar as estruturas existentes, pelo que 
quase três décadas depois podia afirmar com orgulho que lançara as bases da assistência mé- 
dica aos indígenas de Angola, desfrutada no início da referida década do seculo XX.

1.5. A quinta transformação de Angola – Proibição de bebidas alcoólicas.
Quando chegou a Angola, Norton de Matos encontrou uma situação de verdadeira cala- 

midade em matéria de consumo de bebidas alcoólicas por parte da população indígena, zo-
nas havendo em que os indígenas estavam praticamente em estado de embriagues. Pouco 
conseguiu fazer nesta matéria. Quando voltou a situação tinha-se deteriorado em parte, pelo 
estimulo à embriagues dos indígenas, por parte de comerciantes e patrões europeus falhos de 
escrúpulos. Tomou então medidas drásticas de repressão da embriagues por parte dos indí-
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genas, que alguns chegaram a apelidar de «lei seca» e outros encararam como pura e simples 
promoção de consumo de vinho português.

Refletindo, anos depois sobre o assunto, Norton de Matos orgulhou-se essencialmente com 
a seguinte frase que foi dirigida, por um velho soba dos Dembos “Tens feito coisas boas a 
melhor de todas foi desviar a aguardente da boca dos nossos filhos”.

1.6 A sexta transformação de Angola – o Novo Indígena
Ao longo das páginas que dedica a este tema Norton de Matos procura demonstrar como 

o indígena poderá evoluir da condição de trabalhador recrutado para o de proprietário e 
cultivador rural.

As suas incursões pelo interior, a cavalo a partir do comboio, tinham-lhe mostrado essen-
cialmente interesse dos cultivadores indígenas pelo milho que tinha condições ótimas de 
produção.

Verificou que estes camponeses não eram muito defensores do seu milho natal. Face a este 
facto surgiu nele o desígnio da “transformação do homem meu semelhante que era o preto de 
Angola”. Apercebeu-se também que havendo interesse no mercado internacional para o milho, 
Angola não exportava este cereal.

Verificou igualmente que havia um conjunto de interesses até então intocáveis que impe-
diam a prossecução deste seu desígnio, nestas circunstancias decidiu atuar até ao máximo 
limite de seus poderes como Governador Geral de Angola. Estas iniciativas geraram críticas 
por parte dos interesses instalados.

A cessação das suas funções como Governador Geral em 1915, determinou praticamente 
a extinção de tudo o que fizera neste domínio. Imperturbável após o seu regresso como Alto 
Comissário em 1921, voltou a debruçar-se sobre esta problemática e teve um sucesso que 
quase se pode dizer total; pois, como ele salientar a doutrina daí emanante, ganhou dignidade 
constitucional na Constituição vigente em 1951.

Não foi só no domínio da proteção dos indígenas que os seus objetivos se concretizaram, 
uma vez que a política de colonatos de agricultores europeus, vindos da Metrópole, viria a ser 
concretizada décadas depois não só em Angola mas também em Moçambique. 

Pena é que os avisos de Norton de Matos não tenham sido ouvidos. Se assim fosse, poderia 
ter sido evitado ou atenuado, o impacto da década de sessenta em Angola; e talvez pudesse ter 
sido atenuada a forma descontrolada como o fenómeno da descolonização aí ocorreu. 

1.7 A sétima transformação de Angola – a educação e a instrução. A língua Portuguesa.
Neste domínio Norton de Matos teve diversas iniciativas que foram bem recebidas e que estão 

na base do facto de o Português ser hoje a língua oficial de Angola, falada fluentemente pela 
maioria da população.

Convém salientar a prioridade atribuída à educação de crianças indígenas do sexo femini-
no, através da criação das escolas Rita Norton de Matos.

Sendo obrigado a cumprir as disposições legais relativas às missões civilizadoras, Norton de 
Matos publicou legislação nesse sentido. No entanto, esta não se revelou eficaz, uma vez que 
a experiencia em causa, na prática, resultou num fracasso.
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Na falta das missões laicas, era imprescindível procurar a colaboração das missões religio-
sas para a educação e instrução dos indígenas. Mas, para esse efeito era necessário emendar 
aspectos da organização missionária cristã – protestante, de modo a garantir que o ensino 
fosse exclusivamente em língua portuguesa. Neste caso concreto, entre outras vantagens, foi 
concedido um subsídio anual de três mil escudos a cada missão que tivesse em serviço per-
manente um professor europeu, missionário ou não, que possuísse as condições e habilitações 
necessárias para o bem ensinar a língua portuguesa. Uma vez que esta vantagem era atribuída 
não só às missões protestantes, mas também às católicas, Norton de Matos de forma hábil e 
discreta, assegurou o ensino da Língua Portuguesa em Angola.

Face aos resultados, hoje bem visíveis, da afirmação da Língua Portuguesa em Angola – caso 
impar em todos os PALOPS, com exceção de Cabo Verde – esta terá sido, sem dúvida a mais 
importante iniciativa de Norton de Matos.

1.8 Oitava transformação de Angola – a vida de família e conforto dos europeus.
Quando em 1960 nos deslocámos a Angola foi-nos possível verificar que esta fora sem 

dúvida a faceta da política de Norton de Matos que mais impressionara a população europeia.
O principal objetivo de Norton de Matos consistia em evitar aquilo que se chamava a 

“cafrealização dos europeus portugueses ou estrangeiros”, situação esta, até certo ponto  
generalizada em Angola, fora dos principais centros urbanos.

Logo em 1913, já manifestara a sua preocupação com o assunto na já mencionada circular 
que acompanhou o Regulamento das Circunscrições. No decurso dos próximos dois anos 
teve a satisfação de verificar um elevado um grau de concretização dos seus objetivos.

A sua politica de construção no que se refere a edifícios do Estado teve bons resultados no 
decurso do seu mandato como Alto Comissário.

Preocupou-se também com a vida de família dos funcionários, criando para esse efeito um 
subsídio de elevado montante.

Foram também tomadas medidas para abrigar os colonos europeus em casas consideradas 
decentes e próprias da sua condição.

Norton de Matos menciona ainda a “liberal distribuição de automóveis” a funcionários 
do quadro administrativo e outros servidores do Estado. Menciona ainda as estradas, a 
isenção de impostos para a importação de automóveis, assim como as novas linhas gráficas 
e telefónicas. 

Em síntese ele termina assim: “Tudo se ia conseguindo a passos largos. Vida de família, 
comodidades de várias espécies, convivência, segurança e ordem pública garantida”. 

2. Outras Medidas

Norton de Matos, salienta a Organização Financeira e Organização e Montagem de 
Serviços das Instituições Administrativas, dando relevo dentro desta às diretamente destina-
das ao apoio ao Governo Geral.

A seguir assinala que as unidades fundamentais na Administração Geral da Província eram 
o distrito e não os serviços provinciais.
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Destaca ainda a Junta Geral da Província, as instituições ligadas ao Fomento de Angola, 
com especial relevo para os Serviços Geológicos e Geográficos, e para o Laboratório de Me-
dicina Veterinária.

Considera que no seu conjunto, estes serviços e organizações são as bases daquilo que se 
designa por um Estado Moderno.

VI. O CASO DO DECRETO Nº 15 DE 11 DE MAIO DE 1921 E DA PORTARIA PRO-
VINCIAL Nº 52 DE 5 DE AGOSTO DE 1971

1. Decreto nº 15.

A especial atenção prestada a este tema resulta da tentativa de averiguação do contexto em 
que foi criado o Quadro Geral Auxiliar, que gerou a já mencionadas criticas que se conside-
raram prejudicados com a criação do mesmo Quadro.

Norton de Matos no preambulo refere, que a difícil situação financeira em que Angola se 
encontrava, tornava necessária a redução ao mínimo dos servidores públicos, que deviam ser 
escolhidos entre os melhores elementos da população.

Acrescentava que, teria que haver o aproveitamento cada vez maior dos naturais das colónias, 
para o aproveitamento, em cada colónia, dos seus naturais para o desempenho de funções públicas. 
Afirmava que felizmente em Angola, muitos dos seus naturais estavam em condições de bem de-
sempenharem funções públicas. 

No capítulo I (Disposições Gerais) enunciam-se princípios de ordem geral até ao artigo 7º. 
Mas no artigo 8º surge uma referência ao Quadro Geral Auxiliar, que é o objeto do capítulo 
II (Disposições especiais), referência essa que é a seguinte «os atuais funcionários de categoria 
inferior a terceiro Oficial que o Governador Geral entenda não deverem entrar no Quadro 
Geral Auxiliar, adiante estabelecido, serão contratados quando tenham aptidões físicas, mo-
rais e intelectuais, necessárias para o desempenho dos serviços públicos».

Face às lamentações já anteriormente referidas, é de admitir que a muitos destes funcionári-
os não terão sido reconhecidas aptidões físicas, morais e intelectuais, necessárias, por desem-
penho de serviços públicos.

O capítulo II tem o título de «Disposições Especiais»; o artigo 13º diz que é criado o 
Quadro Geral Auxiliar dos Serviços da Província, destinado a fornecer os amanuenses, escri- 
turários e praticantes, dos diversos serviços públicos; bem como os guardas faroleiros e outros 
empregados equiparados.

A entrada neste quadro era feita pela situação de praticante de 2ª classe. Adiante, no parágra- 
fo II deste artigo, diz que os praticantes a que se refere o corpo do artigo «serão dispensados 
quando se reconheça que para ele não tem as necessárias aptidões físicas morais e intelectuais».

É de admitir que alguns praticantes tenham sido atingidos por esta medida. 
Por seu lado o capitulo III (Disposições Diversas) diz o seguinte «serão revistos todos os atuais 

quadros de secretaria civil, com o fim de se efetivar a redução numérica dos respetivos empregados.
O parágrafo I do mesmo artigo acrescentava que o total dessa redução não deveria ser infe-

rior a 20% do total dos funcionários e empregados do referido quadro.
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Adiante o artigo 36, refere que «os empregados e funcionários, que forem provadamente 
incompetentes, assim reconhecidos por meio de processo disciplinar, seriam demitidos se já 
estivessem confirmados ou exonerados se não o estivessem».

Na Tabela E, referente ao Quadro Geral Auxiliar, verifica-se que aos funcionários deste 
quadro não é atribuída a subvenção colonial.

2. Portaria nº 52

Convém referir que Norton de Matos começa o respetivo texto dizendo: «Atendendo ao 
que propôs o Secretário Provincial de Finanças». Depois, nos considerandos afirma, em 1º 
lugar «que se cumpriu o disposto no artigo 35º do Decreto nº 15 de 19 de Maio findo quanto 
à redução numérica dos empregados do Quadro da Fazenda, correspondendo essa redução a 
uma economia de 150.000$00, com organização proposta, o que representa uma redução de 
30% na despesa.

Noutros considerandos acrescenta:
- «alguns livros regulamentares não se escrituram há mais de 4 anos, sendo por consequência 

impossível a existência de uma fiscalização profícua e conscienciosa nas receitas e despesas públicas».
- «o Estado em que se encontravam os Serviços de Fazenda tem sido a causa primordial de 

há 4 anos não se publicar o orçamento de Província, documento a que estão essencialmente 
ligados a regularidade da Administração Pública, a confiança e o credito».

Atendendo àqueles e a outros considerandos definia a seguir o Quadro Privativo dos 
Serviços de Fazenda, com mais de 8 dezenas de 1ºs Oficiais, 2ºs Oficiais e Aspirantes.

Adiante definia as condições exigidas para a nomeação dos mesmos, entre as quais se sa- 
lientavam não ter idade superior a 30 anos e «ter aprovação no exame de passagem à segunda 
secção do curso geral dos liceus». Convém referir que na prática nenhum africano conseguia 
reunir estas duas condições, principalmente no que se refere às habilitações literárias.

A seguir dizia-se que enquanto não fosse organizado o quadro Geral Auxiliar nos ter-
mos previstos no Decreto em causa, os Serviços de Fazenda teriam 76 primeiros e segundos 
amanuenses e aspirantes.

Quanto aos atuais aspirantes seriam exonerados, se a sua situação fosse provisoria ou interi-
na e não tivessem demonstrado competência no exercício do respetivo Quadro.

3. Considerações gerais

Parece sintomático da maneira de sentir do Norton de Matos em relação a estes dois tex-
tos legais o facto de em nenhuma das suas obras que nos foi dado consultar, fazer a mínima 
referência às mesmas.

Em contrapartida, a maior parte do seu já mencionado livro «A Nação Una», é dedicada à 
explicação detalhada da obra por ele realizada no domínio da Administração Financeira sem 
a qual não teria sido possível viabilizar a autonomia de Angola.

Conjugando estes dois factos é de admitir que ele se tenha apercebido das consequências 
das medidas anteriormente mencionadas em relação a grande número de funcionários do 
grupo que se poderá designar por uma pequena burguesia africana, que, de um momen-
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to para o outro se viu afastada dos cargos que exerciam, cargos estes, que, para além do 
prestígio inerente, lhe proporcionavam um vencimento adequado, ao mesmo prestígio a 
nível local. A situação que lhes foi criada traduziu-se num autêntico cataclismo social, que, 
três décadas depois, se haveria de traduzir em atitudes de revolta não apenas latente mas 
também manifesta.

Para além disto é possível que Norton de Matos não tenha previsto o aproveitamento da 
senda por ele aberta, por alguns dos seus sucessores, que criaram situações verdadeiramente 
discriminatórias em relação aos pequenos funcionários africanos.

A situação em causa acabou por ser ultrapassada, ao longo das três décadas seguintes, por 
iniciativa de alguns membros do Governo Português, mas, deixou profundas marcas.

De qualquer forma, não podemos deixar de manifestar a nossa perplexidade, perante o 
facto de nenhum membro da elite angolana com quem contatamos ter elogiado ou feito 
a mínima referencia à política de proteção e promoção económica e social das populações 
indígenas de angola, prosseguida e definida por Norton de Matos.

VII. Formulação de 10 Perguntas

1ª Pergunta

Será que a ação desenvolvida por Norton de Matos em Angola, no decurso do seu primei-
ro período de governo, nos domínios do desarmamento das populações e da construção de 
estradas, poderá ser considerada, em matéria de garantia das fronteiras de Angola, o comple-
mento da obra realizada por Henrique de Carvalho e Ernesto de Vasconcelos no que se refere 
à delimitação das mesmas fronteiras?

2º Pergunta

Será que a construção de estradas para automóveis terá sido um fator decisivo, por um lado, 
para acabar com o transporte de brancos às costas de pretos e com o serviço de carregadores que 
Norton de Matos considerava como uma das maiores pragas que caíram sobre os nativos afri-
canos; e por outro lado, para o desenvolvimento económico e para a implementação do regime 
de administração civil no interior de Angola?

3ª Pergunta

Será que a governação de Norton de Matos em Angola, para além de todos os ataques de 
que foi alvo, poderá ser considerada como o fruto de uma visão política republicana - mais hu-
manizada, menos militarizada e mais aberta aos imperativos globais daquilo que já se designava 
por Desenvolvimento Económico – preferível aquela que foi prosseguida pelo regime anterior?

4ª Pergunta

Será que a forma de atuar de Norton de Matos, nos seus governos em Angola, se poderá 
enquadrar naquilo que, no início da segunda metade do século XX se passou a designar 
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por Administração Ultramarina, dentro do âmbito da perspetiva que hoje se denomina por  
Administração e Politicas Públicas?

5ª Pergunta

Será que o sentido de Estado com que Norton de Matos conduziu, particularmente no 
decurso do seu primeiro governo, as relações com a Igreja Católica e a simpatia que dispensou 
aos seus dignitários, poderão ter garantido, de imediato, a continuidade dos estatutos que 
estes usufruíram; e a longo prazo, viabilizado a existência, hoje em dia, em Angola, de um 
panorama religioso, que talvez seja impar no continente Africano?

6ª Pergunta

Será que o sucesso atual da Língua Portuguesa, em Angola, se poderá dever, em grande 
parte, ao esforço inicial realizado por Norton de Matos, ao incentivar o seu ensino obrigatório 
nas missões religiosas?

7ª Pergunta

Será que a Politica de Desenvolvimento Agrário, definida por Norton de Matos, ainda poderá ser 
oportuna em alguns países africanos produtores de petróleo, nomeadamente em Angola?

8ª Pergunta

Será que Norton de Matos acertou na previsão feita em 1940, quando escreveu - em relação à 
Circular que acompanhou o “Regulamento das circunscrições Administrativas de Angola - «à qual 
um dia se dará por certo, foro de epistola» - sendo hoje em dia, a doutrina aí definida aplicável, a 
dezenas de Países em Desenvolvimento com populações étnica e culturalmente diferenciadas?

9ª Pergunta

Será que as transformações levadas a cabo por Norton de Matos, no decurso dos seus dois 
governos, não só no domínio das infra-estruturas mas também no que se refere à criação e mo- 
dernização de Serviços Públicos poderão ser consideradas – sem prejuízo de outras que tiveram 
lugar posteriormente, particularmente na década de 60 – como um contributo válido, para a 
afirmação de Angola, após a independência e o fim da guerra civil e a nível do Continente Afri-
cano, como um Estado Moderno, em processo de crescimento económico acelerado?

10ª Pergunta

Será que algumas disposições do Decreto nº15 e da legislação complementar do mesmo – 
que efetuaram as expectativas de carreira por parte de funcionários dos serviços de Fazenda 
pertencentes às famílias africanas mais notáveis de Luanda – justificarão a crítica generalizada, 
por parte desses funcionários e suas famílias, em relação à obra realizada por Norton de Matos 
em Angola?
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VIII. Respostas a 10 Perguntas e Conclusões

1. Respostas às 10 perguntas

Responde-se favoravelmente às 9 primeiras perguntas com base no entendimento a seguir 
referido.

1º Pergunta
A ação desenvolvida por Norton de Matos nos domínios em causa foi efetivamente o com-

plemento de Henrique de Carvalho e Ernesto de Vilhena, no que se refere à delimitação das 
fronteiras em Angola. 

2º Pergunta
A construção de estradas para automóveis foi decisiva, por um lado, para acabar com o 

transporte de brancos às costas de pretos, e com o serviço de carregadores e por outro lado 
para o Desenvolvimento Economico e para a implementação do Regime de Administração 
Civil no interior de Angola.

3º Pergunta
A política prosseguida por Norton de Matos, em Angola, entre 1912 e 1915, foi efetiva-

mente preferível à aí posta em prática pelo regime monárquico.

4º Pergunta
A forma de atuar de Norton de Matos em Angola, enquadrou-se não só na esfera do que, 

no início da segunda metade do século XX, se designou por Administração Ultramarina mas, 
também no domínio científico que hoje é designado por Administração e Políticas Públicas.

5ª Pergunta
Não oferece qualquer dúvida, porque se a política prosseguida, em Angola, no seu primeiro 

mandato em relação à Igreja Católica, tivesse sido idêntica à posta em prática na Metrópole, 
o panorama religioso da Angola, de hoje em dia, seria completamente diferente.

6ª Pergunta
Parece não oferecer dúvidas que o sucesso atual da Língua Portuguesa em Angola se deve 

ao esforço desenvolvido nesse sentido por Norton de Matos.

 7ª Pergunta
Não tenho qualquer dúvida quanto à potencialidade da Politica de Desenvolvimento 

Agrário, definida por Norton de Matos para a solução de problemas existentes, hoje em 
dia no domínio em causa, em Países Africanos produtores de petróleo, nomeadamente 
Angola.

8ª Pergunta
A circular para que Norton de Matos previa “foros de epístola” é hoje em dia um documen-

to doutrinário com plena aplicabilidade em dezenas de países em vias de desenvolvimento.
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9ª Pergunta 
É indubitável que as transformações levadas a cabo por Norton de Matos, no decurso dos 

seus dois governos – sem prejuízo de outras que tiveram lugar mais tarde, particularmente 
na década de 60 – têm que ser consideradas como um contributo válido para a afirmação de 
Angola, no momento atual e a nível do continente Africano, como um Estado moderno, em 
processo de crescimento economico acelerado. 

10ª Pergunta
Embora se reconheça que o grupo de notáveis africanos tem razão, no caso particular dos 

Serviços de Fazenda; considera-se que a crítica drástica e generalizada, quanto à obra rea- 
lizada por Norton de Matos detectada na elite angolana em causa, revelará que esta poderá ter 
ficado indiferente quanto à política por ele prosseguida, em Angola, em relação aos indígenas 
que constituíam a esmagadora maioria da população africana.

2 .Conclusões

Considera-se que, a nível da área científica da Administração e Políticas Públicas, a ação de-
senvolvida por Norton de Matos nos seus dois Governos em Angola, encarada numa perspe-
tiva atual, o torna num dos poucos portugueses que atingiram um estatuto universal no que 
se refere à formulação e aplicação de princípios teóricos no vasto domínio científico em causa.

Alguns dos princípios por ele formulados, em relação à promoção económica e social das 
populações indígenas de Angola, ainda hoje são parcialmente aplicadas no que se refere aos 
descendeste dos aborígenes na Nova Zelândia, na Austrália, no Canada e mesmo no que diz 
respeito a algumas facetas nos EUA.

Pena é que, em Portugal, por motivos que não são de ordem científica, tal estatuto ainda 
não lhe seja reconhecido.
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“Moçambique só é Moçambique porque é Portugal”. Era com esta ideia-chave, com 
este slogan, que o Almirante Sarmento Rodrigues, então governador de Moçambique no  
início dos anos 60 do século passado, em anunciados tempos de guerra, reafirmava a unidade  
geográfica e política de Moçambique e a correlativa realidade social decorrente da História de 
Portugal. Como explicava numa alocução ao “povo chope” em Quissico, no sul de Moçam-
bique, em 6 de Outubro de 1963: 

“Antes de aqui chegarem os primeiros navios portugueses, que vinham de Portugal e iam 
para a Índia, nem sequer o nome de Moçambique se conhecia. Moçambique era apenas uma 
pequena ilha, lá no norte, e nada mais”.1

Com efeito, a pequenina ilha de Moçambique2 foi durante quatro séculos o centro  
administrativo e comercial de Portugal na região. Só na passagem do século XIX para o XX, 
chegando mesmo ao término do primeiro quartel deste último, é que emergiu a configuração 
geo-histórica deste imenso país africano actualmente independente, oito vezes maior que 
Portugal, com uma distância entre as fronteiras norte e sul equivalente à que separa Paris de 
Lisboa. Cerca de 4200 quilómetros de fronteira terrestre a norte, oeste e sul confinando com 
a Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbabué, África do Sul e Suazilândia, e 2800 quilómetros de 
costa a leste projectando a fronteira marítima no Oceano Índico. 

Não houve portanto 500 anos de colonização, ou seja, transplantação massiva de pessoas, 
instituições, conhecimento e infra-estruturas para esse imenso território, mas sim apenas um 
período de 2-3 gerações em que isto aconteceu e em que Moçambique foi efectivamente mol-
dado por Portugal, antes de a nova geração de líderes africanos assumirem a responsabilidade 
de governarem o novo país independente. 

No último quartel do século XIX, logo no início do seu conhecido relatório, fruto do 
primeiro contacto com Moçambique, António Enes interrogava-se por isso com as seguintes 
palavras:

 “se tanta terra tão distante não era demasiada esfera de expansão para nós, que ainda não 
pudemos povoar o Alentejo e esgotamos para o Brasil as energias colonizadoras” 3 

1 Foi assim que Moçambique Nasceu, in M.M. Sarmento Rodrigues, Presença de Moçambique na Vida da Nação, 3 
vols, AGU, 1965, vol III (pp.131-138), p. 134
2 Corruptela de Mussa Ali Mbiki, ou seja, Mussa filho de Mbiki, significando a anterioridade da presença islâmica 
naquela Ilha e região circundante e correlativo cruzamento antropossociológico com a cultura africana local.
3António Enes, Moçambique. Relatório Apresentado ao Governo, 4ª Edição (fac- similada pela de 1946 da Agên-
cia-Geral do Ultramar), Lisboa, Imprensa Nacional, 1971, p.11.
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Em termos de ocupação efectiva, a situação mantinha-se praticamente idêntica à do início 
do século XVII, sendo as condições de vida muito duras para os portugueses, tal como Frei 
João do Santos descreve na altura em “Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do 
Oriente” (1609), com conhecimento de onze anos de vivência no território, investigando:

“ É terra calidíssima, doentia, e perjudicial aos estrangeiros, e mais em particular aos por-
tugueses, porque nela adoecem ordinariamente, e morrem de febres” 4  

Na verdade, como observa Oliveira Marques, não haveria no início do século XIX mais de 
10000 portugueses em todo o império. Entre 1850 e 1910 a população portuguesa branca terá 
aumentado oito ou nove vezes em Angola e Moçambique, e neste último seria de cerca de 6000 
na data da proclamação da República.5 Portanto, uma ocupação demográfica colonizadora mui-
to insuficiente para um território, nunca é demais lembrar, oito vezes maior que Portugal. Na 
segunda metade do século XIX, nos anos 70-80, o comércio moçambicano era sobretudo con-
trolado por estrangeiros, sobressaindo os ingleses. As importações de Lisboa e da Índia portu-
guesa eram na ordem dos 9%, enquanto de Bombaim e Londres eram de 33% e de Marselha de 
29%. Por seu turno as exportações para Lisboa e a Índia portuguesa representavam igualmente 
cerca de 9%, enquanto para Bombaim e Londres eram de 60% e para Marselha de 12%. 6  

Contudo, a projecção colonial portuguesa foi constante a partir dessa altura, ficando 
Moçambique configurado pelo esforço continuado de exploração geográfica e ocupação mili-
tar, administrativa e científica, como então se dizia, e consequentemente de desenvolvimento 
económico, que passou da Monarquia para a República. Cerca de 20 anos na Monarquia e 
outros tantos na República para se consolidar o projecto moçambicano. 

A verdade é que a Monarquia não deixou de desenvolver um enorme esforço de projecção 
colonial de Portugal em África, tendo as circunstâncias históricas tornado precisamente 
Moçambique no centro das tensões com as outras potencias coloniais europeias, mais con-
cretamente com a Inglaterra. As explorações geográficas, a definição das fronteiras e as expe-
dições militares mobilizaram activamente os governos e a sociedade civil da época, de que é 
exemplo ainda vivo a Sociedade de Geografia de Lisboa.

As fronteiras de Moçambique ficaram pois praticamente fixadas no último quartel do sécu-
lo XIX. Portugal, no contexto da Conferência de Berlim de 1884-85, com o designado “mapa 
cor-de-rosa”, tentou criar uma grande unidade territorial e administrativa ligando o Oceano 
Atlântico ao Índico, mas não teve poder para levar por diante tal objectivo. Ao nosso projecto 
horizontal opôs-se o projecto vertical da Inglaterra que pretendia ter um corredor político e 
comercial exclusivamente dominado entre a cidade do Cairo e a cidade do Cabo. Ficaram 
contudo como acções relevantes, entre outras, as extraordinárias expedições geográficas dos 
oficiais de marinha Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo e do exército Serpa Pinto, cujos 
estudos científicos de toda essa grande área territorial da África Austral permitiram apurar a 
informação que sustentou a cartografia no tabuleiro das negociações das fronteiras. Nego-

4 Edição da Comissão dos Descobrimentos, 1999, p. 73.
5 A.H. de Oliveira Marques, Breve História de Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 2006 (6ªed.), p. 524
6 Malyn Newitt, A History of Mozambique, London, Hurst & Company, 1995, p. 321.
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ciações sempre problemáticas com Inglaterra na metade sul de Moçambique, pois esta tanto 
queria no interior a área de Manica como, na costa marítima, a baía de Lourenço Marques, 
em inglês designada Delagoa Bay, e respectivo hinterland, para ficar na posse de um excelente 
porto de acesso ao mar como não existia no Transval.

A disputa desta área, que os ingleses tentavam dominar desde 1822, e que chegou a ser 
objecto de arbitragem internacional favorável a Portugal em 1875, levou o até então minis-
tro dos negócios estrangeiros, Andrade Corvo, a negociar o chamado Tratado de Lourenço 
Marques em 1879, que previa entre outras disposições a passagem de armamento e tropas 
inglesas pelo caminho-de-ferro entretanto construído. O tratado não foi ratificado pelo parla-
mento português, tendo provocado, conforme observou Marcello Caetano, “enorme reacção 
antibritânica na opinião pública, dando lugar à fundação do Partido Republicano Portu-
guês”.7  

A desconfiança relativamente aos ingleses estava firmada e a estratégia de Portugal se es-
cudar na França e na Alemanha com um conjunto de Convenções firmadas em 1886, para 
levar a cabo o projecto do mapa cor-de-rosa, fracassou. O Ultimato, em Janeiro de 1890, 
que tanto impacto teve a prazo no fim da monarquia, na verdade espelhou a impaciência dos 
ingleses relativamente aos portugueses e respectivas pretensões sobre os territórios vizinhos de 
Moçambique que viriam a ser a Rodésia do Sul, a Rodésia do Norte e a Niassalândia, ou seja, 
o Zimbabué, a Zâmbia e o Malawi. Em suma, face aos interesses e direitos de ‘sua majesta-
de’, o Ultimato foi “uma lógica conclusão de uma longa disputa sem razão de ser plausível”, 
tal como era visto pela imprensa britânica da época, pesquisada por Teresa Pinto Coelho da 
Universidade Nova de Lisboa.8 

A fronteira sul e oeste de Moçambique ficaria pois praticamente definida no Tratado Lu-
so-Britânico de 1891, entroncando na fronteira norte definida com os alemães em 1886. O 
historiador britânico Malyn Newitt, na sua História de Moçambique, concluída em 1992, 
abre a propósito o prefácio afirmando que Moçambique tinha nessa altura 101 anos de ex-
istência, como resultado daquele Tratado. 9 Assim, a partir dos anos 90, entrando pelo novo 
século, assistiu-se à ocupação militar e tendencialmente administrativa do território, ao fo-
mento económico por via do desenvolvimento dos circuitos ferroviários comerciais com o 
hinterland e territórios vizinhos - tendo como interpostos estratégicos os portos de Lourenço 
Marques, Beira e Quelimane – e também à criação das companhias majestáticas de Moçam-
bique, da Zambézia e do Niassa, com vastos capitais estrangeiros, às quais se atribuíram am-
plos privilégios em troca de preencherem o vazio e incapacidade demográfica, administrativa 
e financeira de Portugal em praticamente 2/3 do território de Moçambique. Por exemplo, 
entre alguns desses privilégios da Companhia de Moçambique, com capitais maioritaria-
mente franceses, contavam-se: “fabricação de bebidas alcoólicas, corte de madeira e lenha, 

7 Marcello Caetano, Portugal e a Internacionalização dos Problemas Africanos, Edições Ática (4ªed), 1970, p. 121
8  Cfr.  http://www.mod-langs.ox.ac.uk/files/windsor/6_pintocoelho.pdf, p. 3.
9  Op. cit, p. v
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controle do mercado monetário, fabrico de pólvora e outros explosivos, pesquisa e exploração 
de metais preciosos, regulamentação da pesca nas suas costas, incluindo a apanha da casca de 
ostras, o direito de pilotagem nos portos de Manica e Sofala e o recrutamento de indígenas.” 
10 Para além da “ocupação efectiva” – termo avançado pelos ingleses para contrariar as nossas 
pretensões ao hinterland -, a vantagem também residia, como aponta António Telo, na “acei-
tação internacional da soberania teórica portuguesa”, observando também a propósito que,

“O que é curioso é que a divisão do capital estrangeiro pelas companhias majestáticas e pelas 
mais importantes concessões corresponde à divisão secreta do Império português em esferas de 
influência, com algumas excepções” 11  

Dessas influências, a inglesa foi notória na metade sul de Moçambique, correspondendo 
por exemplo não só à sua balança comercial mas também à influência no modo de vida lo-
cal, particularmente em Lourenço Marques e na Cidade da Beira, sendo marcante até hoje 
no país independente o traço cultural da condução rodoviária pela esquerda com o volante 
à direita nos veículos automóveis. Como nota Malyn Newitt, “em 1894 somente 27% da 
capital investido em Lourenço Marques era português, e em 1913 estimava-se que 70% de 
todas as residências e negócios eram propriedade de cidadãos britânicos”.12  Por outro lado, os 
ingleses garantiram também através do Tratado de 1891 a concessão da construção da linha 
férrea Beira- Rodésia do Sul que viria a ser inaugurada em 1899, apenas quatro anos depois 
do caminho-de-ferro de Lourenço Marques.

Os esforços de Portugal concentraram-se portanto no sul, já com Lourenço Marques 
como centro administrativo a partir de 1887, tendo sido em 1895 vencida a resistência de  
Gungunhana, ano em que também se inaugura a ligação ferroviária até à fronteira com o 
Transval. A pacificação do território foi relativamente rápida e, embora com muito insu-
ficiente ocupação demográfica portuguesa, as receitas públicas de Moçambique duplica- 
ram nos vinte anos que se seguiram até à proclamação da República, por via da actividade 
das companhias majestáticas e do comércio com os territórios vizinhos, conforme observa  
Oliveira Marques, “cifrando-se no dobro das de Angola”.13 Em 1909 seria firmado um acordo 
que definiu o padrão da futura economia de serviços de Moçambique, prevendo a passagem 
de cerca de 55% do tráfego do Transval por Lourenço Marques e o recrutamento anual de 
75000 trabalhadores indígenas para as minas, taxados individualmente e com a maior parte 
do salário pago na moeda local pelo governo da colónia, enquanto este o recebe directa-
mente em ouro, contribuindo para o equilíbrio da balança de pagamentos portuguesa”.14 
Já na República, idêntico acordo de emigração é subscrito relativamente à Rodésia do Sul.15  

Os ingleses entretanto não se sentiram travados pelo Tratado Luso-Britânico de 1891 nas 
suas pretensões de domínio de Moçambique. Passados somente sete anos, em 1898, assi-

10  Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, Lisboa, Editorial Verbo, Vol X, p. 255
11  António José Telo, Economia e Império no Portugal Contemporâneo, Lisboa, Edições Cosmos, p. 210.
12 Op. cit, p. 395.
13 Op. cit, p. 538
14 António José Telo, op. cit., p. 214
15 ibidem.
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naram um primeiro tratado secreto, com a Alemanha – conhecido entre os historiadores in-
gleses como Tratado de Westminster – no qual entre outras disposições se visava a partilha de  
Angola e Moçambique, sob o argumento de que as colónias portuguesas eram altamente  
instáveis e de que Portugal não as conseguiria controlar nem colonizar, reinando aí a “de-
sordem e a anarquia”, como não deixa de corroborar Malyn Newitt na sua abordagem et-
nocentricamente britânica à História de Moçambique.16 Logo no ano seguinte, em 1899, 
os ingleses assinaram um segundo tratado secreto, com Portugal – o Tratado de Windsor – 
onde afirmavam garantir a segurança das colónias portuguesas, a troco da utilização do cami- 
nho-de-ferro e do porto de Lourenço Marques na guerra que entretanto travaram contra os 
boers e lhes permitiu dominar a futura África do Sul. Mas, passada a crise, e comprovada 
a extraordinária posição estratégica de Lourenço Marques, o primeiro tratado secreto com a 
Alemanha foi renovado em 1913, nas vésperas da 1ª Guerra Mundial. 

Foi principalmente esta pressão, estimulando a consciência nas elites portuguesas da época 
de que, já no começo do segundo decénio do século XX existia ainda de facto uma soberania 
teórica nas colónias africanas, com escassa ocupação efectiva dos extensos territórios de Ango-
la e Moçambique, configurando uma ameaça credível ao nosso status quo colonial, que levou 
Portugal desde o início a mostrar-se aos ingleses insistentemente disponível para participar 
na guerra. O jornal Times chegou mesmo a publicar em 7 de Janeiro de 1916 um editorial 
elogiando a atitude portuguesa de lealdade à velha aliança.17  E, embora seja um dado geral-
mente esquecido ou mesmo ignorado, Portugal entrou de facto desde o início em guerra com 
a Alemanha, precisamente em Angola e Moçambique, mas, como aponta Veríssimo Serrão, 
“sem que a mesma fosse reconhecida como tal”.18 Com efeito, os alemães atacaram um posto 
português na fronteira de Moçambique com o Tanganica (actual Tanzânia), logo em Agosto 
de 1914, matando toda a guarnição. Nesse mesmo mês foram organizados os dois primeiros 
corpos expedicionários portugueses para África, um dos quais obviamente para o norte de 
Moçambique, embora com insuficiente preparação e equipamento. A guerra iria aí contudo 
somente recrudescer passados dois anos. Em 25 de Novembro de 1917 ocorreu o chamado 
Combate de Negomano, junto do Rio Rovuma, onde Portugal sofreu 50 mortos (entre os 
quais o herói da Guiné João Teixeira Pinto) e 99 prisioneiros oficiais e soldados. A partir daí, 
comandados pelo General Von Lettow, os alemães (cerca de 300 europeus e 2000 africanos) 
penetraram em Moçambique sem encontrar praticamente resistência, tendo chegado a Que-
limane em Julho de 1918. Note-se que isso se deveu em grande medida à escassa ocupação 
demográfica portuguesa, ou seja, à falta de ocupação efectiva do próprio território de Moçam-
bique. Os alemães acabariam depois por recuar para o Tanganica no final de Setembro desse 
mesmo ano de 1918 e, na sequência do armistício na Europa, Von Lettow rendeu-se aos 
ingleses em 14 de Novembro.

16 Op. cit., p. 359
17 apud Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 2 tomos, 1997, 
tomo I, pp.305-306.
18 Idem, Vol XI, p. 388.
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De todo o modo, a República cumpriu um objectivo prioritário da entrada de Portugal 
na I Guerra Mundial: conservar Angola e Moçambique intactos sob a soberania portuguesa.

De assinalar é o facto de que a guerra obrigou à ocupação efectiva do território no planalto 
de Mueda, onde vivia a aguerrida etnia Makonde, cuja área cultural se estendia para além da 
fronteira, para o Tanganica. Portugal abriu pela primeira vez nesse planalto uma estrada por 
causa da guerra e da necessária progressão militar no terreno, e não é de descurar a hipótese de 
os alemães terem montado um rudimentar mas eficiente sistema de informações no seio dessa 
área etno-cultural e linguística que lhes permitiu vencer a superioridade das forças portugue-
sas em Negomano.19 Terminada a guerra, os Makonde do planalto de Mueda ainda oferece-
ram resistência à soberania portuguesa até 1925, data em que a região foi finalmente ocupada 
e controlada. Apenas uma geração depois, nos anos 50, com indivíduos daquela primeira 
resistência ainda vivos e a memória dos acontecimentos ainda igualmente viva, começaria aí 
na mesma região uma segunda vaga de resistência activa à soberania portuguesa que levaria 
à criação da FRELIMO e ao início da luta armada com ampla base de sustentação e apoio 
social, político e logístico na Tanzânia na área etno-cultural e linguística Makonde.

Mas, para além da atenção requerida pela I Guerra Mundial, e com a maior parte do ter-
ritório concessionada às companhias majestáticas, a República concentrou-se em Lourenço 
Marques enquanto porto estratégico e centro administrativo de Moçambique. Como  
observava Alcino de Vasconcellos, aluno da Escola Colonial num trabalho extenso de investi-
gação publicado no Anuário de 1923-1924 sobre “ Os Portos Coloniais Portuguezes”:

“É em volta deste porto [Lourenço Marques] e deste caminho de ferro que nos últimos anos, 
tem girado, por assim dizer, toda a vida económica da província de Moçambique” 20

Embora o plano original que lhe conferiu o aspecto posterior e actual remontasse a 1887, 
é desse período, mais concretamente 1914, a aquisição por parte do Estado dos terrenos 
privados a que hoje correspondem os bairros da Polana e Sommerschield, tornando possível a 
grande ampliação da cidade para nordeste, abrindo espaço ao que se esperava ser o crescente 
povoamento de colonos portugueses.21 Carlos Selvagem, no livro Tropa D’África, publicado 
em 1919, onde relata a sua participação no corpo expedicionário que lutou contra os alemães 
em Cabo Delgado, descreveu assim a sua primeira impressão da cidade, quando aí esteve 
desembarcado um par de dias a caminho do norte:

“(…) passada a minha ronda aos porões, adormeço a custo entre lençóis, fatigado, inquieto, 
no alvorôço do dia de amanhã para saudar emfim a cidade, essa lendária e radiosa Lourenço 
Marques, - capital grandiosa do nosso sonho ultramarino, esperança e desengano de tantos, 

19 Quando realizei trabalho de campo no Planalto de Mueda, em 1991, durante a guerra civil entre a Frelimo e a 
Renamo, entrevistei um grupo de anciãos na aldeia de Namaua que conservavam de forma jocosa a memória de que 
os “germani” (sic) tinham lubridiado os portugueses no Combate de Negomano, atacando pela rectaguarda, a partir 
da informação que possuíam da posição destes junto do Rio Rovuma. Cfr. Pedro Borges Graça, A Construção da 
Nação em África, Coimbra, Livraria Almedina, 2005, p. 471
20 Vol. V, p.106
21 Maria Clara Mendes, Maputo Antes da Independência. Geografia de uma Cidade Colonial, Lisboa, Instituto de 
Investigação Científica Tropical, 1985, p. 26
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cemitério de muitos, velha e gloriosa cicatriz dum punhado quási esquecido de heróis!...
Decerto, nem tudo, como no Ecclesiastes, é, ilusão em Lourenço Marques. Mas, transposto 

por qualquer dos seus monumentais portões, o comprido gradeamento do cais, é logo de chofre, 
a mais viva decepção.

Nem perspectivas de palácios e jardins, nem fundas alamedas, nem grandes ruas congestio-
nadas de luxo, nem edifícios sumptuosos, nem qualquer dos triviais aspectos de uma grande 
capital moderna!

Tudo se resume a um sistema de ruazinhas paralelas, limpinhas de certo, muito municipal-
mente cuidadas, mas de uma estreiteza de burgo provinciano, quási desertas, faiscando sob o 
sol tropical.

Por única fantasia, a modesta Praça Sete de Março, com os seus quiosques de refrescos, o seu 
coreto municipal, os seus bancos pintados de verde, todo o seu ar acanhado e bisonho de luxo 
provinciano. Logo depois, a Rua Consiglieri Pedroso, a artéria “chic” do grande comércio e 
da grande intriga – artéria central a que os mocinhos da Metrópole, no seu ponto-de-honra 
alfacinha, se julgam no dever de emprestar um tom catita de Rua do Ouro, por ali flanando à 
tardinha, de junco debaixo do braço e monóculo no olho, a catrapiscar as raras senhoras que 
saem a compras ou a outros arranjos domésticos.

(…)
Mas logo alguém nos desinquieta do lado para o grande passeio da season – a Polana.
(…)
É então o deslumbramento…a meios preços. Enormes, extensas avenidas se alinham, se 

cruzam, se desenrolam, se bifurcam para todos os pontos cardeais. Arborizadas já, em grande 
parte asfaltadas, ladeadas de passeios, servidas de via eléctrica, apenas acusam um ligeiro 
senão – a falta quási total de edifícios.” 22

Esta descrição de Lourenço Marques ambivalentemente crítica e elogiosa traduz bem, fruto 
de um período muito dinâmico de obras públicas, o momento de efervescência do crescimen-
to da cidade que ainda hoje impressiona quem a conhece pela pressentida visão futurista e 
conceptualmente bela dos seus construtores. Cidade projectada a regra e esquadro, não sendo 
pois surpreendente o facto de nela se ter feito sentir desde o início, de forma pronunciada, a 
influência de maçons “laurentinos” por nascimento ou adopção. Como aponta José Capela:

“A Maçonaria foi, em Moçambique, a partir de finais do século XVIII, instituição com 
grande capacidade de interferência no poder político, na economia, na educação e ensino e 
na assistência social” 23

Ilídio Rocha, moçambicanista já falecido, na sua obra de investigação aprofundada so-
bre a Imprensa de Moçambique, chama várias vezes a atenção para esse facto com bastos 
exemplos, como o facto de, em 1885, a Sociedade de Arboricultura e Floricultura ter sido 
“a primeira sociedade profana, de iniciativa maçónica, criada em Lourenço Marques” pelo 

22 Edição Renascença Portuguesa, Lisboa, 1919, pp. 44-46 e 47.
23 Recensão ao livro de Ilídio Rocha, A Imprensa em Moçambique, in Revue Lusotopie 2004, Sciences Po Bordeaux, 
Centre d’Etudes d’Afrique Noire, p. 460.
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maçon Mesquita Pimentel, com o apoio dos também maçons Oliveira Chamiço, governa-
dor do Banco Ultramarino, e Joaquim José Machado, major de engenharia e futuro gen-
eral e governador-geral da colónia (tanto na Monarquia como depois na República), que, 
passados dois anos, em 1887, inauguraria o primeiro jardim botânico de toda a África, o  
Jardim Vasco da Gama em Lourenço Marques.24 A maçons também portanto se deve esse 
lindíssimo traço identitário de Lourenço Marques, até hoje, que são as inúmeras acácias que 
povoam abundantemente as largas avenidas da cidade. Conforme nota Ilídio Rocha, “uma 
árvore que os maçons responsáveis camarários disseminaram por toda a cidade”.25

Não obstante a insuficiente ocupação demográfica portuguesa, a cidade desabrochou pois 
durante o período da I República fruto da sua condição de capital de Moçambique mas 
em grande medida por causa da economia de serviços que, pela circunstância geo-histórica, 
debruçada sobre o Oceano Índico, desenvolveu relativamente aos territórios vizinhos. Tor-
nou-se também numa cidade cosmopolita, observada assim pelo jornalista e publicista Luís 
Lupi num artigo publicado em 1929 num número especial sobre Moçambique do Boletim 
da Agência Geral das Colónias:

“ A vida em Lourenço Marques difere um pouco da vida nas outras cidades coloniais por-
tuguesas e estrangeiras porque é grandemente cosmopolita. Todos levaram para ali um pouco 
dos seus costumes e dos seus hábitos, das suas qualidades e dos seus defeitos, adaptando-os à 
vida colonial portuguesa.” 26

Com efeito, uma cidade e um território singular de cruzamento do oriente com o ociden-
te, de africanos, portugueses, ingleses, franceses, belgas, alemães, nórdicos, gregos, indianos 
e chineses; cristãos, muçulmanos e hindus. Uma expressão prática e natural do tradicional 
espírito humanista e universalista português. Um ambiente multicultural sustentando uma 
economia de serviços aos territórios vizinhos, em grande medida por via ferroviária, envol-
vendo uma rede que nos anos 20 atingia 1345 quilómetros, como contabilizava detalhada-
mente o Coronel Alexandre Galvão naquela mesmo Boletim.27 

A matriz ficou talhada. Cerca de uma geração depois, nos anos 60, à beira da guerra co-
lonial e a uma década da independência, o sector terciário representava cerca de 53% do 
produto interno bruto de Moçambique, significando acentuado crescimento económico e 
desenvolvimento, como não chegou mais a ser alcançado até hoje.28 Do outro lado da frontei-
ra, no norte, projectava-se então a mudança do status quo colonial de Moçambique, juntando 
elementos da etnia Shangane do sul com a etnia Makonde do Norte. Sintomaticamente e 
simbolicamente, uma aliança de indivíduos conectados com os territórios vizinhos da Áfri-

24 Ilídio Rocha, A Imprensa de Moçambique, Lisboa, Edição Livros do Brasil, 2000, p. 28.
25 Idem, p. 98.
26 Luís Lupi, Lourenço Marques - Cidade que Honra Moçambique e Portugal, Boletim da Agência-Geral das 
Colónias, Ano V, nº 50, Agosto de 1929, p. 247.
27 Alexandre Galvão, Os Caminhos de Ferro de Moçambique, idem, p. 24
28 José Júlio Cravo Silva, Aspectos do rendimento nacional de Moçambique, in AAVV, Moçambique, Curso de Ex-
tensão Universitária, Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, 1964-1965, pp. 258-259)
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ca do Sul (pela memória sofrida da emigração para as minas) e da Tanzania (pela memória 
sofrida da resistência à ocupação militar colonial), territórios esses donde em primeiro lugar 
historicamente se ameaçou a existência de Moçambique. 

Mas nada de absolutamente extraordinário ou singular, apenas a expressão da condição 
geo-histórica de Moçambique que também já se manifestou após a Independência, não só nos 
apoios económicos e logísticos da RENAMO durante a guerra civil mas também no facto de 
a elite governante moçambicana ter decidido aderir primeiro à Commonwealth antes de se 
ter comprometido com a criação da CPLP.
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Coronel Prof. Doutor Luís Alves de Fraga1

1. Introdução

Julgamos que abordar o tema “A Grande Guerra nas Colónias Portuguesas” obriga a, antes do 
mais, colocar a Grande Guerra no contexto da 1.ª República, porque aquela foi, directamente, 
de facto, o eixo determinante de toda a política portuguesa entre Agosto de 1914 e Dezembro 
de 1918 e, indirectamente, estendeu a sua influência até 1926 ou, mesmo, 1928. Como simples 
parêntesis confirmativo do nosso raciocínio, não foi um mero acaso ter sido entregue o comando 
militar e político da revolução de 28 de Maio de 1926 ao antigo comandante da 2.ª Divisão do 
Corpo Expedicionário Português, a qual suportou o embate germânico na batalha de La Lys, a 
9 de Abril de 1918. Poder-se-ão encontrar justificações formalmente correctas, mas, sobre todas, 
impor-se-á a figura do afamado general que comandou tropas nas trincheiras portuguesas da 
Flandres. É a imagem da Grande Guerra a reflectir-se na condução da política portuguesa.

A Grande Guerra foi, por conseguinte, um marco fulcral e decisivo de mudança política 
na vida nacional até quase ao começo dos anos trinta do século passado. Contudo, não 
foi o conflito bélico que deu importância aos territórios ultramarinos de África. Eles eram 
uma herança recebida da Monarquia e integralmente assumida pela República. Julgamos que 
poderemos ir até mais longe na nossa afirmação: as colónias eram desejadas pelos republi-
canos para mostrarem ao país e ao mundo quanto poderiam fazer de diferente na adminis-
tração dos territórios de além-mar, patenteando os erros coloniais da Monarquia. Esse era o  
objectivo dos mais conscientes republicanos, que olhavam as províncias do ultramar como 
fonte de progresso local e nacional. Desta feita, a República assumiu para si responsabilidades 
coloniais que, ao contrário de enjeitar, acalentava, na lembrança da defesa de um património 
recebido da gesta heróica dos descobridores dos séculos XV e XVI.

É segundo este enquadramento estratégico que nos iremos debruçar ao traçar a problemáti-
ca desta exposição, tendo como objectivo recordar e realçar o que foi a Grande Guerra nas 
colónias de Angola e Moçambique, passando pelas motivações abscônditas da beligerância 
nacional e pela razão por que, a par de uma defesa local, era inteligente o empenhamento 
na frente de combate em França. Dissociar a guerra no ultramar da guerra na Europa cor-
respondia a um erro de cálculo político, cometido por alguns, mas escorraçado por aqueles 
que possuíam a visão abrangente de que a defesa de Portugal não se fazia só dentro dos seus 
territórios.

1 Coronel reformado da Força Aérea, doutor em História, professor da Universidade Autónoma de Lisboa, mem-
bro do Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar, investigador permanente do Observare  
(Observatório de Relações Exteriores), sócio efectivo da Revista Militar. Autor de vários livros sobre Portugal e a 
Grande Guerra.
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Para cumprirmos o objectivo exposto teremos de começar por abordar, ainda que suma- 
riamente, a guerra e os seus antecedentes, passando, de seguida, pela situação política portu-
guesa em 1914, e por aquela que se criou nos anos de 1915 e 1916. Depois, estaremos em 
condições de, com maior soma de pormenores, nos debruçarmos sobre o que foi a guerra 
nos teatros de operações de Angola e de Moçambique. Acabaremos a nossa exposição com as 
conclusões que nos parecerem pertinentes.

2. A guerra e os seus antecedentes

Portugal foi, em 1910, como é sabido, depois da França, a segunda República no conti-
nente europeu onde prevaleciam ainda, em plena força, os regimes monárquicos. E, no século 
XX, foi a primeira. Constituiu assim, um exemplo da transformação política passível de se 
vir a operar na Europa.

Se, para as cortes do velho continente poderia ter sido uma ameaça ver surgir, com o bene-
plácito posterior, embora reticentemente exigente, da Grã-Bretanha, uma República, para a 
vizinha e monárquica Espanha a ameaça tornou-se mais ampla e mais perigosa. Quer dizer, 
por via do contexto exterior, o novo regime político português não estava, internamente, 
estável e consolidado. E essa falta de estabilidade e consolidação, já por causa das concepções 
iberistas que ainda existiam aqui ao lado, na Espanha, já por causa das ambições anexionistas 
da monarquia liderada por Castela, era uma ameaça à existência soberana e independente 
de Portugal. Assim, o Governo de Lisboa, não podendo dispensar os favores e a protecção 
diplomática da poderosa Inglaterra, tinha de saber jogar numa conjuntura onde o fortíssimo 
aliado britânico, por causa de qualquer reviravolta conveniente aos seus interesses nacionais, 
poderia transformar-se no seu maior adversário, deixando Portugal como província de Es-
panha. E devemos acrescentar, para reforçar o que acabamos de expor, que o quadro traçado 
não era, nem foi, um mero exercício de estrategistas de botequim; em determinados momen-
tos, entre 1910 e 1914, ele tornou-se num perigo real e palpável para os detentores do Poder 
na capital do nosso país.

A eclosão da guerra, em Agosto de 1914, três anos e nove meses após a proclamação da 
República em Portugal, seguida do estranho pedido que Londres fez a Lisboa de não declarar 
a beligerância nem a neutralidade, numa clara e inequívoca manifestação de defesa dos in-
teresses nacionais britânicos em detrimento da posição ambígua em que deixava o velho 
aliado português, colocou o nosso país no plano inclinado das soluções políticas negociadas 
às escancaras ou sigilosamente nas chancelarias da Europa. Os mais inteligentes e perspicazes 
políticos da 1.ª República perceberam de imediato que a Inglaterra, de franco aliado, passara 
à posição de potencial adversário do interesse nacional português. As condições estavam ali, 
à vista de toda a gente e isso mesmo, na altura, em correspondência privada, o declarou João 
Chagas, ministro plenipotenciário em Paris. Havia que alterar, de forma radical, a ambígua 
situação diplomática portuguesa de modo a acautelar a independência e a soberania.

Os sinais de perigo não se quedavam pelo quadro, muito genericamente, por nós acabado de 
debuxar. Desde os anos posteriores a 1885, data da conclusão da Conferência de Berlim, que tão 
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perniciosos efeitos teve sobre as pretensões coloniais portuguesas em África, a Alemanha olhava 
avidamente para aquele continente, como, aliás, a Grã-Bretanha e a França, ambicionando criar ali 
uma parte do seu império colonial. E em Portugal havia conhecimento, já desde o final do século 
XIX, por um lado, da cupidez germânica e, por outro, da falta de lisura britânica, quando, em 
segredo, Londres e Berlim, negociaram mutuamente a partilha de Angola e Moçambique e outras 
menores colónias nacionais. Salvou-nos do esbulho a França, facilitando, sem pesadas contraparti-
das, o empréstimo carecido e, também, a guerra anglo-boer que nos conduziu, pela primeira vez, à 
situação ambígua de não neutral e não beligerante para servir os interesses britânicos.

Outros sinais de perigo já tinham sido dados por parte da Alemanha: a indefinição da 
fronteira sul de Angola com a colónia germânica do Sudoeste Africano e a ocupação do 
chamado triângulo de Quionga, no Norte de Moçambique. Eram indícios claros a confirmar 
as suspeitas nacionais portuguesas.

Desconheciam-se, em Lisboa, as conversações mantidas entre Londres e Berlim, já depois de  
proclamada a República, para, mais uma vez, tentar espoliar Angola e Moçambique da so-
berania portuguesa. Havia desconfianças, mas não certezas.

Como acabámos de ver, em rápido esquisso, quando a guerra eclodiu, em Agosto de 1914, 
eram negras as nuvens no horizonte da segurança nacional. Cabe agora, julgamos, perguntar: 
— E, internamente, como era vista a situação?

3. A situação portuguesa perante a guerra em 1914

O conflito armado não foi uma novidade para os mais atentos observadores da política 
internacional, pois a corrida aos armamentos, por um lado, e a teia de alianças, com cláusu-
las secretas, unindo quase todos os Estados da Europa, por outro, indiciavam uma guerra 
já desde os primeiros anos do século XX. Em Portugal, pelo menos Afonso Costa já havia 
preconizado o confronto no célebre discurso proferido em Santarém, no ano de 1912. 
Quer dizer, não sendo o conflito uma novidade, os campos políticos nacionais tinham 
delineado estratégias para as posturas a adoptar perante a consumação dos factos. Assim, 
podemos afirmar que, em Portugal, a sociedade politicamente consciente se dividiu em 
dois blocos antagónicos: o dos defensores de uma beligerância a todo o custo e o dos que 
à guerra se opunham, aceitando, no mínimo que, a ter de ser arrastado para ela, todos os 
esforços se concentrassem na defesa do ultramar, especialmente nos territórios com vizi- 
nhança germânica.

Em Agosto de 1914, poder-se-ia dizer, a facção política contra a entrada na guerra era a  
preponderante na governação de Portugal, justificando a sua atitude no amparo que, espera-
va, viesse a ser dado pela Grã-Bretanha. Ora, aqueles que, como Afonso Costa, João Chagas 
e outros republicanos de visões mais amplas, olhavam a cena internacional com profundo 
realismo perceberam, de imediato, duas coisas: primeiro, tinha chegado o momento crucial 
de a Inglaterra fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para defender os seus interesses nacio-
nais e, segundo, a defesa das colónias não se fazia efectivamente no ultramar, mas na Europa 
e, muito especialmente, tal como a tradição diplomática apontava, na conferência da paz que 
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se seguiria ao conflito, depois de derrotada a Alemanha e os impérios centrais. Estavam, por 
conseguinte, estremados os campos, cada qual com as suas justificações.

De Agosto de 1914 a Maio de 1915 prevaleceram no Governo de Portugal, com uma 
única e curta excepção, os adeptos da não beligerância, ainda que dispostos ao empenha-
mento necessário à defesa das colónias de África. Foi necessário o movimento militar de 14 
de Maio de 1915 para afastar de vez esta corrente política e colocar à frente dos destinos 
do país os simpatizantes de soluções mais ousadas, capazes de levar as tropas de Portugal 
ao teatro de operações da Europa onde, realmente, se discutiam e resolviam as questões 
periféricas.

4. A situação portuguesa em 1915 e 1916

O período que vai de Maio de 1915 a Março de 1916 foi o tempo de preparação política e 
diplomática para arrancar Portugal de um estatuto internacionalmente ambíguo — como já 
dissemos, não neutral e não beligerante — para o colocar na senda de uma clara e inequívoca 
beligerância activa.

Em abono da verdade e do rigor histórico, deve dizer-se que, quase no final do ano de 1914, a  
Grã-Bretanha tinha invocado a Aliança e uma possível participação na guerra para conseguir 
satisfazer o insistente pedido do Governo de França de modo a alcançar de Portugal a cedên-
cia de material de guerra ao Exército francês. Todavia, a par desta diligência, tinha solicitado 
a Lisboa o maior sigilo de modo a que internacionalmente o estatuto português se mantivesse 
o mesmo. Foi fácil, com a ajuda de um Presidente da República anti-beligerante, dar à França 
o que ela carecia, desguarnecendo Portugal do seu melhor material de artilharia. Depois de 
satisfeito o pedido gaulês Londres, com a conivência de Lisboa, “esqueceu” rapidamente a 
possível beligerância de Portugal.

Foi, em 1915, o Governo de Álvaro de Castro, que iniciou as medidas tendentes a retomar 
a beligerância secretamente pedida nos últimos meses de 1914, contudo, foi Afonso Costa, 
nos primeiros meses de 1916, quem preparou o clima político e diplomático necessário à re- 
novação do pretérito pedido britânico. E isso fê-lo ao abrigo da Lei das Subsistências, quando 
deu a abertura para que Londres solicitasse a Lisboa a requisição de todos os navios mercantes 
alemães e austríacos que se haviam refugiado em portos nacionais no começo da guerra. O 
Governo britânico carente de tonelagem marítima solicitou os préstimos de Portugal, mas, 
desta vez, o Governo de Lisboa impôs que o pedido fosse formal e ao abrigo dos termos do 
mútuo apoio definidos na aliança anglo-lusa. A oportunidade de esclarecer a situação inter-
nacional portuguesa estava à vista e Afonso Costa não a deixou escapar.

A requisição dos navios alemães surtos no Tejo foi um evidente e inequívoco acto de afronta 
a Berlim, assumindo os contornos de uma conquista militar, que esperava como resposta a 
declaração de guerra, a qual veio poucos dias depois, a 9 de Março de 1916.

Finalmente, clarificava-se a posição internacional portuguesa. Finalmente, poder-se-ia fazer 
avançar para o teatro de operações europeu a força militar que iria garantir, de pleno direito, 
a presença nacional na mesa das conversações quando se fosse tratar da paz, após a vitória 
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sobre a Alemanha. Finalmente, acontecesse o que acontecesse em África, a salvaguarda da so-
berania das colónias portuguesas estava indiscutivelmente na mão da diplomacia portuguesa. 
Finalmente, as Forças Armadas de Portugal iriam continuar a acção política através do uso da 
violência, abrindo caminho à acção futura da diplomacia.

5. A guerra em África

Depois das explicações sintéticas, mas imprescindíveis, que até aqui demos, podemos falar 
da Grande Guerra nos territórios da África Portuguesa, porque já somos capazes de a situar no 
plano periférico que lhe coube, embora não despiciendo no conjunto das operações militares 
que Portugal desenvolveu na época.

Conquanto, como vimos, as posições políticas divergissem em Portugal, logo desde o começo 
das hostilidades, numa coisa todos foram unânimes: era necessário reforçar militarmente os 
territórios de Angola e Moçambique. Esse pensamento determinou a publicação do Decreto 
de 18 de Agosto de 1914, que mobilizava duas expedições para cada uma das províncias. Co-
mandavam-nas os tenentes-coronéis Alves Roçadas e Massano de Amorim. O primeiro ia para 
Angola, defender-lhe a fronteira Sul e o segundo para Moçambique, reforçar a fronteira Norte.

Não foi em vão que se mandaram estes destacamentos — não muito numerosos — para 
aqueles territórios, pois, a 24 de Agosto de 1914, sem que nada o fizesse prever o pequeno 
posto de Maziúa, no Norte de Moçambique, foi atacado e dizimado por forças militares 
alemãs numa atitude de clara hostilidade.

Ataques idênticos foram feitos nos dias 19 e 30 de Outubro de 1914 sobre os postos de 
Naulila e Cuangar, na fronteira sul de Angola, tendo morrido dois oficiais portugueses e 
vários praças europeus e angolanos. Logo de seguida as forças militares alemãs, atacaram su-
cessivamente, Bunja, Sâmbio, Dirico e Mucusso. E tudo isto ocorreu sem que tivesse havido 
qualquer corte de relações diplomáticas com a Alemanha.

As acções desenvolvidas pelas forças germânicas no Sul de Angola justificaram que, logo em 
Novembro, fosse reforçado o destacamento que para lá tinha seguido. Desta vez marcharam 
cerca de 2400 homens de Infantaria, Cavalaria e Artilharia.

No dia 18 de Dezembro de 1914, estas forças bateram-se com tropas alemãs no combate 
de Naulila, como resultado de um forte contingente militar germânico, apoiado por hordas 
gentílicas, ter atravessado a fronteira e, ter gerado o recontro sangrento entre tropas que já 
esperavam o ataque. Para além da atitude declaradamente bélica que os Alemães assumiram 
o mais grave para a estabilidade da soberania portuguesa foi o facto de terem provocado a 
insurreição dos indígenas da região. A pacificação das populações revoltadas tornou-se difícil 
e empenhou forças europeias em número significativo e durante muito tempo.

Para se ser rigoroso no relato dos acontecimentos do Sul de Angola deve deixar-se dito que 
o combate de Naulila não constituiu uma vitória portuguesa, pois a força teve de retirar em 
consequência da superioridade germânica, mas, também, os Alemães não souberam ou não 
conseguiram explorar o sucesso obtido. Assim, recuaram para o Sudoeste Africano onde, pou-
co tempo depois, foram batidos pelas tropas da África do Sul às quais se renderam.
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A 28 de Dezembro de 1914 foi mobilizado um novo reforço militar para a colónia de  
Angola, este, agora, com um efectivo de 4300 homens.

Todas as tropas sediadas no Sul da província ficaram sob o comando do general Pereira 
d’Eça, que, havia pouco tempo, tinha deixado de exercer as funções de ministro da Guerra. A 
este general se deve a pacificação dos Cuanhamas os quais, como foi referido, haviam entrado 
em estado de insurreição alimentado pelos Alemães.

Depois deste breve relato do que foi a campanha do Sul de Angola, não resistimos à ten-
tação de pormenorizar um pouco mais os acontecimentos de modo a que se não fique com 
a falsa impressão de um conjunto de operações militares de reduzidas dimensões. Vejamos, 
pois, mais detalhadamente o que se passou desde o início das escaramuças até ao total empe- 
nhamento de milhares de homens em luta aberta.

Em Angola tudo começou por uma pequena tentativa de uma força militar alemã que 
penetrou na fronteira Sul sem a devida autorização, desculpando-se que vinha em perseguição 
de um desertor, facto que veio a provar-se ser falso. Em face da intrusão militar germânica, 
as autoridades militares nacionais deram ordem para que um exíguo destacamento fosse ao 
encontro dos alemães e pedisse explicações, o que veio a acontecer. Entretanto, o comandante 
da força portuguesa entendeu por bem que o responsável pela força alemã deveria ser recebido 
pela autoridade militar competente e a ela pedir autorização para a sua entrada em território 
de Portugal. Na deslocação que fizeram os três responsáveis alemães, primeiro dispuseram-se 
a cooperar, mas, depois, mostraram desejo de fugir, sendo disso demovidos pela acção do ofi-
cial português, o qual, em consequência, se viu ameaçado pela arma do chefe da força alemã. 
Em face da situação criada, o oficial português deu ordem a um militar do seu comando para 
abater o oficial alemão o que se verificou. Os outros dois, que fugiram, acabaram também 
mortos.

Na sequência destes acontecimentos, uma força militar germânica mais poderosa in-
vadiu uma parte do território onde ocorreram os factos relatados e atacou o posto de 
Cuangar, matando, como já foi dito, dois oficiais portugueses, um sargento e cinco praças 
europeus, saqueando e incendiando as instalações do posto em questão. O mesmo foi feito 
a uma série de pequenos postos militares portugueses nas vizinhanças daquele. Tratou-se 
claramente de um desforço germânico sobre os Portugueses por causa do incidente ante-
rior.

Em face das ocorrências o tenente-coronel Alves Roçadas determinou uma série de medidas 
cautelares. Isso não impediu que, a meio do mês de Novembro, uma força militar alemã, 
agora francamente mais forte, invadisse parte do território do Sul de Angola em atitude mar-
cadamente hostil. Foi sobre Naulila que as tropas alemãs resolveram fazer incidir o ataque, no 
dia 18 de Dezembro de 1914. Este foi renhido, mas, face à superioridade alemã, ao melhor 
armamento e disposição no terreno, ao cabo de várias horas de fogo e com baixas significati-
vas, as tropas portuguesas viram-se na necessidade de retirar.

Como consequência dos desaires militares ocorridos, Roçadas tomou uma série de me-
didas, entre elas a de mandar preparar militarmente um reforço de europeus residentes em 
Moçâmedes para completar os efectivos que lhe faltavam. Contudo, mesmo socorrendo-se de 
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tais expedientes, as tropas que conseguiu armar não eram suficientes para preparar uma acção 
de retaliação sobre o território alemão ao Sul de Angola.

Com a chegada da expedição, comandada pelo general Pereira d’Eça, no ano de 1915, 
houve que preparar com todo o rigor as operações de modo a poder ter-se êxito na acção 
contra os Alemães. E o principal dos esforços foi a criação de postos de apoio logístico ao 
longo de toda a linha de comunicações, já que a base de operações ficava a mais de quinhen-
tos quilómetros do porto de desembarque. Nestes trabalhos gastaram-se alguns meses, de tal 
forma que, a 12 de Julho de 1915, foi recebida a notícia da rendição dos Alemães às tropas da 
África do Sul, que, entretanto, haviam invadido o território do Sudoeste Africano com cerca 
de 50 000 homens, pela zona Sul.

O projecto inicial foi transformado pelo general Pereira d’Eça, de modo a permitir a sub-
missão dos Cuanhamas, que os Alemães haviam sublevado contra os Portugueses. Tratava-se 
de um operação que implicavam a ocupação efectiva de cerca de 20 000 quilómetros quadra-
dos, de Norte a Sul, entre o paralelo 16º e a fronteira Sul de Angola, e de Oeste a Leste, entre 
o Cunéne e a mulola Caundo.

De toda a operação de perseguição e subordinação dos Cuanhamas deve destacar-se o re-
contro de Môngua onde as forças nacionais tiveram de enfrentar alguns milhares de comba- 
tentes daquela etnia, armados com espingardas de boa qualidade. As baixas portuguesas fo-
ram de mais de quarenta homens entre oficiais e praças. Depois deste, travaram-se sucessivos 
combates com as forças indígenas.

De todas as operações, que decorreram entre os anos de 1914 e 1918, tiveram os Portu-
gueses um total de 810 mortos, dos quais 635 por doença. Ficaram feridos 311 militares 
e incapazes de todo o serviço 372, o que perfaz um total de 1493 baixas, entre europeus e 
africanos.

Este foi o resultado de uma campanha que se desenrolou, na maior parte do tempo, quando 
ainda Portugal tinha internacionalmente a situação ambígua de não neutral e não beligerante.

Passemos, agora, a Moçambique.
Nesta colónia as operações militares contra os Alemães só começaram, efectivamente, a 

10 de Abril de 1916 quando as tropas portuguesas, na sequência da declaração de guerra a 
Portugal, ocuparam o chamado triângulo de Quionga, espaço territorial que nos pertencia 
por direito histórico, comprovado pelo acordo entre a França, a Inglaterra e a Alemanha que, 
em 1890, havia estabelecido o rio Rovuma como fronteira sul da colónia da África Oriental 
Alemã e do qual havíamos sido esbulhados pela Alemanha em 1894.

Deve dizer-se que para a campanha de Moçambique enviaram-se de Portugal, entre 1914 e 
1917, quatro expedições militares, perfazendo um total de cerca de 20 000 homens aos quais 
se juntou um grande contingente de landins e de macuas, formando 30 companhias de Infan-
taria e 5 baterias de metralhadoras, para além de elevado número de carregadores indígenas.

As operações continuaram quando, a 27 de Maio de 1916, com o apoio de dois navios de 
guerra, se tentou a travessia do Rovuma, por alturas dos postos de Namaca e Namirango. 
Contudo a operação não foi bem sucedida devido à resistência oferecida pelos Alemães. Mas 
a 19 de Setembro, com o auxílio do fogo feito pelos navios de guerra, três colunas portugue-
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sas atravessaram o rio Rovuma, estabelecendo-se as testas-de-ponte a norte daquele rio. Em 
ligação com os Ingleses, foi decidida a ocupação de Nevala. O primeiro ensaio foi repelido 
pelos Alemães, mas, em Outubro, é de novo tentado o empreendimento e a 22 o inimigo é 
repelido da ribeira de Nevala, cuja posse era fundamental para quem pretendesse a ocupação. 
No dia 26 deu-se a junção das duas colunas que intentavam a acção sobre o forte de Nevala. 
Impunha-se a exploração do sucesso e, com mais alguns reforços recebidos da retaguarda, 
avançou-se, mas a resistência inimiga foi terrível em Quivambo. A retirada sobre Nevala 
tornou-se inevitável, em face da superioridade alemã. As forças germânicas continuaram o 
ataque e chegaram a Nevala em 22 de Novembro. A posse do planalto era essencial. As tropas 
portuguesas, sem apoios da retaguarda, bateram-se durante doze horas no chamado posto 
da água ao cabo das quais foram vencidas, seguindo-se o cerco do posto de Nevala, que se 
encontrava rodeado. Aguentaram as tropas nacionais o ataque até ao dia 28, data em que, a 
coberto da noite, retiraram para o Rovuma. Foi dramático este movimento táctico, que não 
deixou de ser interceptado por pequenas forças germânicas. No dia 30 a tropa portuguesa já 
exausta, conseguiu atravessar a vau o Rovuma na direcção de Nangadi.

Entretanto, as forças britânicas e belgas haviam obrigado a defesa alemã a confinar-se a uma 
faixa de terreno entre os rios Rufigi e Rovuma. Comandava os germânicos o então coronel 
Von Letow Vorbeck. Esta força, em 1915, não ia além de 2998 europeus e cerca de 11 300 
soldados ascáris. Era um tropa muito bem treinada e, também, muito disciplinada.

Von Letow abandonou os conceitos clássicos, na época, de fazer a guerra e optou por trans-
portar para África os princípios napoleónicos do constante movimento, vivendo à custa do 
inimigo com desprezo absoluto pelas linhas de comunicação e pelos depósitos que poderiam ser 
constituídos. Importante para ele era não parar e conservar o adversário desorientado com as 
permanentes mudanças de situação e, por conseguinte, com a variável geometria de um possível 
ataque. Mantinha inalterável a tensão, exercendo a ofensiva sobre a retaguarda dos Aliados e so-
bre postos de pequenas guarnições onde sabia que poderia recolher armamento e munições para 
continuar a sua correria. Pode afirmar-se que foi um precursor da moderna guerra de guerrilha.

Por causa das suas concepções estratégicas de fazer a guerra na costa oriental de África os 
Alemães, em Março de 1917, lançaram dois raids, um na direcção de Tabora e outro à colónia 
britânica de Niassalândia através do Rovuma, seguindo o rio Lujenda. Este último raid foi 
obrigado a manter-se junto ao Rovuma graças à actuação conjugada de Britânicos e Portu-
gueses. A 21 de Novembro forças importantes germânicas renderam-se em Nevala. Entretanto, 
Von Letow Vorbeck avança para Oeste e não se rende, surpreendendo as forças portuguesas, 
no dia 25 de Novembro, em Negomano. O destacamento nacional era comandado pelo major 
Teixeira Pinto que ofereceu grande resistência perante um inimigo mais poderoso. Foram nove 
horas de luta consecutiva. Depois de o comandante e vários oficiais portugueses terem morrido 
no seu posto, faltaram as munições. As baixas entre as tropas alemãs foram significativas.

Von Letow continuou na utilização da táctica que o tornou famoso, evitando grandes com-
bates, mas sobrevivendo à custa do inimigo. Deu sempre larga liberdade aos seus comandos 
subordinados para improvisarem tanto quanto fosse possível e desejável exigindo-lhes, contu-
do, que se aguentassem até enquanto fosse viável a resistência.
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A 4 de Dezembro de 1917, tropas britânicas desembarcaram em Porto Amélia para re-
forçarem o dispositivo nacional, já que as baixas portuguesas eram mais elevadas por causa 
do clima do que por razões de desgaste em combate. Verdade seja dita que, no início da cam-
panha e durante toda ela, as faltas materiais e pessoais foram notórias, devido a um grande 
desconhecimento do que fazia falta em África e das condições em que por lá se combatia. 
Depois, acrescia a carência de meios financeiros para suprir as faltas e, também, bastas vezes, a 
ausência de ânimo, de experiência militar colonial e de iniciativa para improvisar e ultrapassar 
as dificuldades.

O comando de todas as operações foi entregue ao general comandante das forças britânicas, 
o bóer Van Deventer. Entretanto, já durante o mês Dezembro de 1917, os Alemães apode-
raram-se do importante depósito de Nanguar e, no dia 3 travou-se, na serra de Mecula, um 
renhido combate que durou três dias, ao cabo dos quais o capitão Curado teve de se render, 
depois de lhe morrer o tenente Viriato de Lacerda. Os sobreviventes não foram feitos pri-
sioneiros, pois tal atitude só iria retardar a velocidade dos movimentos das forças alemãs. A 
duas centenas de quilómetros de distância, no dia 27, caiu em poder do adversário o posto 
de Montes Oizulos.

Von Letow, impossibilitado de manobrar junto ao litoral, internou-se pelo território de 
Moçambique e, em Março de 1918, encontrava-se já na margem direita do rio Ligonha. 
Atacado por forças britânicas e portuguesas, conseguiu fazer uma manobra de dispersão, 
aproveitando para assaltar depósitos de abastecimentos. Atravessou o rio Licungo, acometen-
do, em 1 de Julho, as tropas aliadas em Namacurra, a quarenta quilómetros de Quelimane. 
Combateu rijamente contra tropas portuguesas, desistindo de ocupar aquela cidade e porto 
de mar, optando por uma fuga para Norte, nos dias seguintes, evitando sempre ser envolvido 
pelas tropas anglo-lusas. A ameaça de Von Letow foi de tal monta que o comando português 
se deslocou para Quelimane e o britânico para a ilha de Moçambique, de modo a, de mais 
perto, poderem controlar as operações.

Nos meses de Agosto e Setembro o comandante alemão avança sobre o lago Niassa, atacan-
do postos ingleses. As tropas estavam bem abastecidas, bem armadas e municiadas, embora 
o material já não fosse, nessa época, o de origem, mas sim aquele que foi sendo obtido por 
saque às forças aliadas. Contudo, do ponto de vista físico, a doença campeava, então, entre 
os extenuados militares alemães. O esforço a que Von Letow os sujeitou foi superior à sua 
própria capacidade.

A 28 de Setembro, as tropas germânicas, em Mitomoni, abandonam o território de 
Moçambique. Eram, então, já só 150 europeus e 1200 ascáris seguidos de cerca de 3 000 
outros indígenas que serviam de carregadores.

Militarmente não se podem negar extraordinárias capacidades de comando, liderança e 
chefia a Von Letow Vorbeck e, quanto mais bravo é o adversário, tanto mais honra tem quem 
o soube combater e resistir-lhe.

Resta-nos fazer, agora, o balanço final da campanha de Moçambique.
Assim, de uma análise detalhada das operações militares, conclui-se que não houve a  

preocupação de criar as condições mínimas ao sucesso das tropas nacionais quer porque estas 
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estavam altamente desmotivadas, quer porque se descurou a organização dos mais elementar-
es pormenores aquando da instalação das quatro expedições mandadas de Portugal. No plano 
das perdas humanas verificamos que se registaram elevadas baixas entre as tropas europeias e 
as africanas. Temos 4811 mortos, a maioria por doença, dos quais 25 oficiais e 1982 sargentos 
e praças europeus; 301 feridos, dos quais 11 oficiais e 49 sargentos e praças europeus; 1283 
militares incapazes para todo o serviço, dos quais 35 eram sargentos e praças europeus. Quer 
dizer, a campanha de Moçambique custou a Portugal exactamente 6395 baixas.

Chegados a este ponto da nossa exposição há que extrair algumas conclusões breves.

6. Conclusão

Do estudo de toda a participação militar portuguesa na Grande Guerra temos de concluir 
que a República herdou da Monarquia umas Forças Armadas mal preparadas para qualquer 
tipo de operação militar, nomeadamente no que toca aos teatros de guerra coloniais. Aci-
ma de tudo, faltava a capacidade organizativa, o treino e o exercício para suportar árduas 
condições de combate. O improviso, ditado pela falta de conhecimentos, foi a solução achada 
por quase todos os comandantes portugueses durante as operações militares em África, na 
Grande Guerra.

A ocupação efectiva estava muito longe de ser uma realidade, daí que facilmente os gentios 
se revoltassem contra a soberania portuguesa. A fixação de europeus nas zonas ricas do inte- 
rior das colónias portuguesas não estava feita, sendo difícil a mobilização de tropas para defesa 
dos territórios, ao contrário do que acontecia com os ingleses e os alemães.

O pouco tempo de governação republicana não chegou para suprir erros de várias dezenas 
de anos de descuidos monárquicos.

Finalmente, temos de reconhecer que, em face de toda a gama de dificuldades com que se 
bateram os soldados de Portugal nos territórios de Angola e de Moçambique, o seu esforço 
foi, acima e para além de tudo, heróico, pois, ultrapassando as deficiências estruturais, sou-
beram, uma vez mais, cumprir muito para além do dever, ultrapassando-se e vencendo-se, 
graças a um elevado espírito de sacrifício que caracterizou e caracteriza o Povo português.
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A legitimação do novo regime republicano e a salvaguarda do império colonial constituíram, 
como se sabe, as duas razões da entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, cujo termo, 
definido na paz de Versalhes, foi, mais do que a participação nas operações de guerra, um 
momento crucial, nos planos político e diplomático, para que Portugal tenha conseguido 
fazer valer os seus objectivos. O novo ambiente internacional, marcado pela criação da So-
ciedade das Nações (SDN) e pelo pensamento de Wilson e as suas alusões, ainda que vagas, 
ao princípio da autodeterminação1, deram à questão colonial outra dimensão, caracterizada, 
a partir de então, por um maior envolvimento da sociedade internacional, através da SDN 
(incluindo o sistema de mandatos)2 e também da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), a quem os Estados deviam prestar contas sobre a situação dos respectivos impérios se 
a tal fossem instados. 

A mudança em curso apontava para uma maior responsabilização das potências coloniais 
em nome da ‘missão civilizadora’. O fardo do homem branco era agora discutido e remota-
mente fiscalizado por aquela que era a primeira organização internacional de âmbito univer-
sal, desde logo nos territórios sujeitos ao sistema de mandatos e depois em todas as colónias. 
Esta nova disposição geraria algumas tensões internas em Portugal, incluindo novos receios 
de que poderes hostis poderiam tentar repartir as colónias, como sucedeu de forma mais 
evidente no final da 1.ª República. 

Com efeito, esta alteração de paradigma trazia a Portugal dificuldades acrescidas: a par 
daquela que foi uma prioridade nacional durante três quartos do século XX - a preservação 
das possessões ultramarinas, encaradas como sustentáculo do regime (tanto da 1.ª como da 
2.ª repúblicas) e em última análise da própria soberania portuguesa – a pressão crescente  
exercida não só pelos Estados mais directamente envolvidos (Reino Unido, Alemanha, 
França, União Sul Africana e Bélgica) como também por organizações internacionais, pesou 
de sobremaneira na definição das políticas interna e externa assim como na própria evolução 
do regime.

1 O 5.º ponto preconizava “ um entendimento livremente prosseguido, com espírito largo e absolutamente im-
parcial, sobre todas as reivindicações coloniais, fundado na estrita observação do princípio de que na resolução das 
questões de soberania os interesses das populações em jogo pesarão tanto como as equitativas reivindicações do 
governo cujo título se procura definir”.
2 O sistema de mandatos ficou consagrado no artigo 22 do Pacto da SDN.
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O presente texto está dividido em três partes: na primeira será traçado um breve “state of 
the art” das questões aqui tratadas, a qual será seguida de uma segunda, onde se enquadrará 
a política colonial portuguesa no contexto internacional pós-conferência de paz de Versalhes; 
na terceira parte, serão tratados aspectos particulares da relação Portugal-SDN no que toca às 
questões coloniais, designadamente a questão do trabalho forçado e do tráfico ilícito de ópio.

Não serão abordados dois assuntos centrais que dominaram a agenda portuguesa em Ver-
salhes, a saber: em primeiro lugar, os reflexos da política interna portuguesa na condução do 
processo – designadamente o fim do Sidonismo e a substituição de Egas Moniz como chefe 
da delegação por Afonso Costa, líder do Partido Democrata -, em segundo lugar, a nego-
ciação das indemnizações de guerra. Um e outro afastam-se do tema central.

O estado da investigação

Um conjunto de fontes primárias em grande parte por explorar – o Arquivo Sala-
zar, na Torre do Tombo, o muito extenso Fundo da Sociedade das Nações do Arquivo 
Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros3, o Espólio de Jaime  
Batalha Reis, da Biblioteca Nacional4 e o Fundo da Sociedade das Nações, também na Bi- 
blioteca Nacional, é complementado por um notável acervo de fontes impressas, com destaque 
para a Colecção de Tratados, Convenções e Actos Públicos entre Portugal e as Mais Potências (vol. 
I, 1914-1919, s.l., Imprensa Nacional, 1970), a Lista dos Actos Internacionais Associados por 
Portugal (de 1.1.1914 a 31.12.1945, Lisboa: MNE, 1948) e o próprio Tratado de Versalhes 
(Partes I e XIII), bem como o Pacto da Sociedade das Nações. Destaque ainda para Fins e Or-
ganização da SDN, Lisboa: Imprensa Nacional, 1931 e para a Antologia Colonial Portuguesa: 
política e administração, Lisboa: Agência-Geral das Colónias, 1946.

No plano da bibliografia, existe, naturalmente, uma extensa lista de que destacaria os já 
clássicos, de enquadramento, Marcello Caetano, com o seu Portugal e a Internacionalização 
dos Problemas Africanos, Lisboa: Ática, 1965; José Gonçalo de Santa Rita, com a África nas 
Relações Internacionais depois de 1870, Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1959. Para 
uma perspectiva de época, e pelo punho de alguns intervenientes de relevo, Armindo Mon-
teiro redigiu um útil artigo intitulado “As Grandes Directrizes da Governação Ultramarina 
no período que decorreu entre as duas Guerras Mundiais 1919-1934”, separata do Boletim 
Geral das Colónias, Lisboa, n.os 206-207 (Agosto-Setembro 1942). Em complemento destes, 
é útil a leitura de Alfredo Augusto Freire de Andrade (que foi Ministro dos Negócios Es-

3 No Arquivo Histórico-Diplomático, a secção SDN é composta pelos seguintes dossiers: Tráfico de Bebidas Espirit-
uosas - Inquérito Norueguês: M-72; A-28; Proc. Nº 16; 3ºPiso; Tráfico de Mulheres e Crianças (Questões Sociais):  
M-540B; A-1; Proc. Nº18/1921 a 1936; 3º Piso; Escravatura: M-70 e 71 (a e b); A-28; Proc. Nº14/1925 a 1936; 
Ópio e o seu Tráfico Ilícito em Macau: M-994; A-2; e M-121; A-66.
4 Trata-se de documentação oficial publicada pela própria SDN e que se encontrava no espólio de Jaime Batalha Reis 
(1847-1935), foi delegado de Portugal na Conferência de Paz, em 1919, representante de Portugal na comissão que 
elaborou o Pacto da Sociedade das Nações e membro de várias comissões da organização. Era grande conhecedor da 
questão colonial portuguesa, relativamente à qual desenvolveu valiosa e ampla investigação de que se socorreu no 
desempenho das suas funções de diplomata desde os anos 80 do século XIX.
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trangeiros em 1914 e governador-geral de Moçambique), “A Sociedade das Nações e os man-
datos coloniais”, Seara Nova, n.os 68-69, Lisboa, 1926 (pp. 148-152); Caetano Gonçalves,  
“Portugal Colonial na SDN”, separata de O Instituto, vol. 82, n.º 1, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1931; Lobo de Ávila Lima, “Da Sociedade das Nações (um balanço)”, Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, A.2., 1934.

Na produção historiográfica contemporânea, ver de José Medeiros Ferreira, o sintético Por-
tugal na Conferência de Paz, Paris, 1919, Lisboa: Quetzal 1992, e ainda, de Cristina Pacheco, 
a tese de Mestrado em História Contemporânea apresentada ao Departamento de História 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em Abril de 1999, Portugal na Sociedade 
das Nações: 1919-1930, orientada por João Medina. De Filipe Ribeiro de Meneses, ‘A paz e o 
Tratado de Versalhes’, in Fernando Rosas & Maria Fernanda Rollo (eds.), História da Primei-
ra República Portuguesa (Lisboa: Tinta da China, 2009), pp. 397-406 e Fernando Martins, 
“A questão colonial na Política Externa Portuguesa: 1926-1975”, in Valentim Alexandre, O 
Império Africano (Séculos XIX e XX), Lisboa: Colibri, 2000.

O novo contexto internacional: a paz de Versalhes e os seus efeitos sobre a política colonial 
portuguesa

No dia 28 de Abril de 1919, a delegação portuguesa à conferência de paz de Versalhes, 
composta por Afonso Costa, presidente (que sucede a Egas Moniz), Augusto Soares, Norton 
de Matos, Batalha Reis, Freire de Andrade, João Chagas, Augusto de Vasconcelos, Teixeira 
Gomes, Vieira da Rocha, Botelho de Sousa e Álvaro de Castro, reuniu no Hotel Campbell, 
em Paris. Em determinada altura da discussão aflorou a questão colonial, que a par da im-
portância de que se revestia então no plano internacional para qualquer potência europeia, 
era igualmente uma questão central para o regime republicano, Afonso Costa concluía: 

“Até hoje temos vivido do equilíbrio das ambições alheias, quase por milagre. A não ser a 
África Ocidental, onde existe alguma coisa da nossa nacionalidade e do nosso esforço, pode 
dizer-se que o resto das nossas colónias está desnacionalizado. Não partilho o pessimismo dos 
nossos ilustres coloniais. Confio mesmo numa espécie de boa sorte que parece não nos aban-
donar, mas não fico por aí e acho que devemos fazer tudo o que pudermos para aproveitar, 
assegurar e desenvolver o que nos resta. Temos, numa palavra, de olhar para as nossas colónias 
e pelas nossas colónias”5.

Teixeira Gomes contrapõe a esta visão um tanto fatalista, com alusões a milagres e à boa sorte, 
que “não se pode mesmo dizer que as temos conservado por milagre, pois nunca tivemos tão 
grande domínio colonial como agora. Enquanto nos séculos passados o nosso domínio colonial 
se manifestava apenas pela existência de algumas feitorias costeiras de fácil estabelecimento e 
de alguns padrões de fácil construção, possuímos hoje 1.500.000 quilómetros quadrados de 
domínio ultramarino mais ou menos efectivo. Implantá-lo foi fácil, exercê-lo é que é difícil”6.

5 Sublinhado nosso. Fundação Luso-Americana, Estratégia Portuguesa na Conferência de Paz 1918-1919, As Actas da 
Delegação Portuguesa, Pesquisa e introdução de Duarte Ivo Cruz, Lisboa: FLAD, 2009,  p. 267.
6 Id., ibid.
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Figura 1: Afonso Costa, segundo chefe da delegação portuguesa na Conferência de Paz de Versalhes
Fonte:http://www.indiana.edu/~librcsd/nt/db.cgi?db=ig&do=search_results&details=2&ID=799&ID-opt==

Estas duas posições, aliás complementares mais do que opostas, são muito expressivas do que era o 
sentimento da classe política da 1.ª República relativamente à questão colonial: a fragilidade do império 
e a dificuldade de Portugal em garantir a sua sobrevivência, mas uma determinação inquebrantável 
quanto ao que consideravam ser um verdadeiro desígnio nacional, a exigir destreza, tacto e equilíbrio. 
A participação na conferência de paz era fundamental para atingir tal desígnio, num momento em que 
se definia a nova arquitectura do sistema de poderes mundial e se criava um novo sistema de segurança 
colectiva, marcado aliás pelo pensamento liberal e anticolonialista do presidente Wilson. 

A Primeira Guerra Mundial teve naturalmente como efeito o fim do entendimento anglo-alemão 
para divisão do império português em 1898 e 1913, o que não significa que nos novos arranjos 
em curso, definidos em Versalhes, não fosse imperioso obter garantias da integridade do império, 
cuja construção fora o laborioso produto da actividade diplomática, num clima de incerteza que 
nem a ocupação efectiva nem as campanhas de pacificação conseguiram alterar. Ter participado 
no conflito e depois na redefinição da ordem ditada em Versalhes era uma fonte de legitimidade 
acrescida para a sobrevivência do modelo construído e o seu reconhecimento internacional. Como 
notou António José Telo, entre 1890, o fatídico ano do Ultimato britânico, e 1918, as diferenças 
eram significativas: neste último ano Angola tinha cerca de 13000 colonos brancos e Moçambique 
cerca de 11000, o que representava mais do dobro da população de 1890; a ocupação efectiva e a 
pacificação tinham sido genericamente alcançados; as comunicações com o interior estabelecidas 
e a economia estava em crescimento7.

7 António José Telo – ‘Modelos e Fases do Terceiro Império (1890-1961)’, in Economia e Império no Portugal Con-
temporâneo, Lisboa, Edições Cosmos, 1994, p. 224.
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  Com efeito, durante a Conferência de Paz (1918-1919) a questão colonial ocupou um lugar 
central. Independentemente da alusão wilsoniana à autodeterminação no 5.º dos Catorze Pontos, 
os reajustamentos fronteiriços decorrentes do novo equilíbrio de forças aplicaram-se aos impérios 
coloniais europeus e foi criado um novo sistema, através do qual a Sociedade das Nações, criada 
pelos tratados de paz, era convertida em “herdeira dos impérios” e como tal conferia “mandatos” 
às possessões da Alemanha e do Império Otomano. O modelo, proposto por uma equipa lidera-
da pelo General Sul-Africano Smuts, não atribuía a soberania total às potências mandatadas para 
administrar os territórios e obrigava à entrega de um relatório anual. O novo ordenamento ficou 
definido no artigo 22 do Pacto da Sociedade das Nações, o qual previa que para conduzir certos 

Figura 2: O presidente Wilson na foto de cima; em baixo fotografia dos representantes dos Estados na Conferência 
de Paz, com Jaime Batalha Reis por Portugal. Fonte: http://www.indiana.edu/~league/pictorialsurvey/lonapspg5.htm
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Figura 3: A Conferência de Paz de Versalhes: nesta imagem algumas das figuras proeminentes – Wilson, o segundo 
a contar da esquerda, logo seguido de Clemenceau, Lloyd-George e Smuts (fardado).

8 Jean-Baptiste Duroselle, Histoire des relations internationales de 1919 à 1945, tome 1, Paris: Armand Colin, p. 47. O 
citado artigo 22 estipula que deve ser confiada “a tutela desses povos às nações desenvolvidas que, em razão dos seus 
recursos, de sua experiência ou de sua posição geográfica, estão em situação de bem assumir essa responsabilidade e 
que consiste em aceitá-la: elas exerceriam a tutela na qualidade de mandatários em nome da Sociedade”.
9 António José Telo – ob.cit., p. 225.

povos, “incapazes de se governar, para o seu pleno desenvolvimento, algumas potências, pela sua 
experiência e posição geográfica, deveriam exercer tutela como mandatárias em nome da Sociedade 
das Nações”8. 

Os nacionalismos surgiram então com novo vigor e a concepção de império alterou-se na 
medida em que as potências passavam a ter “obrigação de promover o desenvolvimento e a 
educação das populações, tendo em vista o acesso a uma progressiva autonomia, tutelada e 
orientada pela metrópole”9. A ideia de independência era ainda remota, mas não excluída 
como comprova a criação do tipo A dos mandatos.

A repartição dos mandatos teve imediatamente implicações para Portugal, para quem se 
jogava uma partida decisiva no que toca à manutenção da integridade das suas colónias.  
Tratava-se, como se viu, de alcançar por via diplomática o que pela força das armas era im-
possível conseguir e consequentemente imperativa a necessidade de participar plena e atenta-
mente na nova repartição dos territórios. 

Desta repartição saíram os seguintes resultados: no que toca à distribuição dos mandatos, 
a Bélgica sentiu-se excluída da partilha dos territórios alemães, tendo o Togo e os Camarões 
sido atribuídos aos Franceses e o Leste Africano (Tanganica e Zanzibar) aos Ingleses. Ao que 
parece teria preferido aumentar as suas possessões à custa de Angola, recebendo Portugal 
uma compensação no Sudoeste Africano. Mas o governo português opôs-se e obteve plena 
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soberania sobre Quionga, na foz do Rovuma (que estando na margem direita do rio, fizera 
parte da África Oriental Alemã desde 1894, o que permitia o total controlo do acesso ao  
Índico), tendo a Bélgica recebido um mandato sobre o Ruanda-Urundi10. Note-se que  
Quionga havia sido território português ocupado pelos Alemães e como tal visto pela dele-
gação como a reposição de um direito mais do que como uma compensação.

Para além dos mandatos, a questão colonial tinha contornos mais vastos. Assim, a delegação 
portuguesa teve ainda de lidar com o problema da soberania do norte de Moçambique e da 
região de Lourenço Marques, reclamada pela África do Sul, bem como tratar da delimitação 
de fronteiras com o Congo Belga, do aproveitamento hidroeléctrico de Ruacaná e do acesso 
do Congo Belga ao mar (e as pretensões relativamente a Cabinda). Foi em sede da conferência 
de paz que se apresentou a estratégia para salvaguarda dos territórios africanos, tendo como 
princípio orientador a rejeição de cedências ou permutas. A par da soberania sobre territórios 
africanos, surgiram igualmente problemas no Estado da Índia (Damão), Macau e Timor, mas 
no essencial atingiu-se o objectivo de guerra: a integridade territorial das colónias11.

Nesse mesmo ano de 1919 (a 10 de Setembro), Portugal assinou a Convenção de St. Ger-
main-en-Laye, que dava sequência à conferência de paz para assuntos coloniais, com vista à 
aplicação dos preceitos contidos no art.º 23 do Pacto da Sociedade das Nações: o “tratamento 
equitativo da populações indígenas” e a “superintendência” por parte da SDN do “comércio 
das armas”. Tal implicava a revisão dos Actos Gerais das conferências de Berlim (1885) e de 
Bruxelas (1891)12. Outra convenção da mesma data regulava a fiscalização do comércio de 
armas e munições, estendendo o seu domínio de aplicação de África, como havia sido defini-

  Figura 4: os trabalhos da conferência de paz, na Salle de l’Horloge, Versalhes (1919) 
Fonte: http://www.indiana.edu/~league/index.ht.

10 Idem, ibid., p. 48.
11 Nuno Severiano Teixeira, ‘Portugal perdeu a guerra?’, Público, 4.9.2010.
12 Marcello Caetano, Portugal e o Direito Internacional Colonial, Lisboa, 1948, p. 157 e segts.
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13 Fundação Luso-Americana, ob.cit., p. 60.
14 Idem, ibid., p. 25.
14 Idem, ibid., p. 25.

do em Bruxelas, para certos territórios da Ásia. Foi aprovada outra ainda sobre o “regime de 
bebidas espirituosas em África”, assunto sobre o qual houve intensa troca de correspondência 
diplomática entre Portugal e a SDN. Mas mais importante do que este tema foi o tráfico de 
ópio e o problema da trabalho forçado e denúncias de escravatura, questões que serão adiante 
tratadas.

A discussão dos temas e sobretudo os resultados obtidos permitem concluir, como observou 
Duarte Ivo Cruz, que a definição e prossecução clara dos objectivos da política colonial tor-
naram os “efeitos da guerra muito menos dramáticos”13, designadamente pela definição dos 
limites que correspondem às fronteiras aquando da independência de Angola e Moçambique, 
com a recuperação de Quionga para este último. Os resultados obtidos deram origem à apli-
cação de um conjunto de medidas que produziram alterações significativas na vida das colónias: 
recuperação das Leis Orgânicas e das Cartas Orgânicas, de orientação descentralizadora (1919); 
criação dos cargos de Alto-Comissário em Angola e Moçambique (1920) e promulgação de 
decreto sobre a igualdade de direitos civis entre europeus e ‘indígenas assimilados’ (1920). O 
sistema político-administrativo assim definido perduraria até à reforma de João Belo, em 1926, 
com as suas “Bases Orgânicas da Administração Colonial”, abrindo caminho para o Acto Co-
lonial de 1930.

Para além dos limites territoriais, outras questões são tratadas pelos representantes de Portu-
gal, França e Reino Unido, designadamente a proibição da venda de álcool aos indígenas e da 
aplicação de uma taxa sobre o consumo aos europeus, na origem da convenção sobre bebidas 
espirituosas há pouco aludida14. Outro tema a que a delegação portuguesa deu destaque foi o 
estatuto e poderes das Companhias Majestáticas, que em Moçambique tiveram particular im-
portância desde os finais do século XIX (Companhias de Moçambique, Niassa e Zambézia). 

Para o contexto negocial em que Portugal se movimentou, pesou o facto de Portugal ter 
uma imagem internacional bastante negativa, que actos de propaganda estampados na im-
prensa de várias potências coloniais, sobretudo a Alemanha e a Grã-Bretanha, veicularam.  
Ineficácia, incompetência e desumanidade, incluindo denúncias de que o trabalho indígena 
era uma escravatura encapotada, eram frequentes (evoquemos, a título de exemplo, a cam-
panha desenvolvida contra o cacau de São Tomé…). 

Esta desvantagem traduziu-se também durante a Conferência de Versalhes e depois de 
fundada a Sociedade das Nações em propostas então apresentadas para que as colónias por-
tuguesas fossem elas próprias objecto de administração internacional, total ou parcial, o que 
comprometeria definitivamente os propósitos da política portuguesa. Tal não sucedeu graças 
à intercessão inglesa, mas a pressão exercida internacionalmente para que fossem combatidos 
os “abusos” do trabalho forçado marcariam os dois decénios subsequentes, como se verá na 
secção subsequente15. O Reino Unido não estava de nenhum modo interessado na afirmação 
regional de uma União Sul-Africana, onde os Bóeres dominavam o governo autónomo. Era 
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mais prudente manter o velho princípio do equilíbrio de poderes em que a manutenção 
do status-quo na África Austral, incluindo o império português, impediria a viabilização 
de pretensões hegemónicas oriundas de Pretória ou de Salisbury. É neste mesmo contexto 
que surge, durante a Conferência de Versalhes, a questão do acesso ao porto de Lourenço 
Marques, em que o General Smuts defende a entrada de Moçambique para a União ou a 
alienação de Lourenço Marques por um preço tentador, proposta esta que foi bloqueada 
pelos ingleses. Em 1922, Alfredo Freire de Andrade inicia negociações para renovação da 
convenção de 1909 e o General Smuts insiste na pretensão de que o porto e caminho de 
ferro de Lourenço Marques façam parte da União, oferecendo 50.000 libras ao governa-
dor de Moçambique (à época alto-comissário Brito Camacho) se este conseguisse obter o  
leasing do porto16. Não executando esta proposta, a União ameaçou com uma alternativa, de 
resto pouco viável – Santa Lúcia ou Kosi Bay –; seja como for, o governo português recusou a 
proposta de Smuts. Em 1924, Smuts é substituído por Hertzog, mais moderado, mas mesmo 
assim a União continua a não prescindir do porto e a questão só viria a ser resolvida depois da 
queda da 1.ª República, dez anos depois de ter sido iniciada em Versalhes17.

Trabalho forçado e denúncias de escravatura

A questão da persistência da escravatura havia sido levantada em 1922 por um delegado neo-
zelandês na SDN, o que desencadeou a criação de uma Comissão Temporária da Escravatura, 
que integrava o General Freire de Andrade, do punho do qual saiu um relatório apresentado 
em 1925. Neste relatório era feita a cartografia mundial das situações de escravatura e tráfico, 
detendo-se em “certos estados jurídicos mal definidos” com afinidades, como a “aquisição de 
mulheres por dinheiro pago a título de dote, adopção de crianças, entrega de uma pessoa a título 
de penhor para garantia de dívidas, prática da ‘peonagem’ na América, segundo a qual o devedor 
se obriga a trabalhar por conta do credor até à extinção da dívida…)”18. No ano seguinte, em 
1926, viria a ser aprovada uma convenção internacional sobre escravatura.

Por esta altura, as missões protestantes de Angola e de Moçambique havia feito denúncias 
de esclavagismo, enviando cartas e relatórios, mas foi um outro documento então revelado 
sobre a utilização da mão-de-obra naqueles territórios que causou maior brado. Dele daremos 
conta de seguida.

16 Telo, ob.cit, p. 227.
17 O diferendo com a União Sul-Africana continuaria, centrada na gestão do corredor de Lourenço Marques, tendo 
em 1927 sofrido uma nova inflexão com a proposta do governo de Pretória de criar uma comissão conjunta para  
administração do porto e caminho-de-ferro, o que deu origem à reacção veemente do ministro João Belo, que restrin-
giu a emigração moçambicana para as minas do Rand e o fomento da indústria do açúcar a sul do rio Save. Contando 
com o discreto apoio britânico, Portugal viu a União Sul-Africana retaliar desviando o tráfico para os portos de Natal 
e do Cabo. A questão foi objecto de uma convenção assinada em Pretória pelos dois países em 11 de Setembro de 
1928, em que a União Sul-Africana abdicou da pretensão de gerir o corredor de Lourenço Marques, em compen-
sação de vantagens económicas e de estabilidade na zona; estabeleceram-se ainda as condições para o recrutamento 
de mão-de-obra. Quase em simultâneo decorreram as negociações para o corredor de Benguela, muito importante 
para o escoamento dos minérios do Catanga, no Congo Belga, e da Rodésia do Norte.
18 Marcello Caetano, Ob.cit., p. 171.
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Em 1925, o sociólogo norte-americano Edward Alsworth Ross, que entre muitas outras 
facetas se revelou um entusiasta do eugenismo, enviou para Genebra um relatório onde acusa-
va as autoridades portuguesas em Angola e em Moçambique de práticas de trabalho forçado, 
muito próximas às da escravatura. Este relatório teve, evidentemente, grandes ecos quer no 
plano nacional quer no plano internacional19. Entregue à Comissão Temporária sobre Escra-
vatura da SDN, atrás citada, não tardaria a surtir efeitos junto da opinião pública portuguesa, 
embora Freire de Andrade tenha vindo sossegar os ânimos, advertindo que a SDN não só 
não pensava tomar medidas contra Portugal como não podia mesmo fazê-lo atendendo a que 
o citado relatório só registara a existência de trabalho obrigatório que poderia “ser tomado 
como uma forma atenuada de escravatura”. Em todo o caso, o receio de que a líbido territorial 
de outras potências (com a Alemanha, a Itália e a União Sul Africana à cabeça) se fizesse à 
custa de Portugal persistia. 

A denúncia deste tipo de práticas – que de resto não era inédita – era mais um factor que 
pesava sobre a continuidade do império ultramarino, num ponto – o trabalho indígena – so-
bre o qual recaíam inúmeras atenções, designadamente através dos inquéritos internacionais 
que sob a égide da Organização Internacional do Trabalho (OIT) haviam sido instaurados 
sobre trabalho forçado, para apurar a sobrevivência de práticas de escravatura, como veremos 
adiante20. Um ano antes, havia sido entregue o relatório de Phelps-Stokes que denunciava a 
continuação do trabalho forçado angariado pelo Estado21.

Acresce que o relatório de Ross foi divulgado aquando da assinatura dos acordos apazigua-
dores de Locarno, o que suscitou o boato em Portugal de que poderia estar em curso novo 
entendimento entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, reavivando a memória do que acontecera 
por duas vezes antes da Primeira Guerra Mundial. Neste ambiente efabulatório, foi sugerido 
que a Alemanha teria estado associada ao escândalo da emissão de notas falsas do Banco An-
gola e Metrópole, o célebre caso Alves dos Reis. A imprensa, livros e opúsculos deram voz a 
este ambiente de rumores que adensavam o clima de insegurança. Como assinalou Valentim 
Alexandre: “à luz desses perigos se pensava a política colonial portuguesa recente: segundo es-
crevia um publicista da época, Domingos Cruz (antigo membro da Comissão de Colónias da 
Câmara dos Deputados), tanto a nomeação de altos-comissários para Angola e Moçambique, 
em 1920, como a política de fomento que lhe estava ligada corresponderiam já a uma reacção 
às ameaças externas, por conselho de Afonso Costa e de Álvaro de Castro, conhecedores do 
que se passava na Conferência de Paz de Paris e do pouco apreço aí revelado pela obra colo-
nizadora nacional”22 Em Angola, em 1924, quando era alto-comissário o General Norton de 
Matos, surgira um movimento que reclamava maior autonomia face a Lisboa, que não tinha 
objectivos separatistas por ser completamente inviável esse projecto, muito embora o boato 

19 António José Telo, Ob.cit., pp. 225-226.
20 “A escravatura e a Sociedade das Nações”, Boletim da Agência-Geral das Colónias, ano I, n.º 4 (1925), pp. 25-55.
21 António José Telo, Ob.cit., p. 238.
22 Valentim Alexandre, “Ideologia, economia e política: A questão colonial na implantação do Estado Novo”, Análise 
Social, vol. XXVIII (123-124), 1993 (4.º-5.º), 1117-1136, p. 1119.
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tenha surgido, incluindo que em caso de proclamação independência, a SDN seria chamada 
para constituir um mandato23.

Note-se que a preocupação sentida no seio das elites portuguesas sobre o futuro das pos-
sessões ultramarinas e a ideia veiculada de que o Estado português não seria capaz de dar 
uma resposta cabal aos perigos e teses conspiratórias por muitos denunciados, reiteravam o 
sentimento e a imagem de desorganização, incúria e instabilidade associada à 1.ª República, 
cujo termo se aproximava. Este animus potenciador de uma mobilização de feição naciona- 
lista teria voz, a partir de 1924, na Comissão Africana e na Comissão de Defesa das Colónias 
da Sociedade de Geografia de Lisboa, com o apoio de grupos tão heterogéneos quanto o 
“núcleo republicano de acção colonial, fundado por Álvaro de Castro, a Cruzada Nun’Álvares 
(à época dominada por monárquicos integralistas), as Ligas Operária e Académica, a Seara 
Nova, os jornais Diário de Notícias e Século e os periódicos Boletim da Agência-Geral das 
Colónias e Gazeta das Colónias24. O unanimismo, da esquerda à direita, em torno da priori-
dade colonial como fundamento da própria independência de Portugal, parecia prenunciar 
uma vontade de mudança política em gestação, a qual tomaria forma em breve. O que não 
significa que houvesse convergência em torno do que deveria ser o modelo de administração 
colonial, mas esse é um tópico que não será avançado aqui.

A partir de 1926, a SDN foi insistindo junto do governo português para abolir o trabalho 
forçado, alegando que as autoridades portuguesas intervinham no recrutamento da mão-de- 
-obra, quer para fins públicos quer para fins privados. Para tentar tornar a posição portuguesa 
menos vulnerável, foi publicado um Código de Trabalho dos Indígenas, nos finais de 1928, 
que retirava ao Estado português a actividade de recrutamento compulsório dos indígenas, 
o qual ocorria tanto para fins públicos como particulares, passando este para o domínio ex-
clusivo dos particulares, consagrando o direito de “livre escolha pelo indígena do género de 
trabalho e do patrão”. A reacção ao código fez-se sentir, tendo suscitado várias críticas entre 
os colonos portugueses que se lamentaram de não conseguirem “satisfazer as suas necessidades 
de mão-de-obra sem a intervenção das autoridades”. Observadores diplomáticos duvidavam 
da eficácia desta medida legislativa, como se vê pela observação do cônsul americano em 
Lourenço Marques, de 13 de Fevereiro de 1929: “Tal como acontece actualmente, em mui-
tos casos a questão está em saber quanto é que o gerente da plantação está disposto a pagar 
ao funcionário administrativo para este esquecer a lei e proceder ao recrutamento, como 
até aqui”25. Em igual sentido, Almeida Teixeira em Angola Intangível (1934), concluía que 
o “bom senso imperou” e que os administradores voltaram a intervir junto dos sobas para 
cedência de trabalhadores como forma de pagar o imposto26. 

Com efeito, a cedência de trabalhadores como forma de pagamento dos impos-
tos continuou a ser prática corrente e deste modo os pontos de tensão entre Portu-

23 Idem, ibid., p. 1119.
24 Idem, ibid., p. 1121, 1122.
25 António José Telo, Ob.cit., p. 238.
26 Valentim Alexandre, Ob.cit., p. 1130.
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gal e a SDN persistiram. Assim, em Janeiro de 1930 foi publicado no Boletim da 
Agência Geral das Colónias um artigo acerca de um inquérito realizado pelo Bureau In-
ternacional do Trabalho (da OIT) sobre o trabalho forçado ou obrigatório, o qual tinha 
como objectivo a elaboração de uma convenção, aprovada nesse mesmo ano, embora não  
ratificada por Portugal27. O texto, crítico do que considerava uma intervenção excessiva da 
organização nos problemas da administração colonial, lamentava que não se distinguisse tra-
balho forçado de trabalho obrigatório, este último legalmente admitido no ordenamento 
jurídico português. A campanha levada a efeito pela imprensa denunciando os perigos da 
intervenção da OIT, que davam a voz a “correntes internacionais” claramente atentatórias da 
continuidade da soberania portuguesa, antecedeu a publicação do Acto Colonial, aprovado 
a 8 de Julho daquele ano, o qual substituiria o título da Constituição de 1911 relativo às 
colónias. Definia-se um modelo centralista que poria termo à discussão entre modelos alter-
nativos que a 1.ª República não conseguiu fixar. 

Em 1936, o governo português enviou para a “Comissão consultiva de peritos em matéria 
de escravatura” (criada em 1931, no seio da SDN, para verificar a aplicação da convenção 
de 1926)28 um relatório relativo às colónias de S. Tomé e Príncipe, Moçambique, Estado da 
Índia e Timor. O documento, embora negasse a existência de escravatura nestes territórios, 
revelava preocupação com algumas situações susceptíveis de sugerir a analogia. Assim, para 
Moçambique a atenção centrava-se na condição social da mulher indígena e no lobolo (compra 
de mulheres, a título de “compensação” ante-nupcial). No que diz respeito ao Estado da Índia 
foi suscitada a questão dos servidores dos templos hindus e dos mundecares (indivíduos adstri-
tos a terreno agrícola, cujo proprietário poderia pagar-lhes ou não em dinheiro ou provisões). 
Em Timor, identificava-se a prática de servidão do lutuum (prestação de trabalho aos régulos, 
de quem recebiam a alimentação) e do barlaque (compra de mulheres). Em 1937, o relatório 
de José de Almada revisitava as colónias portuguesas e identifica práticas “raras” e “esparsas” 
de escravidão em Angola e descrevia a existência das muitsai em Macau (raparigas compradas 
aos pais para trabalho doméstico ou prostituição)29.

A questão do ópio

Uma das questões de maior relevo para a política ultramarina portuguesa no âmbito da 
Sociedade das Nações foi a realização das conferências sobre o ópio, cujo consumo mundial 
atingira umas proporções que justificavam a internacionalização da discussão sobre o tráfico. 
Assistiu-se à pressão tanto de alguns Estados (China e EUA, sobretudo), como da própria 
opinião pública, razão por que a Sociedade das Nações se tornou palco privilegiado para 
desenhar tentativas de resolução do problema30. 

27 Convenção sobre o trabalho forçado ou obrigatório da OIT, 10.06.1930.
28 Convenção sobre a escravatura da SDN, 25.09.1926.
29 Marcello Caetano, Ob.cit., pp. 177-181.
30 Alfredo Gomes Dias, Portugal, Macau e a Internacionalização da Questão do Ópio (1909-1925), Lisboa: Livros do 
Oriente, 2004, p. 110.
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Em 11 de Janeiro e a 19 de Fevereiro de 1925 foram assinadas duas convenções sobre 
ópio preparado e ópio bruto e outros estupefacientes respectivamente para controlar o 
contrabando do ópio31. Aquando da aprovação das convenções, em Genebra, um delega-
do americano acusou Portugal de assumir uma posição dúbia relativamente ao consumo 
de drogas, sobretudo quando se tratava de Macau. A acusação foi considerada injusta e 
infundada e terá pesado na resistência do governo às pressões diplomáticas para a impor-
tação de Coca-Cola, como mostra a correspondência trocada entre o Secretário-Geral da 
Secretaria Portuguesa da SDN e o Director-Geral da Saúde, em 192732. Assistiu-se a partir 
de então a um esforço das autoridades portugueses em cumprirem os compromissos assu-
midos internacionalmente e no início de 1929 foi feito um levantamento de dados sobre 
o consumo de droga em todos os territórios portugueses, os quais, depois de devidamente 
tratados, foram enviados para a SDN. Deste levantamento resultaram as seguintes con-
clusões, salvaguardadas sempre as importações de estupefacientes para uso farmacêutico: 
que no continente, Angola, Cabo Verde e Guiné não existia tráfico e consumo ilícito de 
drogas; que no Estado da Índia até 1926 havia tráfico de uma substância denominada 
Ganja-Bhanga (uma síntese de plantas soníferas com cânhamo) e que daí para diante só 
se haviam registado duas apreensões insignificantes; que em Moçambique existia contra-
bando a uma “escala reduzidíssima”; que em Macau persistia o problema do ópio e que 
em Timor igualmente, por ali existir uma comunidade chinesa, tendo sido registada a 
existência de fumatórios33.

No que a Portugal e ao seu império diz respeito o ponto mais sensível era, sem dúvida, a 
viabilidade económica de Macau, que estava em larga medida dependente do monopólio 
governamental de importação do ópio. Assim, e no âmbito das competências de fiscalização 
da SDN, deslocou-se aquele território uma comissão de inquérito em 21 de Janeiro de 
1930, que havia sido enviada para apurar o estado da situação do consumo de ópio prepara-
do no Extremo Oriente, incluindo a Birmânia, os Estados Malaios, as Índias Neerlandesas, 
o Sião e a Indochina. Mas antes disto, em 1928, havia sido publicado um diploma legis-
lativo n.º 38 sobre repressão e fiscalização de “substâncias nocivas”, com efeitos decepcio-
nantes, apesar de ter sido aplicado o regime de régie ao ópio pelas autoridades do governo 
daquela colónia em 192734. O que sucedeu foi que actuando as redes de contrabando, o 
ópio continuava a ser traficado e consumido e as autoridades perdiam uma importante 
fonte de receita (naquele ano representava cerca de 25% da receita total de Macau). O re-
sultado da visita da comissão de inquérito foram adoptadas várias medidas legislativas, mas 
a questão não foi resolvida, como seria de esperar.

31 Carlos Alberto Pires Costa, A droga, o poder político e os partidos em Portugal, col. Monografias, Lisboa: Instituto 
da Droga e da Toxicodependência, 2007, p. 78 e segts.
32 Idem, ibid., p, 78.
33  Carlos A.P.Costa, ob.cit., p. 81-82.
34 O regime de régie significava a exploração da indústria do ópio ficava sob administração 
directa do Estado, de acordo com o que havia sido fixado em Genebra.
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Observações finais

A avaliação da relação entre a política colonial e a política externa portuguesas durante 
o período da Primeira República, para além de revelar o que é uma questão transversal aos 
regimes desde os finais da Monarquia, traz para o centro da discussão as críticas contra o co-
lonialismo português em instâncias multilaterais, nas áreas específicas dos tráficos de bebidas, 
ópio e mulheres, mas sobretudo na questão da escravatura e do trabalho forçado. Traz igual-
mente para a colação saber até que ponto a ponderação da entrada de Portugal na Primeira 
Guerra Mundial na sua relação com as equações instáveis da política interna terá sido adequa-
da, mas não é o lugar para fazer este tipo de avaliação.  

Se é verdade que a delegação que participou nas negociações do Tratado de Paz de Ver-
salhes conseguiu alcançar resultados que se podem considerar razoáveis tendo em conta 
a instabilidade da situação política em Portugal e a alteração na sua composição e chefia, 
a partir deste momento as dificuldades que viriam a ser sentidas no plano bilateral – em 
particular com a União Sul Africana e Rodésias que ambicionavam o acesso aos corredores 
de Lourenço Marques, mas também da Beira e de Benguela - é alargada para o patamar 
multilateral. Deste ponto de vista, a participação de Portugal nesta instância é fundamen-
tal, ainda que logo à partida tenha sido frustrado um dos objectivos mais importantes do 
pacote negocial: a conquista de um lugar no concerto das nações, pela integração no Con-
selho Executivo da SDN. Portugal foi preterido e foi a Espanha, país neutral, quem ocupou 
o lugar. O que em última análise poderá querer dizer que a situação de desordem política 
obstou ao que poderia ser tomado como uma legitimação internacional do regime35. No 
entanto, a participação na SDN e nos seus trabalhos permitiu uma melhor sustentação da 
posição portuguesa sempre que se delineavam medidas políticas que eram consideradas 
lesivas dos interesses nacionais. 

O que naquele momento – e tendo em conta o descrédito internacional que a Socie-
dade das Nações viria a granjear no decénio de 30 – não afectaria de sobremaneira a 
definição de políticas pelos sucessivos governos portugueses, até 1926 e daí em diante, 
com a Ditadura Militar e o Estado Novo, embora tenha exigido um acompanhamento 
diplomático constante e uma preocupação de honrar os compromissos internacionais, 
que atestam uma inserção adequada no sistema internacional. A SDN procurou exercer 
um papel fiscalizador, dentro do espírito da herança wilsoniana e sobretudo de um lega-
do que vinha já de Berlim, a “missão civilizadora”, agora instituída em responsabilidade 
internacional representada pela SDN. Tal não significa, porém, que a pressão exercida e 
os compromissos assumidos por Portugal – como fica patente nos casos das denúncias de 
escravatura e de tráfico do ópio – tenham surtido um efeito de mudança no status quo. 
Muda sobretudo a obrigação de reportar, mas também a adequação da legislação interna 
às novas normas internacionais, mesmo que só num sentido puramente semântico, como 
diria Adriano Moreira.

35 Nuno Severiano Teixeira, art.cit.
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Embora a política colonial tivesse de dar uma atenção especial a este novo actor das relações 
internacionais – a primeira organização de âmbito universal, o grosso das atenções continuou 
a recair sobre os Estados e sobre os respectivos interesses, prevalecendo a abordagem bilateral. 
A multilateral só veio adensar as preocupações sentidas em torno de uma questão central para 
a legitimação do regime, tanto mais que ele estava corroído por fragilidades internas indis-
farçáveis as quais se reflectiam numa imagem internacional bastante negativa. As pretensões 
manifestadas por algumas potências relativamente aos territórios coloniais portugueses e 
também a tensão fiscalizadora da SDN tiveram previsíveis efeitos na erosão do regime que o 
28 de Maio de 1926 viria encerrar. 

Com o início do novo ciclo, embora não se tenha alterado significativamente o ambiente 
internacional no que toca às questões coloniais, as medidas políticas tomarão um rumo de 
pendor centralista que prosseguirá, no entanto, num estilo e com medidas necessariamente 
diversos, uma linha de força da política (colonial) externa portuguesa até 1974: a continui-
dade do império, exigindo uma gestão tão hábil quanto possível das divergências e hostili-
dades sentidas e pressentidas.
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A Evolução Política na Região Ásia-Pacífico e os  
Interesses Portugueses 1842-1927

Óscar Soares Barata1

1. Macau e os macaenses perante a situação criada pelos tratados celebrados entre a China 
e as potências na sequência das guerras do ópio.

1. Os tratados. No primeiro destes tratados2, impostos à China pela força, o de Nanquim 
(Nanjing) de 1842, celebrado com a Grã-Bretanha, obrigava-se o governo chinês a alterar 
todo o regime de comércio com o estrangeiro então em vigor.

A China, abandonando a posição de que todo o comércio com estrangeiros vindos por mar 
de países longínquos devia fazer-se exclusivamente pelo porto de Cantão (Guangzu) abria ao 
comércio com os súbditos britânicos mais quatro portos, além do de Cantão, os de Amoy, 
Foochow, Ningpo e Xangai.

Também, abandonando a regulamentação existente, que só permitia a presença de estrangei-
ros no porto de Cantão durante o tempo da feira, obrigando-os a sair depois de terminados os 
negócios de compra e venda, para só voltarem para a feira seguinte, e que proibia aos estrangeiros 
levarem as suas mulheres para Cantão, a China consentia em que os súbditos britânicos pu-
dessem residir em permanência nesses portos com as suas famílias, sem restrições e sem serem 
molestados, e aí manter os seus estabelecimentos para exercerem as suas actividades mercantis.

Ainda, em vez de serem os comerciantes chineses autorizados a negociar com os estrangei-
ros a intermediar, como até então acontecia, as relações entre os estrangeiros e as autoridades 
chinesas e a responsabilizar-se pela observância pelos estrangeiros dos regulamentos em vigor, 
a China, consentia em que fossem nomeados pela Rainha da Grã-Bretanha, para residirem 
nos portos abertos ao comércio, Superintendentes ou Agentes Consulares, que actuariam 
como intermediários entre as autoridades chinesas e os comerciantes.

Também deixava de ser obrigatório os comerciantes britânicos fazerem os seus negócios 
exclusivamente com o grupo de chineses habilitados para isso pelas autoridades da China, o 
sistema da Co-Hong até à altura vigente em Cantão. Poderiam comprar e vender e estabelecer 
relações comerciais com quem entendessem, ou com quem, designadamente, lhes fizesse os 
melhores preços ou lhes proporcionasse as melhores condições.

A China obrigava-se a pagar grandes indemnizações, para corrigir as consequências das 
suas políticas prejudiciais aos ingleses. Seis milhões de dólares pelo ópio entregue em Cantão 
e destruído por ordem do Comissário Imperial Lin Zexu. Três milhões de dólares para saldar 

1 Vice-Presidente da Sociedade de Geografia. Professor Catedrático jubilado do ISCSP/UTL.
2 Sobre o processo que conduziu às guerras do ópio e a estes tratados pode ver-se: O.S.Barata-“A pressão sobre a 
China no Século XIX”, in Revista de Estudos Chineses, nº3, 1º Semestre 2008,Instituto Português de Sinologia.  
Porto,pp.7-92.
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as dívidas dos mercadores da Co-Hong a comerciantes ingleses. Doze milhões de dólares para 
compensar a Inglaterra pelos gastos com a guerra feita à China. 

Estas somas deveriam ser pagas em quatro prestações até final de 1845. Após o pagamento 
da primeira prestação as forças inglesas sairiam de Nanquim e do Grande Canal e deixa- 
riam de interferir no comércio da China. Manter-se-ia a presença de tropas britânicas em 
Zhoushan até ao pagamento total das indemnizações e à execução do compromisso de aber-
tura dos portos ao comércio britânico.

Também, a China cedia à Grã-Bretanha, em posse perpétua, a ilha de Hong Kong, onde 
passariam a vigorar as leis e regulamentos estabelecidos pelas autoridades britânicas.

Para prevenir arbitrariedades e abusos dos agentes chineses, convencionou-se que os direi-
tos aduaneiros e outras taxas que as autoridades chinesas entendessem necessário fazer incidir 
sobre navios e mercadorias nos portos abertos a comerciantes britânicos, e que seriam fixados 
em montantes razoáveis e equilibrados, seriam divulgados de forma pública, para conheci-
mento geral.

Uma vez pagos pelos responsáveis pelas mercadorias britânicas, nos portos referidos, os 
direitos e taxas que viessem a ser estabelecidos, poderiam as mercadorias ser transportadas 
para o interior da China, sem pagar mais do que uma taxa de trânsito razoável, claramente 
definida.

As fórmulas burocráticas humilhantes até então impostas aos estrangeiros nas suas relações 
com as autoridades chinesas, destinadas a sublinhar a sua subordinação, seriam de futuro 
substituídas na correspondência entre agentes da Grã-Bretanha e da China por fórmulas 
ajustadas ao princípio da igualdade entre as partes.

Os direitos e taxas foram depois negociados no Tratado Complementar do Bogue  
(Supplementary Treaty of the Bogue), em Outubro de 1843, em que também se estabeleceu 
que os súbditos britânicos acusados de crimes cometidos em território chinês seriam julgados 
pelos seus cônsules segundo as leis da Grã-Bretanha, e que os navios de guerra britânicos 
poderiam entrar e permanecer nos portos abertos ao comércio com a Grã-Bretanha para 
garantir a segurança do comércio e manter a ordem entre os marítimos. 

As negociações que culminaram no Tratado de Nanquim, apesar dos afrontamentos que 
as tinham precedido, decorreram em ambiente de cordialidade. O Comissário Imperial Qi 
Ying, entendendo que, dadas as condições de fraqueza em que tinha de negociar, serviria me-
lhor os objectivos da sua missão se pudesse criar-se um clima de boa vontade entre as partes, 
evitando a postura desdenhosa muitas vezes assumida pelos mandarins nas relações com os 
estrangeiros, multiplicou-se em cortesias, atenções e presentes para com o plenipotenciário 
inglês, o Coronel Sir Henry Pottinger, o qual tomou, por seu lado, uma postura correspon-
dente. Qi Ying assumiu-se mesmo como padrinho do filho de Pottinger, proclamando que 
ele e Pottinger se tinham tornado amigos íntimos. Para Pequim, de onde lhe censuravam tais 
deferências, escrevia que se tratava de apaziguar e manobrar os ingleses, cedendo nas pequenas 
coisas para salvaguardar o importante. 

Seguiram-se tratados com os Estados Unidos e com a França, que diligenciaram obter da 
China regime análogo ao atribuído aos britânicos.
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O Tratado de Wanghia, assinado com os Estados Unidos em Julho de 1844, continha 
disposições análogas às do tratado de Nanquim no referente à residência de comerciantes 
americanos e suas famílias nos portos abertos ao comércio, fixação de taxas e transporte de 
mercadorias para o interior da China.

Além disso, concedia aos americanos o direito de construir hospitais, igrejas e cemitérios 
nos portos abertos ao comércio com estrangeiros.

Autorizava-os a contratar pessoas para ensinarem as línguas da China, que antes tinha sido 
proibido ensinar aos estrangeiros.

E, analogamente ao que tinha sido concedido a Grã-Bretanha pelo Tratado Complementar 
de Bogue, a China aceitava que os americanos que cometessem crimes em território chinês 
fossem julgados pelos seus cônsules, ou por outros funcionários competentes e punidos se-
gundo as leis dos Estados Unidos.

Exceptuava-se desta regra os crimes de contrabando de ópio ou de outros contrabandos, 
em que os intervenientes seriam julgados pelas autoridades chinesas, sem intervenção das 
autoridades americanas.

O Tratado de Whampoa, assinado com a França em Outubro do mesmo ano de 1844, 
continha disposições análogas às estabelecidas no Tratado de Bogue e no Tratado com os 
Estados Unidos, com o acrescento de que, não havendo cônsul francês que pudesse proceder 
ao julgamento de eventuais acusados franceses, poderiam estes ser julgados por cônsul de 
outra nacionalidade.

Complementarmente, o negociador francês conseguiu obter do seu interlocutor chinês que 
fosse concedida pela Corte Imperial licença para o exercício da actividade de missionação pelos 
missionários católicos, e que fossem revogados os anteriores éditos imperiais que o proibiam.

Em 1845 esta licença para o exercício da actividade de missionação foi tornada extensiva 
aos missionários protestantes.

Por efeito da cláusula da nação mais favorecida, tudo isto era extensivo aos súbditos dos três 
países abrangidos por estes tratados.

A conclusão dos tratados não trouxe consigo, porém, a esperada expansão do comércio, 
salvo no porto de Xangai. Em Cantão continuava muito intensa a hostilidade popular contra 
os estrangeiros e eram frequentes os ataques contra os ingleses, pelo que se tornava impossível 
residir na cidade ou aí abrir consulados3.     

Este estado de coisas levou a concluir que só a intervenção directa em Pequim permitiria 
vencer a resistência de Cantão. A presença permanente junto da Corte Imperial de represen- 
tantes diplomáticos das potências, como já era de há muito usual no relacionamento entre 
os estados europeus, seria a forma apropriada de proceder para facilitar tal intervenção ou 
quaisquer outras diligências que viessem a ser requeridas.

Só que a China continuava a recusar a residência permanente dos ministros estrangeiros 
em Pequim.

3 Jonathan D. Spence - The Search for Modern China. W.W.Norton & Company, Nova Iorque/Londres, 1990, 
pp.158-162.
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Assim, as dificuldades em Cantão, e o facto de nos outros portos abertos ao comércio na 
sequência do Tratado de Nanquim, com excepção do de Xangai, não se ter conseguido obter 
os resultados que se esperava do comércio com a China, levou as potências a procurarem a 
renegociação do tratado, para que foi invocada a cláusula da nação mais favorecida, a partir 
de estipulado no tratado negociado com os Estados Unidos em 1844.

O representante da Grã-Bretanha, junto com o dos Estados Unidos e o da França, inici-
aram, pois, diligências para solicitar a abertura de negociações para a revisão do tratado de 
Nanquim, com base no disposto no tratado assinado com os Estados Unidos, que previa a 
revisão do tratado ao fim de doze anos de vigência, isto é em 1856. 

A postura inicial do comissário imperial residente em Cantão, Yeh Ming-chen, abordado 
em 1854, foi de recusa. A diligência conjunta que os representantes da Grã-Bretanha, da 
França e dos Estados Unidos tentaram junto da Corte Imperial em Outubro desse mesmo 
ano não obteve melhor acolhimento. Os representantes foram recebidos junto dos fortes de 
Taku, na embocadura do rio Pei-ho, o caminho usual para chegar a Tientsin e daí seguir para 
Pequim, por um comissário imperial, a quem apresentaram as suas propostas para o futuro 
tratado revisto. A posição do comissário imperial foi de recusa da maior parte do proposto.

Concluiu-se que era necessário forçar o Governo Imperial a abrir as negociações pretendidas.  
O fim da guerra da Crimeia deixou a Grã-Bretanha e a França em condições para enfrentar 

novas operações militares na China e começou a reunir-se em Hong Kong as forças para o 
efeito.

No decurso deste processo surgiu um incidente com a lorcha Arrow, uma embarcação  
pertencente a um chinês residente em Hong Kong, que fazia transportes entre Cantão,  
Macau e Hong Kong, e que desencadeou um conflito que levou à ocupação de Cantão por 
tropas inglesas, com algum apoio francês e americano. Foi a guerra da Arrow. 

A Arrow, que navegava sob a bandeira britânica, foi abordada em Cantão pela polícia 
chinesa que prendeu doze dos seus tripulantes chineses. Visto a bandeira britânica, o pro-
cedimento correcto, em conformidade com os tratados existentes, teria sido apresentar a 
questão ao Cônsul Britânico, que decidiria sobre a entrega dos tripulantes às autoridades 
chinesas.

Em face disto, o Cônsul apresentou um protesto exigindo a “libertação pública dos doze 
tripulantes e uma desculpa por escrito”. Após algumas semanas de negociações entre o Cônsul 
e o Comissário Yeh, os doze presos foram entregues ao Cônsul, embora não em cerimónia 
pública, e não foi apresentada a desculpa escrita.

O Governador de Hong Kong, Sir John Bowring, resolveu aproveitar o incidente “para 
reabrir a questão do acesso à cidade de Cantão”. Um navio de guerra inglês bombardeou em 
27 de Outubro [de 1856] a muralha da cidade e o palácio do Comissário Yeh.  

Marinheiros e fuzileiros navais ingleses, acompanhados por americanos da feitoria, entra- 
ram no palácio do governador, que foi saqueado.4

4 Captain Donald Macintyre - Sea Power in the Pacific, a history from the sixteenth century to the present day. Arthur 
Barker Limited, Londres, 1972, p.102.
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Ainda que vitoriosa, a força britânica não era suficiente para ocupar a cidade, pelo que 
regressou a Hong Kong.

Yeh recusou-se a negociar, seguindo-se um período de confrontos entre ingleses e chineses. 
Populares chineses incendiaram as feitorias.

Em Dezembro de 1857, perante a reiterada recusa do Comissário Yeh de negociar com os 
representantes inglês e francês o problema do direito de entrada na cidade de Cantão, a força 
expedicionária anglo-francesa atacou Cantão.

Yeh foi preso e enviado para Calcuta.
Estabelecida alguma ordem em Cantão, criada uma força de policia composta por ingleses, 

franceses e chineses, mediante acordo com o governador manchu Po-kuei, a expedição seguiu 
para o Norte, em direcção a Tientsin (Tienjin).5

Compunha-se das forças britânicas às ordens do Conde de Elgin, das forças francesas co-
mandadas pelo Barão Gros e de representações americana e russa encabeçadas pelos respec-
tivos ministros plenipotenciários.

Chegaram ao Pei-ho em 15 de Abril de 1858. O funcionário chinês que reuniu com os 
quatro plenipotenciários, não tinha poderes para negociar. Depois de um mês de conver-
sações, sem progresso na solução das questões postas à autoridade Imperial, foi deliberado 
avançar para Tientsin.    

As forças que acompanhavam os plenipotenciários atacaram e tomaram em Maio de 1858 
os fortes de Dagu, que defendem o acesso a Tientsin e o caminho para Pequim.

Com a capital ameaçada, o governo chinês enviou dois Comissários Imperiais para nego-
ciar em Tientsin um novo tratado, o Tratado de Tientsin (Tianjin) de 1858.

O problema mais complicado continuava a ser o da aceitação da residência perma-
nente dos ministros das potências em Pequim, que os negociadores chineses persistiam em  
recusar. A Rússia e os Estados Unidos pretendiam apenas o direito a visitas ocasionais dos seus  
representantes a Pequim o que, sendo conforme com a prática antiga da China, seria aceite. 
O tratado com a Rússia foi assinado em 13 de Junho e o com os Estados Unidos foi assinado 
em 18 do mesmo mês.

A exigência inglesa do reconhecimento do direito à residência permanente do seu ministro 
em Pequim continuou a demorar as negociações até que, em 26 de Junho, Frederick Bruce, 
irmão do Lorde Elgin, e que seria o futuro representante da Inglaterra na China, declarou 
que se o tratado não fosse assinado até ao fim do dia, a força anglo-francesa marcharia para 
Pequim. Isto pôs fim à resistência e o tratado com a Grã-Bretanha ficou concluído nesse dia. 
No dia seguinte, 27 de Junho, foi assinado o tratado com a França, que também aceitou o 
princípio da visita ocasional do seu ministro a Pequim.

É claro que o que a China tinha aceite para a Grã-Bretanha passava a valer para as três 
outras potências, por efeito da cláusula da nação mais favorecida.

O tratado abria, também, mais dez portos ao comércio com estrangeiros, quatro dos quais 
na bacia do Yang-tzé onde poderia entrar-se logo que a área estivesse livre de rebeldes. A  

5 Captain Donald Macintyre, ob. cit., pp.98-103.
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China aceitava que todos os estrangeiros portadores de passaporte válido poderiam circular 
por todo o seu território. Os que não tivessem passaporte poderiam circular até ao limite de 
30 milhas em torno dos portos abertos ao comércio internacional. Aceitava a limitação das 
taxas aplicadas à circulação interna das mercadorias. Pesos e medidas normalizados passariam 
a ser utilizados em todos os portos e alfândegas. A correspondência oficial passava a fazer-se 
em inglês. Deixaria de ser usada nos documentos chineses a palavra bárbaro para designar os 
ingleses. A venda e consumo do ópio continuava a ser ilegal na China, mas o tratado estipula-
va a taxa a pagar pela importação do ópio, que teria de ser vendido no porto pelo importador, 
só podendo ser levado para o interior da China por chineses e como propriedade de chineses. 
Ainda, a China obrigava-se a pagar à Grã-Bretanha e à França uma indemnização para com-
pensar os gastos com a expedição a Tientsin. E autorizava a livre circulação e pregação dos 
missionários das Igrejas Cristãs em todo o seu território.

Combinou-se que a troca de ratificações se faria em Pequim dentro de um  ano6. 
Terminada esta missão, o conde de Elgin seguiu para o Japão, onde iria negociar um tratado 

com contornos pouco diferentes.
Voltou em Outubro de 1958 para a negociação subsequente sobre as tarifas, que decorreu 

em Xangai em ambiente cordial. Foi aí convencionado entre o Lorde Elgin e o negociador 
chinês Kueiliang, sob a forma de gentleman’s agreement, que, em caso de ser feita uma recepção 
digna em Pequim ao embaixador britânico que levasse a ratificação, este visitaria a capital 
apenas ocasionalmente.

 Chegada a altura de entregar as ratificações, Frederic Bruce, entretanto nomeado ministro 
na China, e o ministro francês de Bourbolon, seguiram para o Norte, acompanhados de 
forças substanciais, recusando receber os dois comissários chineses que se apresentaram em 
Xangai, instruídos para fazer nesta cidade a troca das ratificações.

Ao chegarem ao Pei-ho encontraram a entrada do rio bloqueada por troncos ligados por 
correntes. Não tendo obtido resposta o pedido de abertura para entrarem no rio, foi delibe- 
rado fazer avançar algumas embarcações para desarticular as barreiras. O fogo da artilharia 
dos fortes danificou várias embarcações e provocou baixas no pessoal, entre as quais a do 
próprio almirante inglês, que ficou ferido, inviabilizando a operação.

Na baixa-mar mandou-se avançar contra os fortes algumas centenas de homens desembar-
cados dos navios, com resultados catastróficos. Quase todos foram atingidos pelo fogo dos 
fortes, havendo grande número de mortos. 

Derrotada, a força regressou a Xangai.
No ano seguinte, 1860, em começos de Julho, de novo designados plenipotenciários, o 

Conde de Elgin e o Barão Gros seguiram para o Norte, acompanhados por uma força po-
derosa, composta de 41 navios de guerra e 143 transportes levando perto de 18 mil homens.

Desta vez não tentaram entrar pelo Pei-ho. Desembarcaram na Baia de Pei-t’ang, a Norte 
de Taku e atacaram por terra, tendo tomado o forte principal, após o que os outros se ren-
deram.

6 Donald Macintyre, ob. cit., pp. 103-105. Jonathan D.Spence, ob. cit. ,pp. 179-181.
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Entraram em Tianjin em 24 de Agosto, sem encontrarem resistência7. 
O Imperador ausentou-se para Jehol, na Manchúria.
Os comissários chineses Kweiliang e Hang-ki apresentaram-se poucos dias depois em  

Tianjin, informando que estavam empossados para negociar os termos preliminares de uma 
paz duradoura entre a China e a Grã-Bretanha.

Não foram recebidos pelo Lorde Elgin. Dois delegados ingleses foram incumbidos de lhes 
comunicar que se requeria um pedido de desculpas pelo ataque feito no Pei-ho, a ratificação 
e implementação do Tratado de Tientsin, o pagamento de uma indemnização para compen-
sar os gastos feitos pelos aliados com o envio da expedição. Os negociadores aceitaram estas 
condições em carta dirigida a Elgin.

Foi ainda combinado que as forças aliadas avançariam até Tungchow, povoação a pouca 
distância de Pequim, de onde os embaixadores sairiam para Pequim com os membros das 
embaixadas, e uma escolta militar, para a Cidade Proibida, onde seria realizada a cerimónia 
de troca das ratificações.

Tudo aceite, prosseguiu a marcha das tropas aliadas em direcção Tunghchow.
Paralelamente, estando a ser recebidos pedidos de que as forças aliadas não continuassem a 

avançar, e sabendo-se que três novos comissários, Tsai, Príncipe de I, primo do Imperador, e Minyin 
e Hang-ki, tinham sido nomeados para tratar com os enviados inglês e francês, foi determinado 
enviar uma delegação ao seu encontro. Foram encontrá-los em Tungchow, onde, em demorada 
reunião, se fixou o ponto até onde as forças aliadas avançariam e de onde sairiam os embaixadores 
para a cerimónia final. Foi ainda combinado que um dos membros da delegação inglesa, Harry 
Parkes (na altura Comissário Britânico em Cantão, mais tarde, sucessivamente, embaixador no 
Japão e na China) voltaria para acertar com os comissários chineses algumas disposições finais.

Nesta última diligência, foi decidido que Parkes seria acompanhado por Henry B. Loch, 
secretário particular do Conde de Elgin, e por alguns oficiais, junto com uma escolta de 26 
soldados de cavalaria. Por que o grupo devia atravessar zonas ocupadas por tropas chinesas, 
foi entendido arvorar a bandeira branca.

Conseguiram chegar à presença dos comissários, que encontraram numa postura muito 
negativa relativamente à ideia de os Enviados Britânico e Francês entrarem em Pequim e 
entregarem credenciais ao Imperador. Vencidas esta objecção ao fim de varias horas de debate 
e ainda as reservas relativas à dimensão da escolta militar que deveria acompanhar os embai- 
xadores à Cidade Proibida, foram assentes as disposições a tomar para o acampamento das 
forças aliadas e o seu abastecimento e foi redigida uma proclamação a anunciar ao povo que 
havia paz entre a China e as potências aliadas.

Na viagem de regresso, ao cruzarem-se com as forças chinesas em movimento para bloquear 
a avanço dos aliados, foram cercados e conduzidos para prisões em Pequim onde ficaram em 
condições muito penosas, amarrados com as mãos atrás das costas com cordas muito apertadas, 
ferindo a carne, ou, os mais favorecidos, presos com correntes e forçados a manter-se em posições 

7 Donald Macintyre, ob. cit., pp. 105-107.
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penosas. As cordas muito apertadas nos pulsos, interrompendo a circulação do sangue, ao fim de 
dias, provocaram infecções que, não tratadas, determinaram a morte de muitos dos presos.

Das declarações feitas por alguns sobreviventes, transcritas no livro publicado por Loch, 
pode deduzir-se os sofrimentos a que foram sujeitos8.     

Parkes e Loch passaram por experiências análogas. Separados um do outro, foram amarra-
dos com as mãos atrás das costas, com cordas muito apertadas, depois presos com correntes. 
Mas, com alguma sorte, conseguiram obter algum alívio com apoio dos outros presos chi-
neses e dos guardas. Como pessoas principais, a sua situação foi seguida de perto por man-
darins de estatuto elevado, que visitaram várias vezes a prisão onde se encontravam. Depois,  
Hang-ki, um dos comissários chineses com que tinham tratado, contactou Parkes, prome-
tendo que seria instalado em condições conformes com a sua categoria se aceitasse enviar ao 
Lorde Elgin uma carta a transmitir uma mensagem do governo chinês (if he would consent 
to write a letter in the manner desired by the Chinese Government 9). Parkes acedeu, com a 
condição de Loch ser trazido para junto de si e beneficiar do mesmo tratamento. 

Hang-ki veio pessoalmente tirá-los da prisão onde se encontravam e conduziu-os para mais 
confortáveis instalações, onde passaram a ser bem alimentados e rodeados de atenções.      

A carta que Hang-ki ditou a Parkes era uma solicitação dirigida ao Lorde Elgin para que as 
forças aliadas não continuassem o avanço em direcção a Pequim. Informava que o Principe 
Kung [Príncipe Gong], irmão do Imperador, tinha sido designado Alto  Comissário para 
tratar com os Embaixadores estrangeiros, pelo que se propunha uma conferência para definir 
os termos da convenção a estabelecer entre a China e a Inglaterra e a França.

As forças aliadas continuaram, no entanto, a avançar vencendo a resistência chinesa. Che-
garam a Tungchow e prosseguiram o avanço, aproximando-se de Pequim.

Na correspondência que se tinha estabelecido com o Príncipe Kung, o Lorde Elgin insistia 
em que era condição prévia de um acordo a libertação dos prisioneiros. Exigia, também, que 
fosse entregue às forças aliadas uma das portas da muralha de Pequim.

Os maus tratos infligidos aos presos levaram o Lorde Elgin a determinar uma acção de 
represália, que foi o incêndio do Palácio de Verão, onde na altura residiam o Príncipe Kung 
e a mãe do Imperador.10 O Príncipe Kung foi notificado da decisão e foi emitida uma pro- 
clamação ao povo de Pequim explicando os motivos de tal acto. O Palácio foi incendiado [e 
saqueado] no dia 18 de Outubro. Em 20 de Outubro foi recebida mensagem do Príncipe 
Kung a aceitar as condições impostas pelo Lorde Elgin e a pedir que se fixasse um dia próximo 
para a realização da cerimónia de troca das ratificações do Tratado de Tianjin e de assinatura 
da Convenção.

A cerimónia realizou-se com grande aparato em 24 de Outubro, sendo o Embaixador in-
glês conduzido à Sala da Cerimónias da Cidade Proibida numa cadeira transportada por 16 

8 Henry B. Loch - Personal  Narrative of Occurrences During Lord Elgin’s Second Embassy to China in !860. 3ª ed., 
Londres, 1900 (1ª ed. 1869), pp.164-165.
9 Ob.cit., p.124.
10 Idem, pp. 140-141.
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chineses vestidos de luxuosas librés da cor carmesim usada na corte inglesa, acompanhado 
pelos membros da sua embaixada, pelos comandantes das forças inglesas com os respectivos 
estados-maiores, e por uma guarda de honra de 600 soldados de cavalaria e infantaria e 100 
oficiais. Assistiu à cerimónia pela parte chinesa mais de uma centena de mandarins.

Como escreve o Lorde Loch, na descrição da cerimónia,
“Os chineses não poderiam deixar de ficar impressionados pela calma dignidade com que o 

Lorde Elgin desempenhou o seu papel na cerimónia. Tornou claro pela sua postura, que, em 
sua opinião, assinar a Convenção e trocar as ratificações dos Tratados era mais um benefício 
conferido ao Império Chinês do que qualquer vantagem adquirida pela Grã-Bretanha; e o 
Lorde Elgin deu claramente a entender ao Governo que a lembrança da falta de boa fé que 
até  aí caracterizara os seus procedimentos só poderia ser apagada por  uma estrita e sincera 
observância futura das obrigações dos  tratados”11.

A cerimónia de troca de ratificações e assinatura da Convenção em nome da França pelo 
Barão Gros teve lugar no dia seguinte.

Na Convenção de Pequim o Imperador declarava lamentar profundamente as indelica-
dezas praticadas contra os representantes das potências, comprometia-se a pagar uma in- 
demnização adicional, autorizava a emigração de chineses transportados em navios britâni-
cos, cedia parte da península de Kowloon a Hong Kong e acrescentava Tianjin à lista dos 
portos abertos ao comércio internacional12. 

2. A nova legitimidade. A partir daqui as autoridades chinesas passaram a distinguir en-
tre os treaty powers, cujos cidadãos tinham acesso aos treaty ports, e estavam protegidos pe-
las garantias consignadas nos tratados e convenções, e os cidadãos dos restantes países, não  
beneficiários de tais direitos e garantias.

Isto criava dificuldades aos portugueses. Apesar de Portugal ser o país europeu com mais 
antiga presença no comércio com a China e de ter na sua posse o território de Macau pelo 
menos desde 1557, isto é, desde tempo anterior ao acesso da dinastia manchu ao trono impe-
rial (1644), Portugal não era um dos treaty powers, não tinha tratado com a China.   

Passou a ser urgente negociar com a China um tratado que integrasse Portugal no regime 
dos treaty powers.

O comércio com a China fazia-se antes de 1842 pelo eixo Macau-Cantão. Com a abertura 
de outros portos da China, além de Cantão, ao comércio internacional Macau perdeu cen-
tralidade, pelo que passou a ser prioritário criar condições propícias ao reforço da capacidade 
de Macau e dos portugueses para competir nas novas condições em que passava a fazer-se o 
comércio com a China.            

Logo que foram conhecidas as concessões feitas à Grã-Bretanha pelo tratado de Nanquim 
de 1842 se diligenciou no sentido de obter direitos semelhantes para os portugueses.

11 Ob. cit., p.180.
12 Jonathan Spence - The Search for Modern China, ob. cit.,p.181.
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Em 17 de Julho de 1843 o Leal Senado de Macau, reunido sob a presidência do governa-
dor, deliberava dirigir ao Comissário Imperial Qi Ying uma representação “contra os males” 
de que já sofria o estabelecimento português por efeito da nova situação criada e se receava 
poderem ainda agravar-se.

Afirmava-se aí que “Ora, se os altos imperadores sempre olharam com benignidade para os 
portugueses em consideração à sua não interrompida fidelidade, estendendo a sua decidida 
protecção sobre o seu comércio, quanto não devem eles esperar hoje da justiça e benevolên-
cia do Imperador, hoje que sua Majestade está determinado a dar muitas mais isenções ao 
comércio de todas as nações! Os portugueses não vêm pedir excepções a seu favor, ainda que 
o que acabam de referir lhes  dava direito a isso, e o que pretendem é tão somente que lhes 
seja licito comerciar livremente em  Macau com quem quer que seja sendo  este porto uma 
adição aos portos já franqueados, pagando religiosamente os direitos que se estipularem de 
modo claro, para que  não ressuscitem abusos, que os navios portugueses possam comerciar 
onde comerciem os das outras nações, que se não ponham embaraços, antes se favoreçam os 
comerciantes chineses que quiserem comerciar em Macau, e, enfim, que se alterem de um 
modo justo os direitos excessivos de medição que pagam os navios em Macau; só assim pode 
tornar à vida um comércio que de mui florescente, se acha moribundo em virtude dos abusos 
introduzidos contra as leis, só assim poderão os portugueses incessantemente clamar que o 
actual Imperador, que Deus conserve, não foi para eles menos justo do que o seu preclaro 
predecessor Kan-hi, da mais elevada memória para os portugueses”13.

Na sequência desta representação, Qi Ying, em despacho de 21 de Julho, determinou que 
fosse enviado a Macau “um empregado de confiança” “para com toda a clareza e exactidão 
examinar as verdadeiras circunstâncias, a fim de se fazer justiça, consultar e decidir14”.

Em 29 de Julho foi entregue ao delegado do alto comissário um memorial relativo “a 
nove artigos de interesse para Macau”, que se esperava merecessem a consideração do alto 
comissário e fossem logo mandados pôr em execução”.   

1º. Tendo sido concedida à Coroa Britânica a ilha de Hong Kong “em toda a sua plenitude” e 
“sem ónus de qualidade alguma” pedia-se se estatuísse relativamente a Macau em termos idênticos, 
e que fosse bem especificado “Que o terreno que de direito pertence aos portugueses é todo o que 
medeia entre o Cerco ou Barreira e o mar por um lado e o rio pelo outro, assim como o porto da 
Taipa, oferecendo-se mesmo os portugueses a conservar sempre um posto militar no lugar da Porta 
do Cerco para evitar qualquer transgressão, ou para que sejam evitadas quaisquer desordens, etc.” 

2º. ”Que a correspondência [com o funcionalismo chinês] seja mantida em pé de mútua 
igualdade”.

3º. ”Que os direitos de ancoragem em Macau para os navios portugueses, quer sejam os 
provenientes de Portugal ou os pertencentes a proprietários de Macau, sejam de tal modo re-

13 Colecção de Fontes Documentais para a História  das Relações entre Portugal e a China. Introdução, Selecção e Or-
ganização de Documentos por António Vasconcelos de Saldanha. Fundação Macau, Centro de Estudos das Relações 
Luso-Chinesas, Universidade de Macau, 1996, vol I, Doc. nº8, pp. 58-59.
14 Idem, Doc nº10, p.61.
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duzidos que os portugueses paguem alguma coisa menos do que pagam os os estrangeiros em 
Vampú, permitindo-se, o que temos todo o direito de esperar, que aí sejam recebidos navios 
estrangeiros de outra qualquer nação pagando o mesmo que se fossem a Vampú, ficando o 
governo português responsável por que nem um falte a este dever”.

4º. Que os direitos imperiais de importação pagos pelos comerciantes chineses sejam re-
duzidos de modo a 

“que convidem os importadores chinas a este porto, maxime   carregando eles nos navios 
portugueses”.

5º. Que os comerciantes de todas as nações possam vir traficar a  Macau.
6º. Que sejam abolidas todas as taxas que recaem sobre o povo de Macau sob a forma das “cha- 

madas chapas para a construção de edifícios novos ou reconstrução dos antigos, concertos dos navi-
os e fornecimento do bazar, permitindo-se a todos os operários o livre exercício dos seus  misteres.”

Os benefícios que de tais medidas poderão resultar aproveitam a profissionais que são todos 
chineses, e que terão “direito à  protecção dos altos empregados da sua nação”.

7º. “Que em qualquer arbítrio seja tida mui em vista aTarifa ultimamente feita para regu-
lar o pagamento dos direitos nos cinco portos abertos ao comércio inglês, cuja liberdade de  
comerciar deve ser igualmente franqueada a todos os navios, não podendo ser de modo al-
gum da mente de Sua Majestade Imperial,  nem dos seus altos funcionários, que estes fiquem  
menos considerados, sendo os mais antigos estrangeiros com relações não interrompidas de 
amizade na China e até em certas circunstâncias  reputados como  nacionais”.    

8º. “Que possam as fazendas de exportação vir para esta cidade  directamente das respecti-
vas terras, sem passar por Cantão como até agora pagando aqui os respectivos direitos” e que 
deixe de vigorar o regra das quantidades mínimas autorizando-se o despacho de quaisquer 
quantidades da mercadoria, ainda que  abaixo dos mínimos.

9º. “Finalmente, que todos estes artigos sejam logo postos em execução, podendo depois ser con-
firmados por um ministro plenipotenciário de Sua Majestade a Rainha de Portugal neste Império.”15

O primeiro relatório chinês sobre os Artigos apresentados ao delegado do Alto Comissário, 
recebido em Macau em 8 de Setembro de 1843, mostrava-se pouco receptivo aos pedidos 
portugueses. Somente o pedido do artigo 7º foi  logo concedido. Escreve-se no relatório:

“Examinando se vê que o novo regulamento acordado permite aos ingleses o comércio 
nos portos das províncias de Fu-kien, Kiam-nau, e Choo-Kiam. Se os portugueses quiserem 
pagar a ancoragem dos seus navios e os direitos das fazendas pela nova Tarifa, deve-se-lhes 
deixar ir aos ditos portos, e negociar da mesma sorte, para não ficarem isentos desta graça”.

O Leal Senado objectou vigorosamente às afirmações feitas no 1º relatório chinês.16

A resposta de Qi Ying e de outros altos funcionários, recebida em 1 de Outubro seguinte, 
continuava a rebater os argumentos do Senado, mas concedia o pedido do artigo 6º (abolição 
das chapas para a construção e reparação de edifícios, e fornecimento do bazar) e parcial-
mente o pedido dos artigos  2º (protocolo  a observar na correspondência entre entidades de 

15 Colecção de Fontes  Documentais cit. vol. I, Doc. nº12,  pp.63-65.
16 Idem, p. 75.
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Macau e de Cantão) e 8º (pagamento de direitos em Macau e em Cantão e limites à quanti-
dade de fazendas).

Relativamente ao pedido do artigo 9º, “considerando que os assuntos comerciais foram 
sempre tratados pelo procurador e pelo governador” convidava-se o  Procurador do Leal 
Senado a deslocar-se quanto antes a Cantão, acompanhado pelo governador, onde serão re-
cebidos com  cortesia e as devidas atenções, e onde, com os altos funcionários poderão tratar 
da confirmação dos artigos deliberados.

Na sua reunião de 10 de Outubro de 1843, o Senado deliberou aceitar e agradecer os arti-
gos já acordados e pedir que fossem desde logo postos em execução.

Sobre as negociações a realizar em Cantão, o governador José Gregório Pegado, conside- 
rando não dever abandonar o governo sem ordem directa de Sua Majestade, sugeriu que fosse 
solicitado ao seu antecessor no governo de Macau, Conselheiro Adrião Acácio da Silveira  
Pinto, pessoa muito conhecedora dos assuntos, que aceitasse desempenhar mais esta impor-
tante comissão, o que foi aprovado por unanimidade.

Silveira Pinto recebeu do governador de Macau, com data de 24 de Outubro de 1843, Car-
ta de Plenos Poderes “para na cidade de Cantão e perante o Alto Comissário do Imperador 
Celestial da China representar o Governo desta cidade de Macau, tratando de zelar e promo- 
ver os interesses da mesma Cidade e Estabelecimento”…”tratando da confirmação dos artigos 
já concedidos, pedindo explicações a alguns deles, e fazer de novas exigências a respeito de 
outros ainda não concedidos”17.

Em Lisboa, foi emitida, em nome da Rainha D. Maria II, com data de 25 de Agosto de 
1843, Carta de concessão de poderes de Comissário Régio ao Conselheiro Silveira Pinto para, 
com o Comissário nomeado pelo Imperador da China, “tratar e estipular, concluir, e firmar 
até ao ponto de Ratificação uma Convenção de Comércio e Navegação”.18

Nas instruções preliminares enviadas a Silveira Pinto, em 29 de Agosto, pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros José Joaquim Gomes de Castro, ponderando que

“O Tratado que pôs termo às dissensões que haviam ocorrido entre a Inglaterra e a China tem 
feito uma extraordinária alteração no sistema de política externa daquele Império, e tem excitado 
em outras Nações tanto da Europa como da América o desejo de celebrarem com ele Tratados ou 
Convenções  Comerciais”…”toda a atenção do Governo de Sua  Majestade se deve dirigir a pre-
caver que nem do  mencionado Tratado da Inglaterra, nem de quaisquer outras Convenções feitas 
pela China com outras potências resulte a menor quebra às nossas antigas relações com aquele 
Império, nem a inferioridade de situação para com ele, nem prejuízo algum muito especialmente 
pelo que respeita ao nosso estabelecimento de Macau”, pedia-se-lhe que “trate de se informar bem 
a  fundo de quanto tem obtido do Governo  Imperial em favor do seu  comércio, do que mais 
procura   obter, e do progresso que vão tendo as negociações instauradas para esse fim, tanto pela 
Inglaterra, como pelas mais Potências, assim  para o comunicar imediatamente ao Governo de Sua 
Majestade por este Ministério dos Negócios Estrangeiros, como para procurar por todos os meios 

17 Ob. cit. , Doc. nº 24, pp.103-104.
18 Idem, Doc. nº 13, pp.66-67.
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brandos que a sua prudência lhe sugerir obstar a qualquer cláusula ou estipulação que possa 
ofender a superioridade das relações  estabelecidas entre Portugal e a China, sobretudo  pelo  
que toca às regalias e integridade do dito nosso  estabelecimento de Macau.” E acrescentava-se 
no entanto no decurso das sua indagações, e diligências V.Sª achar ensejo favorável, e oportuno 
para conseguir do Imperador da China melhoramento considerável nas nossas relações políticas 
e comerciais com aquele Império, e pelo menos tratamento e vantagens, iguais às que houverem 
sido ou hajam de ser concedidas à Inglaterra ou a qualquer outra Nação mais favorecida; poderá 
V.Sª  nesse caso fazer constar ao Imperador da China, ou ao seu Governo por intervenção das 
Autoridades para esse fim competentes, que está autorizado por sua Majestade a Rainha, na qua- 
lidade de seu Comissário, e em virtude do competente Pleno Poder que a V. Sª envio incluso 
para negociar e concluir uma Convenção comercial  entre Portugal e a China com o Comissário 
ou Comissários para esse fim nomeados por S. M. o Imperador. Antes porém de chegar a este 
ponto não deverá V.Sª comunicar a pessoa alguma que tem semelhante incumbência ou auto- 
rização”.

Mesmo depois de iniciada, tal negociação deveria se mantida secreta,”a fim de evitar quais-
quer intrigas com que se pretenda entorpecê-la ou fazê-la romper”.19

Estas instruções só chegaram às mãos de Silveira Pinto em 13 de Janeiro de 184420, já pas-
sada a fase central das negociações com o Alto Comissário chinês em Cantão.

Silveira Pinto comentou para Lisboa em 24 de Janeiro que não era viável negociar em con-
fidencialidade com os altos dignitários chineses, pois estes negociavam com os estrangeiros 
sempre em ambiente de grande aparato público, aparentemente receosos de intrigas de que 
pudessem ser vítimas junto do Imperador.

Também que não havia que recear as reacções de outros países ao que se negociasse, porque 
todos estavam a receber acessos idênticos ao seu comércio por parte da China.

Acrescentava, porém,
“o manejo de alguma intriga só pode recear-se  em  Macau e pelos  próprios filhos dela 

que se chamam portugueses, os quais não podem conceber como negócios Sínicos devam 
ser tratados por   outrem que  não seja o Leal Senado por via do seu Procurador que só com 
muita humildade pode dirigir-se a Mandarins muito subalternos, e assim tem eles sido bem 
sucedidos não se pejando de sofrer insultos sem resultado e pelo menos até certa época em 
que começaram ser um pouco mais respeitados, isto porém no que  diz respeito tão somente a 
Macau.Fiz esta digressão para fazer perceber a Vossa Excia. a necessidade em que está Portugal 
de ter nas actuais circunstâncias um Representante no Império da China, quando não seja 
para outra  coisa para ver se se consegue pôr independente este estabelecimento de Macau, 
mas com Poderes que o façam reconhecer pelo Imperador ou seu Governo em qualquer 
emergência que se oferecer, independentemente da negociação do Tratado, mas de modo que 
possa com propriedade comparecer  diante dos Representantes das outras Nações”.21       

19 Ob. cit., Doc. nº13A, pp. 68-69.
20 Idem, Doc. nº 45, pp.179-181.
21 Ob. cit. Doc. nº 45, pp.179-181.
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As instruções complementares remetidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em 28 de 
Outubro de 1843, também só foram recebidas por Silveira Pinto em 4 de Fevereiro de 1844.

Nelas se dá indicação para tentar obter dos chineses a Ilha dos Padres [nome por que 
também é conhecida a ilha da Lapa22],”que já foi nossa e nos conviria por estar fronteira a 
Macau, devendo declarar-se que esta concessão é perpétua e livre de toda a retribuição”23.

Sobre isto comenta Silveira Pinto, em ofício para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
datado de 13 de Fevereiro, que tal concessão

“para os portugueses seria sumamente vantajosa se houvesse quantidade suficiente destes para 
se assegurarem na sua posse  e fossem senhores de meios  e possuíssem a disposição necessária para 
ali os empregarem em estabelecimentos rurais,  mas isso jamais  se conseguirá dos Proprietários 
e Comerciantes de Macau”, que continuavam apenas motivados pelo comércio, designadamente 
pelo comércio do ópio,“deixando os Chinas apoderar-se não só de todas as imediações da Cidade 
mas de uma boa parte desta,” donde resultou uma tão grande concentração de chineses  que 
parece “sumamente difícil, senão impossível conseguir do Imperador que  um número tal de seus 
súbditos seja governado por outros que não sejam os seus próprios mandarins.”

Assinala, no entanto, que não deixaria 
“de trabalhar como me cumpre neste objecto dando contudo a preferência aos outros assuntos 

por Vossa Excia. lembrados, quando Vossa Excia. me não ordenar expressamente outra coisa.”24 
Estes comentários amargos reflectiam já as “desatenções” de que começava a ser vítima após 

o seu regresso de Cantão, e que atribuía à inveja e a alguns inimigos que subsistiam do seu 
tempo de governador de Macau.     

O Tenente Coronel Silveira Pinto e o Procurador do Senado, Bacharel João Damasceno 
Coelho dos Santos, desconhecendo ainda estas instruções emitidas em Lisboa, iniciaram a 
sua missão em Cantão em 4 de Novembro de 1843, depois de superada uma tentava chinesa 
de os fazer desembarcar em condições que não se revestiam da necessária dignidade. Tendo 
reclamado o respeito pelo cerimonial apropriado, saíram do navio de guerra português sob 
uma salva de 21 tiros e com todas as honras do protocolo naval, para serem recebidos no local 
de desembarque por vários mandarins de grau superior e logo conduzidos à presença do Alto 
Delegado Imperial e Vice-Rei de Cantão, por quem foram recebidos com grande cortesia.   
Depois de um conversa inicial, foram levados a visitar “a linda casa e jardim”, e em seguida 
homenageados com “um sumptuoso refresco”.

As conversações começaram no dia seguinte, dentro dos nove artigos enunciados na  
representação do Senado, mantendo-se o Comissário português e o Procurador do Senado 
em Cantão até 14 de Novembro.

No decurso destas conversações obtiveram a anuência da parte chinesa a quase tudo o solicitado 
nos nove artigos, com excepção do artigo 1º, relativo à isenção do foro, e do artigo 5º, em que se 

22 Jaime do Inso - “O Presente e o Futuro de Macau”, in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Março-Junho 
de 1920, p.26.
23 Ob cit. Doc. nº27 A, pp.108-110 e Doc. nº27B, p.111. 
24 Idem, Doc. nº47, pp. 184-186.
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pedia que fosse autorizado que os navios de todas as nações pudessem comerciar em Macau e não 
apenas os portugueses e espanhóis. E foi apenas parcialmente concedido o solicitado no artigo 4º, 
relativo à redução dos direitos imperiais pagos pelos chinas “pelas fazendas de introdução”.

O regulamento do comércio dos cinco portos, os artigos estabelecidos depois da guerra 
com os ingleses e a tarifa dos direitos passavam a valer também para os portugueses. Em 13 
de Novembro foram remetidos por Qi Ying ao Procurador do Senado a fim de lhe ser dado 
“o devido cumprimento.”25

No seu terceiro relatório para o Governador de Macau, enviado de Cantão em 14 de 
Novembro, o Conselheiro Silveira Pinto fazia o resumo dos resultados obtidos. No quarto 
relatório, datado já de Macau em 4 de Dezembro, Silveira Pinto dava conta do modo compe-
tente como o Procurador do Senado tinha desempenhado a sua parte da missão, ocupando-se 
inteiramente do lado económico das conversações, e da cortesia com que tinha actuado o 
Capitão Tenente Domingos Fortunato do Valle, comandante do Brigue Tejo, que tinha con-
duzido os negociadores a Cantão, pedindo para ambos a expressão dos agradecimentos do 
Governador. A aprovação imperial a estes acordos foi comunicada ao procurador por chapa 
de Qi e dos outros altos funcionários de Cantão datada de 13 de Abril de 184426. 

Enquanto se tratava com os chineses por esta forma, que conduzia  a que os resultados 
de um acordo negociado fossem apresentados como “concessão imperial”27, outras nações, 
com menos antiga presença na China, conseguiam obter tratados formais. Silveira Pinto 
via chegar à China embaixadores que vinham negociar tais tratados, na sequência do que a 
Grã-Bretanha tinha obtido, e inquietava-se por Portugal estar a ser ultrapassado. A noticia da 
vinda a Macau de Qi Ying, para negociar com o enviado americano Caleb Cushing, levou-o 
a tomar a iniciativa de revelar que tinha poderes do Governo de Portugal para negociar e con-
cluir uma Convenção de Comercio e Navegação entre Portugal e a China. A comunicação 
que em 16 de Junho de 1844 fez a Qi Ying nesse sentido não encontrou receptividade, ten-
do-lhe sido respondido em 21 de Junho que os negócios relativos a Macau deviam continuar 
a “ser tratados pelo Governador conjuntamente com o Procurador do Senado”. A insistência 
de Silveira Pinto não fez alterar a posição de Qi Ying. Uma longa carta para o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros escrita dias depois explicava este insucesso por intrigas do meio local,

“porquanto o Leal Senado que ainda no tempo actual pretende  como outrora ser a tudo 
superior julgou-se lesado em seus direitos se algum que não fosse ele presidido pelo Governa-
dor tratasse de negócios portugueses com os chins”28.

As tensões entre a elite de Macau e o Conselheiro Silveira Pinto culminaram com a 
deliberação do Leal Senado em 28 de Setembro de 1844 de dar por acabada a sua missão 
e de deixar de pagar a partir de 1 de Outubro seguinte os vencimentos correspondentes, 

25 Ob. cit., doc. nº 37, pp.129-144.
26 Ob. cit., doc nº52, pp,201-204.
27 António Vasconcelos de Saldanha - Estudos sobre as Relações Luso-Chinesas, III”Um estabelecimento a Refundir e 
Criar de Novo”. Macau e a Política Externa Portuguesa na China (1842-1853)- ISCSP-Instituto Cultural de Macau, 
Lisboa, 1996.
28 Colecção de Fontes Documentais, Vol.I, Doc. nº70.
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mantendo-lhe os soldos da sua patente29. Silveira Pinto ficava, assim, com meios muito 
reduzidos e, como dizia, obrigado a recorrer ao crédito para se manter com a necessária 
dignidade e prover ao sustento da sua numerosa família. Só partiu de Macau em 29 de 
Dezembro de 1844.

O pedido para poderem ir comerciar a Macau navios de todas as nações e outros aspectos 
da negociação com os portugueses foram objecto de exame minucioso em documentos leva-
dos a despacho do Imperador.

Incumbido de confirmar informações sobre a situação em Macau, antes de se deliberar 
sobre o pedido, Qi Ying relatou o seguinte:

“O humilde vassalo, Qi Ying transferiu-se logo para Guandong. Por ter de tratar dos 
negócios dos americanos [o tratado negociado com Caleb Cushing], ficou duas dezenas de 
dias em Macau, que proporcionaram uma oportunidade de averiguar as circunstâncias em 
que vivem os bárbaros. Macau é um lugar à beira-mar muito afastado, onde os nossos súb-
ditos e os bárbaros vivem misturados. No terreno que se estende entre a Porta do Cerco e a 
Porta de Stº António existem muitas povoações: a saber, Tiancheng, Longtian, Longhuan, 
Wangxia, Shiqiang, Xinqiao, Boyu, Shagang, que são 8 ao todo.

Estas aldeias albergam 819 famílias. A terra está cheia de terrenos cultivados, casas e túmu-
los. A fortaleza, construída pelos bárbaros, chama-se Guia. Ergue-se no cume de uma colina à 
beira-mar e não ocupa terras de habitantes locais.Dentro da Porta de Stº António espalham-se 
edifícios bárbaros, onde se concentram gentes de Xiyang [Portugal e outros da Europa], no 
entanto, em lugares tais como Lushimei [Patane] existem, no meio dos bárbaros, casas chine-
sas, onde vivem 466 famílias. Como as propriedades são herdadas dos seus antepassados, não 
estão sujeitas ao pagamento de contribuições bárbaras. Dizem que esta situação já perdura 
há mais de 300 anos. A população bárbara em Macau, conta, neste momento, com mais de 
4 mil habitantes de ambos os sexos. De acordo com o censo do 19º ano [1839], a população 
chinesa é de 4928 habitantes. Pelo acima exposto, Macau é uma terra onde vivem vivem, 
lado a lado, chineses e bárbaros. Não se trata de uma terra onde só se estabeleceram bárbaros. 
Se dizemos que os terrenos fora da porta de Stº António pertencem a chineses, cabe pergun-
tar: porque é que os bárbaros construíram lá fortaleza? Se a zona dentro da dita porta é dos 
bárbaros, porque é que os chineses têm lá casas para alugar? Verifica-se que a presença por 
aforamento de Xiyang em Haojing [nome pré-português de Macau] data da extinta dinastia 
Ming  [1368-1644], não tendo esta um rigoroso controlo sobre esta situação, as fronteiras 
não se encontram bem delimitadas. A nossa dinastia exerce um controlo mais restrito sobre 
eles. Dado o statu quo persistente até agora, não tomámos a iniciativa de mudar a situação. 
Ao tomarmos a porta de Stº António como limite, já cometemos um erro. Este procedimen-
to era só para estabelecer a diferença entre as duas comunidades. Não será necessário que se 
desloquem fortificações fora da porta de Stº António, nem que se removam as casas chinesas 
dentro dela. Deixem as coisas como estão, para que as duas comunidades vivam em boa  
vizinhança. Toda e qualquer terra na cidade ou pertence a chineses,ou a bárbaros. Os bárbaros 

29 Idem, Doc. nº 80.
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não poderão apoderar-se de terras chinesas, fora das suas fronteiras, nem o mesmo poderão 
fazer os chineses em relação aos bárbaros. A população chinesa de Macau é mais numerosa 
do que a bárbara, de modo que temos os bárbaros na mão. Acontece que os bárbaros vivem 
exclusivamente do comércio, por não terem terrenos agrícolas e o fornecimento dos pro-
dutos de primeira necessidade depende do interior chinês. Mal se corta o fornecimento, os 
bárbaros encontram-se em apuros, razão pela qual não se atreveriam a ocupar terras chinesas 
provocando o descontentamento popular geral. Os edifícios bárbaros, que são grandiosos, 
destinavam-se a arrendamento. Dos comerciantes bárbaros que vivem em Macau, 70% ou 
80% são ingleses. Com a fundação de Hong Kong como refúgio destes, todos saíram para 
lá, levando consigo até comerciantes indianos, o que deixa a maioria das casas macaenses 
desocupadas. Perdendo esta fonte de rendimento, os bárbaros macaenses estão preocupados 
com a falta de verbas para restaurar as casas em ruínas. No entanto, não chegavam ao ponto 
de perder todos os meios de vida”… “Eu, e outros vossos vassalos, somos de opinião que os 
bárbaros macaenses são diferentes dos bárbaros ingleses, americanos e franceses, que não têm 
residência fixa, o que torna difícil o seu controlo. Ainda é fácil controlar os de Macau, dada a 
sua Presença multissecular na China. Mas só se consegue um controlo eficaz ganhando o seu 
coração com o fim de os sujeitar ao nosso molde sem dar lugar a casos imprevistos”30.

Um memorial subsequente, do mesmo Qi Ying e outros, aborda mais especificamente a 
questão da abertura do porto de Macau a navios de todas as nações.

Escreveu-se aí:
“Logo que cheguei a Macau, foi-me apresentada uma representação do Vereador [Procura-

dor], Cabecilha dos Bárbaros com o seguinte teor: Antigamente eles tinham 25 barcos nu-
merados que faziam negócios entre Macau, Pequeno Luçon e a costa. Os comerciantes bár-
baros de outras nacionalidades faziam desalfandegamento e descarga das mercadorias em 
Whampoa como mandam os regulamentos. Estavam autorizados a residir temporariamente 
em Macau em casas alugadas.

Milhares de pessoas de Macau viviam dastransacções feitas com esses barcos e das rendas 
das casas. Nos últimos anos, dos barcos numerados, 6 ficaram danificados de tal maneira que 
era impossível repará-los. Só 19 é que continuam navegando. Com a mudança dos ingleses 
a Hong Kong, a maioria das casas alugadas ficaram sem hóspedes, o que causou apuros e 
dificuldades à vida dos habitantes locais. Embora sejam estrangeiros, a maioria deles já são 
filhos da terra, dos que vieram na extinta Dinastia Ming, e que têm vivido durante varias 
gerações, até uma dezena de gerações em alguns casos, nesta terra. De facto, não têm casa 
para onde voltar.Só com a graça e afeição da Dinastia Imperial se tem poupado que venham 
a ser vagabundos e desalojados. Com a graça do Grande Imperador foram autorizados a 
frequentar os 5 Portos Abertos ao Comércio Estrangeiro, o que já constitui demonstração de 
uma afeição excepcional para com eles. Acontece que eles não têm capitais nem para reparar 
os barcos, nem para comprar mercadorias, de modo que não têm possibilidade nenhuma de 
se deslocarem a tais portos. Não se atreveriam a fazer mais pedidos a não ser solicitar o favor 

30 Colecção de Fontes Documentais, ob. cit. vol. I, doc. nº 78, pp.282-284.
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de autorizar barcos de outras nações a frequentar Macau, para fins comerciais. Disso as poucas 
vantagens que elas possam ter sãoreceber rendas das casas a ser alugadas. Quanto aos direitos 
alfandegários, a China poderá continuar a recebê-los conforme os regulamentos existentes 
sem nenhum entrave, etc. Vosso humilde vassalo, Qi Ying tornou a dar instruções ao Director 
da Administração Civil o Sr. Huang Entong que, por sua vez, ordenou ao Sr. Pan Shicheng, 
Superintendente de Circuito ad hoc para mandar Zhang Yu, Tsotang em Macau recolher 
informações sob sigilo. Segundo informações recolhidas, o que consta da representação é 
verdade.”… “Barcos mercantes estrangeiros, sejam ancorados em Whampoa sejam fundeados 
em Macau, estão sujeitos às taxas dos regulamentos novos que se aplicam de acordo com a 
quantidade de mercadorias, o que não traria nenhum entrave. Por outro lado, Hong Kong 
constitui um ponto de passagem de barcos bárbaros.Da interdição do aportamento de barcos 
bárbaros em Macau, os bárbaros ingleses é que vão tirar partido. Daqui a poucos anos, Macau 
vai estar a braços com mais miséria e mais dificuldades e Hong Kong vai tornar-se cada vez 
mais abastado, o que não conviráao nosso controlo de Macau. Devemos ter em consideração 
o facto de que os bárbaros de Macau, já lá vivem por aforamento há muito tempo, de modo 
a não ter para onde voltar. Além do comércio,nãohá outro meio de ganhar a vida. Caso não 
estudássemos uma medida flexível para com eles, milhares de pessoas poderiam perder o seu 
ganha-pão, o que não corresponde ao nosso princípio de afeição para com pessoas de longe 
e pacificação das fronteiras. Eu, outros vossos humildes vassalos e o Sr. Weng Feng, também 
vosso humilde vassalo, Superintendente da Alfândega de Guangdong, estivemos a analisar 
este caso e pretendemos solicitar a V. Majestade que revogue as proibições de frequência de 
barcos bárbaros de todas as nações em Macau.”… “Os direitos e contribuições pagar-se-ão de 
acordo com os regulamentos novos, isto seria uma medida de conveniência que possa afeiçoar 
o coração dos bárbaros de Macau e conter um pouco a pujança de Hong Kong”.

O proposto foi aprovado por Édito Imperial.31 
O procurador de Macau foi informado por ofício do Alto Comissário Imperial e Vice-Rei 

de Cantão, datado de 31 de Outubro de 184432.     
Nos anos seguintes fizeram-se múltiplas diligências para obter que um plenipotenciário 

português fosse incluído nos vários processos negoc ais em que as potências estabeleceram ou  
renovaram tratados com a China.                                                                                                                                                                                                                                          

Porém, só em 1862 se acordou o primeiro tratado celebrado entre Portugal e a China 
dentro das novas normas. Foi o Tratado de Amizade e Comércio negociado em Pequim pelo 
Governador de Macau, Capitão de Mar e Guerra Isidoro Francisco Guimarães, nomeado 
ministro plenipotenciário e enviado extraordinário para a China, Japão e Sião, e pelos ple- 
nipotenciários chineses Hang-ki, antigo director da alfândega de Cantão, alto comissário im-
perial, membro do ministério do negócios estrangeiros e do tribunal dos ritos, e Chung-hou, 
conselheiro privado, ministro do tribunal dos ritos, superintendente do comércio estrangeiro 
nos três portos de Tang-chou, Tien-tsin e Neu-chong.

31 Ob. cit., Doc. nº78, pp.276-287.
32 Ob. cit., Doc. nº86, Anexo, p.338.
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O Tratado punha Portugal e os portugueses, quanto ao relacionamento com a China, em 
condições idênticas às estabelecidas para a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos e os 
respectivos cidadãos.

Nele não ficava estipulado claramente o reconhecimento da plena soberania portuguesa 
em Macau, como o governo português muito desejava. Mas tão pouco ficava restabelecida a  
delegação da alfândega chinesa em Macau ou retomado o pagamento do Foro, que o 
comissário chinês Hang-ki tinha declarado no início das negociações serem pontos prelimi- 
nares a resolver, sem o que não seria possível chegar à conclusão de um tratado33.

O Plenipotenciário português desenvolveu argumentos que permitiram ultrapassar esta 
questão inicial e prosseguir as negociações dos artigos relativos às relações de  comércio.

A questão da soberania portuguesa em Macau foi objecto de um memorando que o ple- 
nipotenciário português se disponibilizou para elaborar, na sequência de um pedido de inter-
rupção dos trabalhos por parte do negociador chinês que, confrontado com os argumentos 
do lado português, desejou reunir sobre o assunto com o Príncipe Kung e o Conselho.

No seu ofício de 3 de Setembro de 1862, remetido de Xangai, em que enviava o texto da 
tratado, o comandante Isodoro Guimarães relatava que “Contudo, a negociação, longe de 
melhor se figurar depois desta conferência, mais ainda se dificultou, o memorandum, de 
que mando incluso uma cópia a V.Excia., foi logo por mim enviado ao Concelho, que nada 
respondeu, e, nas conferências que iam tendo lugar, o Plenipotenciário Chinês abstinha-se 
de tratar a questão, opondo-lhe uma resistência sempre igual. Declarava, porém, já mais 
tarde que o seu governo nenhuma intenção tinha de nos privar da posse de Macau, pois que 
era muito respeitável o título de antiguidade daquele estabelecimento, mas que ir, sem mo-
tivo algum, reconhecer num tratado a completa independência de uma porção do território 
chinês, era acto de tal forma indecoroso que nem ele nem ninguém quereria aceitar-lhe a 
responsabilidade.

Do restabelecimento do hoppu já então se não falava”.34

Finalmente esta questão foi fixada nos artigos 2º e 9º do tratado.
No artigo 2º estipulou-se que “É inteiramente anulado e tido como nunca existente por 

este tratado tudo o que até hoje, em qualquer lugar ou época, possa haver sido escrito, ou 
impresso, ou verbalmente convencionado com respeito às relações entre Portugal e o Império 
da China e entre o governo da cidade de Macau (antes na  província de Cantão)  e as autori-
dades chinesas; visto que d’ora em diante servirá de único regulamento válido para as mesmas 
relações o presente tratado, concluído e assinado pelos plenipotenciários dos dois estados, 
devidamente munidos das respectivas credenciais”.35

E a autoridade portuguesa em Macau era expressamente reconhecida no artigo 9º, onde 
se estipulava

33 Lourenço Maria da Conceição - 1862-1887, Macau Entre Dois Tratados Com A China. Instituto Cultural de 
Macau, 1988, p.23.
34 Da parte do texto do ofício do Comandante Isidoro Guimarães transcrito no livro de Lourenço Maria da Con-
ceição cit., p. 26.
35 Texto do tratado em Lourenço Maria da Conceição, ob. cit., pp.27-45.



161

A Evolução Política na Região Ásia-Pacífico e os Interesses Portugueses - 1842-1927

“Sua Magestade El-Rei de Portugal e Sua Magestade o Imperador da China, desejando 
manifestar as suas amáveis intenções recíprocas, concordam expressamente no seguinte:

Todos os súbditos dos dois estados, em qualquer parte do território português ou chinês, serão 
sempre tratados reciprocamente como amigos. Sua Magestade El-Rei de Portugal ordenará ao 
governador de Macau que preste a mais decidida coadjuvação a evitar tudo o que naquele ponto 
se possa tornar prejudicial aos interesses do império chinês. Sua Magestade o Imperador da Chi-
na poderá nomear, pois, se lhe convier, um agente para residir em Macau, e ali tratar dos negócios 
comerciais e vigiar pela observância dos regulamentos. Este agente, porém, deverá ser manchu ou 
china e ter a graduação de quarta ou quinta ordem. Os seus poderes serão iguais aos dos cônsules 
de França, Inglaterra, América, ou de outras nações, que residem em Macau e Hong Kong e ali 
tratam dos seus negócios públicos, arvorando a bandeira nacional”.          

O tratado estabelecia que o governador de Macau, na qualidade de plenipotenciário de Por-
tugal perante o governo da China, poderia deslocar-se todos anos a Pequim, quando qualquer 
assunto importante tornasse isso necessário.

Não haveria, pois, embaixador português residente.
O artigo três do tratado acrescentava, porém, que, se o governo da China viesse a conceder 

a faculdade de ter embaixador residente a outras nações além daquelas que então aí estavam 
representadas, essa permissão seria extensiva a Portugal, podendo usar dela se isso fosse da sua 
conveniência.   

O Tratado, negociado e assinado em Pequim, foi datado de Tianjin, 13 de Agosto de 1862, 
a pedido da parte chinesa, para manter o paralelismo com os tratados assinados com as outras 
nações, devendo a troca de ratificações ter lugar no prazo de dois anos.

Aconteceu, porém, que, quando o Embaixador português, agora o Conselheiro José  
Rodrigues Coelho do Amaral, se encontrou com os plenipotenciários chineses em Tianjin, em 
17 de Junho de 1864, para proceder à troca de ratificações, foi confrontado com a indicação 
por parte destes de que estavam mandatados para propor uma alteração ao artigo 9º do Tratado.

No Relatório que remeteu para Lisboa em 10 de Agosto de 1863, o Conselheiro Coelho do 
Amaral incluiu em anexo cópia da correspondência trocada com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Pequim, onde descreveu o que se passou e que conduziu à sua recusa de 
prosseguir com a cerimónia de troca das ratificações. 

Pretendiam os plenipotenciários chineses que, no referido artigo 9º, a menção de que 
o Imperador da China poderia nomear um agente para residir em Macau com poderes 
consulares, fosse substituída por palavras no sentido de que o Governo Imperial poderia  
designar um mandarim com poderes para cobrar direitos às embarcações chinesas que ali fossem  
comerciar. Em face da manifestação de surpresa por parte de Coelho do Amaral, um dos  
representantes chineses esclareceu que a presença em Macau de um mandarim com tais po-
deres derivava do direito de soberania do Imperador. 

Coelho do Amaral esclareceu que só tinha poderes para proceder à troca de ratificações 
relativamente ao texto do Tratado negociado em 1862. Alterações a esse texto só poderiam 
ser consideradas em nova negociação depois do tratado estar em vigor, sempre condicionadas 
à aprovação pela Rainha de Portugal.
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A posição dos delegados chineses equivalia à recusa da ratificação do Tratado, pelo que se 
retirava, anunciando que e nviaria o competente protesto36.

Os plenipotenciários, queixando-se na correspondência interna da arrogância do repre-
sentante português, insistiram em que pela parte chinesa apenas se pretendia fazer pequenos 
ajustamentos o artigo 9º. Se o representante português tinha poderes para negociar alterações 
ao Tratado depois de feita a troca de ratificações, também os teria para apreciar as propostas 
chinesas relativas às pequenas alterações que se pretendia introduzir.

Coelho do Amaral não se afastou da posição que tinha assumido. De resto, tendo-se descober-
to que o texto chinês diferia significativamente do texto português, passava a ser inconveniente 
oficializar a ratificação antes das diferenças dos textos chineses e português serem esclarecidas.

Consultados dois intérpretes, um traduzia o texto chinês do artigo 9º na parte relativa 
à possível designação de um agente para representar o Imperador em Macau, pela forma 
seguinte:

“Sua Majestade o Imperador da China continuará, como lhe convier, a nomear, como 
dantes, autoridades em Macau para tratar dos negócios comerciais e velar pelo cumprimen-
to do tratado” e o outro traduzia assim “Continuar-se-á da parte do Grande Imperador da 
China segundo lhe convier, a nomear, como dantes, empregado (ou empregados) para residir 
em Macau, tratar dos assuntos atinentes ao comércio geral, e vigiar sobre a observância dos 
regulamentos (ou do tratado)”.

O primeiro intérprete anotava que num dicionário de inglês e china, que tinha visto, o 
que se traduzia “como dantes”também se podia traduzir por “pois”, como estava no texto 
português do Tratado.

Concluiu-se que as distorções verificadas na tradução se deviam ao facto de se ter trabalha-
do a partir de uma tradução francesa do texto chinês.

O que isto, de qualquer modo, significava era que o texto chinês fazia regressar Macau à 
situação anterior às medidas tomadas pelo Governador Ferreira do Amaral, o que de modo 
algum o governo português aceitaria.

Por outro lado, na versão em português, no artigo 2º do Tratado mencionava-se “o  
governo da cidade Macau (antes na Província de Cantão) ”, o que a parte chinesa não aceitava,  
salientando que não estava assim redigido o texto chinês. 

Consultados os intérpretes, o primeiro traduziu a frase em chinês com referindo, “pelos 
governos de Macau e da província de Cantão”, e o segundo “e que foi anteriormente tratado 
em Macau de Cantão”37.

A questão arrastou-se durante vários anos, embora o clima do relacionamento com as au-
toridades chinesas tivesse melhorado logo com a nomeação de Ponte e Horta para substituir 
Coelho do Amaral.

36 Colecção de Fontes Documentais, ob. cit. , Vol.II, Doc. nº 74.
37 Colecção de Fontes Documentais, ob. cit, Vol. II, Doc nº 86. Lourenço Maria da Conceição - 1862-1887, Macau 
entre dois Tratados com a China, ob. cit.,pp. 101-108. António Vasconcelos de Saldanha - Estudos sobre as Relações 
Luso-Chinesas, ob. cit. , pp. 468-471.  
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O que acabou por conduzir ao novo acordo que se fez com a China foi o prejuízo que a 
alfândega chinesa estava a ter com o contrabando de ópio que se estava a fazer a partir de 
Macau e de Hong Kong. Para travar tais prejuízos era necessária a colaboração das autoridades 
de Macau e de Hong Kong e isso levou às negociações com Portugal que culminaram no 
Tratado de 1887.    

Em paralelo com as negociações que estava a realizar para obter a colaboração das auto- 
ridades inglesas de Hong Kong com o mesmo objectivo, Hart, no Verão de 1886, negociou 
com o governador de Macau, Tomás de Sousa Rosa, umas Bases do Tratado Chinês e Portu-
guês para ser submetido aos respectivos governos, que abriam caminho para o reconhecimen-
to formal pela China dos direitos de Portugal em Macau: “ (Agosto de 1886).

 O Tratado será da espécie usual, e com todas a vantagens das nações mais favorecidas, e a 
tarifa conterá as modificações das revisões mais recentes.

Artigo 1º
  Os Portugueses têm residido na Península de Macau e suas dependências há mais de tre- 

zentos anos, e por isso a China consente na perpétua ocupação e governo da mesma Penín-
sula e suas dependências por Portugal, em testemunho do que este artigo pode ser citado em 
qualquer tempo.

Artigo 2º
 Por sua parte Portugal consente em cooperar com a China no estabelecimento de medidas 

para proteger localmente a arrecadação dos direitos chineses sobre o ópio, pela maneira pre-
vista na convenção anexa ao presente tratado. A convenção será tão válida como o presente 
tratado, e igualmente obrigatória para ambas as partes.

Artigo 3º
Os súbditos chineses criminosos, que se refugiarem no território de Macau e suas dependên-

cias, serão presos quando a sua extradição seja pedida pelo Governo Chinês, e entregues quando 
a identidade e criminalidade forem provadas pelo depoimento de duas testemunhas pelo menos.

Artigo 4º
Quanto à extradição e extraterritorialidade de súbditos portugueses, residindo em território 

chinês, ou nele refugiados, observar-se-ão as mesmas regras que estão ao presente estabeleci-
das para os países que têm tratado com a China, com cláusula de nação mais favorecida”38.

Por seu lado, o Projecto de de Convenção relativa à cooperação fiscal a que se refere o artigo 
2º das bases do tratado e que compreendia 16 artigos, estatuía no art.15 o seguinte:     

38 António Vasoncelos Saldanha - Estudos sobre as Relações Luso-Chinesas - V- Aproximar Portugal e a China num En-
tendimento Amistoso as Ofensivas Diplomáticas Chinesas para a Compra de Macau; e VI - O Problema da Interpretação 
do Tratado Luso-Chinês de 1887 no Respeitante à Questão da Soberania Portuguesa em Macau, ob. cit., pp. 463-585.



164

Sociedade de Geografia de Lisboa

“15º-A China consente que Portugal ocupe, use e governe a ilha conhecida pelo nome 
de Lapa, na qual os portugueses tiveram antigamente residências, bem assim as duas ilhotas 
conhecidas pelo nome de Malaochas, próximas à mesma ilha da Lapa, e esta ocupação, uso e 
governo da dita ilha e ilhotas só terminarão se Portugal resolver dar fim à presente onvenção 
relativa a ópio.”39

Na sequência destes acordos foi enviado a Lisboa, o representante das alfândegas chinesas 
em Londres, James Duncan Campbell que prosseguiu as negociações com o governo portu-
guês.

Devidamente credenciado pelo governo de Pequim assinou, em 26 de Março de 1887, 
junto com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Barros Gomes, o Protocolo preliminar, dito 
Protocolo de Lisboa, em que se definiam, em quatro artigos, as bases do tratado a celebrar 
entre Portugal e a China.  

Protocolo de Lisboa
1887

Artigo 1º
Um tratado de comércio e de amizade com a cláusula da nação mais favorecida será con-

cluído e assinado em Pequim.
Artigo 2º

   A China confirma a perpétua ocupação e governo de Macau, e suas dependências por 
Portugal como qualquer outra possessão portuguesa.

                                      
Artigo 3º

Portugal obriga-se a nunca alienar Macau e as suas dependências sem acordo com a China.

Artigo 4º
Portugal obriga-se a cooperar com a China na cobrança do rendimento do ópio em Macau 

do mesmo modo que a Inglaterra em Hong Kong. 
Feito em Lisboa, em 26 de Março de 1887.  
Barros Gomes.
J. Duncan Campbell40.

Foi nomeado ministro plenipotenciário para a negociação do Tratado com a China Tomás 
de Sousa Rosa, o antigo governador de Macau que tinha negociado com o Inspector Geral 
das Alfândegas Marítimas chinesas, Sir Robert Hart, as bases de um eventual tratado a ce- 
lebrar entre Portugal e a China , e que, estando bem informado do sentido do que se tinha 

39 Lourenço Maria da Conceição, ob. cit., pp. 133-137.
40 Texto em António Vasconcelos de Saldanha, ob. cit. pp.584-585 e em Lourenço Maria da Conceição, ob. cit., 
pp.141-142.
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assente, sempre com a aprovação do governo de Lisboa, foi desejado por Hart como enviado 
a Pequim.

 O enviado de Portugal chegou a Tientsin (Tianjin) em 7 de Julho de 1887 de onde, após 
a visita protocolar ao Vice-Rei, seguiu para Pequim.

Aí foi confrontado com a recusa do Tsungli-yamen de inserirno Tratado os artigos 2º e 3º do 
Protocolo de Lisboa, sem que antes fosse determinada pelo governador de Cantão, a extensão 
do território de Macau e suas dependências,  propondo, em alternativa, para evitar demoras, 
que se negociasse um simples tratado de amizade e comércio, sem referência a Macau.

Não podendo aceitar isto, Sousa Rosa pediu instruções a Lisboa, tendo Barros Gomes su- 
gerido que se inserisse no tratado que a extensão do território de Macau e suas dependências 
seria fixada por comissários especiais a designar pelos dois governos.

Depois de mais alguma resistência e demora da parte chinesa, aparentemente para dar tem-
po a averiguações solicitadas ao governador de Cantão, foi acordada a redacção dos artigos II 
e III do tratado, sem os quais o governo português, não aceitaria continuar as negociações41.

Artigo II
A China confirma, na sua íntegra, o artigo 2º do Protocolo de Lisboa, que trata da perpétua 

ocupação e governo de Macau por Portugal.
Fica estipulado que comissários dos dois governos procederão à respectiva delimitação 

que será fixada por uma convenção especial, mas enquanto os limites se não fixarem, con-
servar-se-á tudo o que lhes diz respeito como actualmente, sem aumento, diminuição ou 
alteração por nenhuma das partes.

Artigo III
Portugal confirma, na sua íntegra, o artigo 3º do protocolo de Lisboa sobre o compromisso 

de nunca alienar Macau sem prévio acordo com a China42.  

No restante, a Tratado, que se compõe de 54 artigos e tem apensa uma convenção sobre “a 
cooperação na cobrança do rendimento do ópio exportado de Macau para os portos chineses” 
composta de três artigos, segue o que então era usual nos tratados com a China e é, nesse 
aspecto, pouco diferente do de 1862.

Foi assinado em 1 de Dezembro de 1887 e feita a troca de ratificações em 24 de Abril de 
188843.

3. A dominância de Hong Kong. O mapa junto mostra a nova colónia inglesa, mesmo cir- 
cunscrita à ilha de Hong Kong, tinha uma extensão territorial muito superior à de Macau e 

41 Lourenço  Maria da Conceição, ob. cit.,pp.137-152.
42 Pode ver-se no estudo do Prof. António Vasconcelos de Saldanha sobre “O problema da interpretação do Tratado 
Luso-Chinês de 1887 no respeitante à questão da soberania portuguesa me Macau”, incluído com o nº VI em Estu-
dos sobre as Relações Luso-Chinesas, ob. cit. uma análise do alcance jurídico das expressões utilizadas no artigo II.
43 Pode ler-se o texto integral do Trado e da Convenção anexa em Lourenço Maria da Conceição, ob cit.,pp.153-173.
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suas dependências. Os vários confrontos com a China no decurso do século XIX permitiram à 
Inglaterra obter do Império novas cedências de território, que ampliaram ainda a sua colónia.

Os mapas nºs 1 e 2, juntos, que mostram a extensão das duas regiões administrativas 
especiais da China, formadas na sequência dos acordos feitos, respectivamente, com a  
Grã-Bretanha e com Portugal, que definiram o regime em que seriam governados ambos os 
territórios durante o prazo de transição de 50 anos, permitem ver com clareza esta diferença.

A última cedência, abrangendo os “Novos Territórios” teve lugar em 1898, sob a forma de 
um lease por 99 anos, que terminaria no fim de Junho de 1997.

Quando se aproximava a data do retorno desta área à China era já muito evidente que a 
colónia de Hong Kong dificilmente poderia manter a sua prosperidade se fosse privada do 
uso do espaço dos “Novos Territórios”.

As tentativas de chegar a acordo com o Governo de Pequim sobre uma fórmula que per-
mitisse renovar a concessão e manter Hong Kong sob a autoridade do Governo Britânico, 
relatadas pela então 1º Ministro Britânico, Mrs. Tatcher (hoje Baronesa Tatcher), nas suas 
Memórias, revelaram-se infrutíferas, pelo que se optou por negociar as condições do retorno 
da totalidade do território de Hong Kong à China44, tendo-se a devolução realizado com 
efeitos a partir de 1 de Julho de 1997, dia seguinte ao termo do lease negociado em 1898.

Em Hong Kong os ingleses empenharam-se em criar uma cidade moderna, dotada de um 
bom porto, e de facilidades de apoio ao comércio, de baixa ou nula tributação, na esperança 
de para aí atrair os estrangeiros e os chineses ligados aos negócios de importação e exportação.

Vencidas as dificuldades iniciais, resultantes de um meio hostil, causador de muitas mortes 
por doença, com o tempo, a situação sanitária melhorou, a cidade alargou-se, a população 
cresceu, tornou-se muito maior do que Macau, e, como tal, um pólo de atracção para os 
chineses do Sul da China e até para os portugueses de Macau.

Porém, no plano comercial, as atenções dos interesses ligados aos negócios de importação 
e exportação deslocaram-se de Cantão para Xangai, com mais fácil acesso à área mais rica 
da China, transformando em poucos anos esta cidade na capital comercial e financeira da  
China, deixando para trás as cidades ligadas ao comércio do porto de Cantão.

2. A criação em Xangai do regime dos “treaty ports”.

4. O desenvolvimento do comércio de exportação-importação. A localização de Xangai 
nas margens do rio Huangpu, a poucas dezenas de Kms do estuário do rio Yangtzé, propor-
cionava-lhe fácil acesso ao principal rio da China, navegável até muito para o interior, e com 
ligação ao Grande Canal, por onde passava uma grande parte do movimento de mercadorias 
entre o Norte e o Sul da China, a par com a protecção contra a violência das cheias do grande 
rio.

Por isso suscitou cedo o interesse dos comerciantes ingleses e foi incluída nos cinco portos 
abertos ao comércio estrangeiro pelo tratado de Nanquim.

44 Margaret Thatcher - The Downing Street Years. HarperCollinsPublishers, Londres, 1993, pp. 259-262.
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O 1º Cônsul britânico foi George Balfour, capitão da Madras Artillary (mais tarde Sir 
George Balfour, M.P), que chegou ao porto de Xangai em 9 de Novembro de 1843.

Desembarcou no dia 10 com o seu pessoal, sendo conduzido às instalações do taotai (inten-
dente), que o acolheu com uma reserva delicada. O pedido do cônsul para que lhe fosse facilitada 
uma casa para a instalação do consulado dentro da cidade teve resposta negativa. Não se sabia de 
nenhuma casa disponível. Talvez fora das muralhas, mas, mesmo aí, não se tinha notícia de nada.

Porém, logo à saída das instalações do taotai, o cônsul foi abordado por alguém que se 
ofereceu para lhe mostrar uma casa que seria apropriada para o serviço do consulado. Veio 
a ver-se que a casa era satisfatória. E que quem a oferecia era o próprio dono, um chinês do 
Sul, que esperava que o serviço prestado ao cônsul lhe propiciasse abertura para bons negócios 
como intermediário entre os ingleses e os fornecedores locais.

Xangai foi declarada aberta ao comércio com o estrangeiro em 17 de Novembro de 1843.
O Cônsul Balfour obteve a atribuição de uma área fora das muralhas da cidade, ao longo 

da margem do rio Huangpu onde os comerciantes ingleses poderiam instalar-se. Nos termos 
do Regulamento das Terras estabelecido pelo taotai (daotai) Kung Mow-ken, em acordo com 
o Cônsul, em 1845, os estrangeiros poderiam arrendar ou comprar terras nessa área aos pro-
prietários chineses, ficando autorizados “a construir habitações e armazéns, igrejas e hospitais, 
instituições de caridade, escolas e ‘casas de convivio’; podiam cultivar flores, plantar árvores, 
e ter lugares de divertimento”45. Também se previa destinar terrra a locais de amarração de 
navios e a ruas.

Falava-se em arrendar terra e não em comprar terra porque os mandarins “consideravam a 
compra de terra por estrangeiros como uma alienação da propriedade imperial não sanciona-
da por lei. Mas não faltava uma alternativa na lei; e as propriedades eram arrendadas a título 
perpétuo condicionado ao pagamento anual de uma land-tax equivalente a cerca de vinte e 
oito xelins por acre. Nestes termos os mandarins emitiam títulos de posse de propriedades 
ditas arrendadas, mas virtualmente compradas.”46 

Outros estrangeiros, que não os ingleses, só poderiam estabelecer-se na área a estes destina-
dos com o acordo do Cônsul britânico.

Seriam preservados os túmulos chineses existentes, e admitida a realização das cerimónias 
tradicionais relacionadas com o culto dos mortos. Os chineses que o desejassem poderiam 
transferir os mortos para outro lugar, mas não seriam consentidas novas sepulturas de chi- 
neses na área do settlement. De futuro, só os estrangeiros falecidos poderiam aí ser enterrados.

Os chineses não poderiam residir no settlement.
As despesas de manutenção do settlement ficavam a cargo dos que aí tinham adquirido 

terras, para o que pagariam uma contribuição. O montante da contribuição seria fixado por 
um Committee of Roads and Jetties, constituído por três comerciantes com boa reputação, 
nomeados pelo cônsul. A administração das receitas e despesas e a cobertura de eventuais 
deficits cabia aos proprietários. 

45 Montalto de Jesus, ob. cit, p.36.
46 Idem, p.33.
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A chegada do 1º cônsul francês, de Montigny, em 1848 levou a ser solicitada a atribuição 
de uma área para a residência de franceses, o que foi concedido pelo taotai Lin em 1849.

O Bispo Boone, por seu lado, estabeleceu-se numa área na parte leste de Hongkew, que 
seria o settlement americano, ainda que o cônsul do seu país contestasse a política chinesa de 
atribuição de concessões com privilégios exclusivos.

Prevaleceu, no entanto, a tese do cônsul francês de que a jurisdição exclusiva dos cônsules 
sobre as áreas onde se estabeleciam os nacionais dos seus países era a fórmula mais conven-
iente para regular as relações com as autoridades chinesas e evitar conflitos entre os estrangei-
ros das diferentes nacionalidades.

As concessões francesa e americana tiveram inicialmente uma lenta expansão, mas o  
settlement britânico prosperou com rapidez, graça à energia do cônsul Alcock, sucessor do 
cônsul Balfour .

Ficou a dever-se-lhe, em particular, uma intervenção que contribuiu para desincentivar 
eventuais ataques populares contra os estrangeiros nas áreas da China onde estavam auto- 
rizados a circular.  

Conta Montalto de Jesus, no seu conhecido Historic Shangai 47, que, por ocasião de um 
incidente ocorrido com três missionários, que distribuíam panfletos religiosos em Tsingpu, 
em Março de 1848, e que foram atacados e raptados, Alcock actuou de modo a fazer punir 
exemplarmente os responsáveis.

Os missionários foram rapidamente libertados por acção da própria polícia chinesa, que os 
reconduziu a Xangai, mas o cônsul Alcock exigiu mais que os responsáveis fossem identifica-
dos, capturados e punidos.

Perante a passividade do taotai,  determinou que, até a  questão ser resolvida a contento, 
nenhum navio britânico pagaria os direitos aduaneiros devidos à China e fez intervir um 
navio de guerra que estava no porto para impedir a partida da frota de juncos carregados com 
o arroz do tributo que devia seguir para o Norte. Paralelamente, enviou o seu vice-cônsul 
expor o assunto ao Vice-Rei de Nanquim.

Na sequência destas diligências, o Juiz provincial foi enviado a Xangai e em breve dez dos 
responsáveis pelo ataque aos missionários foram presos e postos na canga no Bund para ad-
vertência dos que eventualmente tivessem ideia de lhes seguir o exemplo.

O taotai foi censurado e substituído.
De resto, também Alcock foi censurado pelo Ministro britânico na China, por ter excedido 

as instruções que tinha para a actuação a seguir em casos deste tipo. O Ministro acabou, no 
entanto, por reconhecer, em face dos resultados, o mérito das decisões tomadas no calor dos 
acontecimentos.

Da posição assumida pelo cônsul Alcock neste conflito resultou um acréscimo de auto- 
ridade aos olhos dos  dirigentes chineses que propiciou decisões favoráveis aos desejos do 
cônsul em muita outras matérias.    

47 C.A Montalto de Jesus-Historic Shanghai. Xangai,1909, pp. 43-45. 
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Em Novembro e 1848 obteve do taotai Lin o alargamento do settlement.
Conseguiu também uma melhor localização para o consulado.
No settlement começaram a estar disponíveis novos edifícios modernos, construídos de raiz, 

onde os residentes estrangeiros puderam começar a instalar-se, saindo dos alojamentos ini-
ciais junto dos principais comerciantes chineses, na zona de Namtao, na margem do rio, em 
casas deficientes e em ambiente pouco limpo, como era então comum na China. 

Como anotava Montalto de Jesus, o grupo de 23 estrangeiros, representando 11 casas 
comerciais, que se achava em Xangai ao fim do primeiro ano após a abertura do porto, tinha 
aumentado para mais de cem residentes, “incluindo algumas senhoras”, estando agora repre-
sentadas cerca de 30 casas comerciais, “em maioria filiais das velhas casas de Cantão”. 

O número de residentes estrangeiros aumentava mas “estava ainda longe de corresponder aos 
vastos interesses comerciais representados pela floresta de mastros no ancoradouro estrangeiro- 
então fronteiro aos settlements onde podia às vezes ver-se duzentos ou trezentos navios.”

O grande negócio era agora a exportação de sedas, pois a partir de Xangai acedia-se facil-
mente às mais importantes regiões de produção da seda.

Em breve a exportação de seda atingiria num ano o montante de 10 milhões de libras sterling.
O chá tinha passado para segundo lugar, e começava a avolumar-se a posição da Índia no 

mercado, graças à iniciativa da Companhia das Índias, como forte concorrente da China na 
produção do chá.

O principal produto importado continuava a ser o ópio, que proporcionava um grande 
rendimento ao governo da Índia britânica. 

Anotava Montalto de Jesus que os mais importantes importadores de ópio em Xangai eram 
as firmas inglesas Jardine, Matheson & Co.  e Dent & Co. e a firma americana Russel & Co., 
já há muito activas nesse negócio.

O comércio de importação-exportação era conduzido em espírito muito competitivo, 
servindo-se então as empresas de navios veleiros construídos para serem muito rápidos, os 
clippers, que rivalizavam entre si para serem os primeiros a chegar aos mercados para vende-
rem ao melhor preço e, no regresso a Xangai, para entregarem primeiro o correio da empresa, 
com as mais recentes informações sobre mercados e preços.

Chegado o navio, relata Montalto de Jesus, as malas com o correio eram transportadas por 
mensageiros que percorriam a cavalo, a toda a velocidade, no meio de gritos, o caminho ao 
longo do Bund, a avenida que seguia a margem do rio, até aos escritórios da empresa, para 
onde as malas eram atiradas com espalhafato.

Os clippers eram, em regra, navios com entre cem e trezentas toneladas, que levavam car-
ga que valia um milhão de dólares, embora se viessem a construir com mais tonelagem. Os  
construtores navais britânicos e americanos rivalizavam entre si para conseguirem os navios 
mais rápidos e maiores. Ficou célebre, entre outros o clipper Lord of the Isles, que em 1856, fez 
a viagem de Xangai a Londres, com uma carga de chá, em oitenta e sete dias, deixando para 
trás os mais rápidos clippers americanos.48

48 C. A. Montalto de Jesus, ob. cit., pp.27-53.
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5. A ameaça das desordens internas da China. O movimento Taiping. Este lucrativo 
comércio decorria na frente marítima em tempo em que no interior da China, e designada-
mente no curso superior do Yangtzé estava a expandir-se um movimento de ataque ao poder 
imperial que produzia numerosas vítimas humanas e vasta destruição de bens.

As revoltas contra os Manchus não foram raras desde o tempo (Junho de 1644) em 
que os seus príncipes substituíram os Ming em Pequim. Mas com o enfraquecimento do 
poder militar do Império, subsequente aos confrontos com a Inglaterra e a França, e sob o 
impulso de novas ideias introduzidas pelos estrangeiros, a rejeição da autoridade imperial 
agravou-se, ao ponto de muitos pensarem que o poder manchu estava irremediavelmente 
condenado.

A maior ameaça que então se levantava contra os Manchus era o movimento Taiping fun-
dado por Hong Huoxiu, que depois assumiu o nome de Hong Xiuquan.

Hong Huoxiu pertencia a uma família de Hakkas (“convidados”), migrantes internos, cu-
jos antepassados, para fugir às desordens subsequentes à queda dos Ming, se tinham desloca-
do na década de 1680 de uma área da parte nordeste da Província de Cantão, para Hua, um 
município mais perto da cidade, criado em 1685.

Quando em 1836, com 22 anos, Hong se deslocou a Cantão para, depois de ter passado os 
exames de qualificação realizados em Hua, se submeter aos exames de estado de nível de li-
cenciatura, junto com um largo número de outros candidatos vindos de de toda a prefeitura, 
teve um contacto com missionários cristãos, que na rua distribuíam ao povo panfletos com 
textos bíblicos traduzidos para chinês. Um deles ofereceu a Hong um livro (uma introdução 
à doutrina cristã, redigida por um chinês convertido, Liang Afa, intitulada Boas Palavras de 
Exortação da Época, impressa em Cantão em 1832), que haveria de ter efeitos profundos na 
sua vida.

O sucesso nos exames abria o caminho para entrada na função pública e para a promoção 
social na China, onde a titularidade dos graus conferidos pelos exames conferia grande prestí-
gio. Por isso mesmo, os exames eram muito selectivos, e isso, juntamente com a aplicação de 
um sistema de quotas, resultava na aprovação de apenas um pequeno número dos candida-
tos49.

Hong reprovou nos exames. No ano seguinte, 1837, voltou a apresentar-se. Depois dos  
exames de qualificação realizados em Hua, tornou a deslocar-se a Cantão para realizar as 
provas, em que voltou a não ser aprovado. No retorno a casa, Hong, sentiu-se doente, ficou 
acamado, teve sonhos e visões e passou por um período de perturbações, imaginou-se no céu, 
e sob a ordens do pai celestial abandonou o seu nome de Hong Huoxiu, porque Huo significa 
fogo, e adoptou o novo nome de Hong Xiuquan, pois quan signica perfeição (completeness), 
e o título de Rei Celestial, Senhor do Caminho Real, Quan50.

49 Jonathan D. Spence - God’s Chinese Son, The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan . W.W. Norton & Com-
pany, N. Y. 1997 (1ª ed. 1996), pp.23-43.
50 Idem, p.49.
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Esta fase do comportamento de Hong, que aos parentes e vizinhos pareceu uma crise de 
loucura, começou a passar e Hong retomou a preparação para os exames e voltou a leccionar 
na escola da aldeia vizinha51. 

No verão de 1843 um seu amigo e parente, Li Jingfang, veio visitá-lo e reparou no livro 
oferecido pelo missionário que Hong tinha trazido de Cantão em 1836. Empenhou-se na sua 
leitura, que o seduziu, e levou Hong a lê-lo também.

A época era a da primeira guerra do ópio com a vitória inglesa sobre as forças chinesas e a 
desarticulação subsequente da autoridade imperial na Província de Cantão.

Os textos bíblicos traduzidos que Hong e o seu parente tinham em mãos configuravam 
imagens e comentários que pareciam dar conta do que se estava a passar. O ensino de Jesus 
ajustava-se à experiência que se vivia no Sul da China.

O nascimento de Jesus, filho de Deus enviado à terra para a salvação do Mundo, foi anun-
ciado pelos anjos como um acontecimento que conduziria a um tempo de paz, Taiping, e 
boa vontade. 

Liang lembrava que Jesus tenha alertado para o perigo dos falsos profetas e denunciava 
como ideias erradas, sem sentido, os ensinamentos de Confúcio que constituíam a base dos 
exames. E invocava a ineficácia das crenças do Budismo e do Taoismo e da adoração dos ído-
los que enchiam o altares domésticos e os templos públicos52.

Para Hong, que se apresentou aos exames pela quarta vez em 1843 e voltou a ser reprovado, 
a leitura posterior destes textos apontava para a inutilidade dos estudos confucianos, em que 
não conseguia obter reconhecimento.

Hong imaginou-se filho de Deus e, assim, irmão mais novo de Jesus. Decidiu abandonar 
o projecto de se apresentar outra vez aos exames e iniciou a pregação das ideias que tinha 
apreendido dos textos bíblicos. Ele o seu parente Li Jingfang administraram um ao outro 
o baptismo, guiando-se pelo que constava das traduções dos textos bíblicos que tinham em 
seu poder. Em conversas com vizinhos e parentes conseguiram os primeiros adeptos. E com 
parentes que eram, como ele, professores, Hong Reagan, primo pelo lado do seu pai, e Feng 
Yunshan, parente da segunda mulher do seu pai, iniciou a missão, de que julgava Deus o ter 
encarregado, de destruir os ídolos da falsa fé. Começaram por destruir as placas com os ensi-
namentos de Confúcio colocadas nas salas de aula das escolas onde ensinavam.

Como consequência foram afastados do ensino, perdendo os ganhos que este lhes propor-
cionava. 

Decidiram então, em Abril de 1844, sair do local onde viviam, viajando num grupo de 
quatro. Foram a Cantão e, em seguida, sairam da cidade para o Norte prosseguindo a sua 
pregação e baptizando muitos pelo caminho. Em Maio resolveram separar-se. Dois voltaram 
para as suas casas. Hong Xiuquan e Feng Yunshan prosseguiram a sua peregrinação, para 
Oeste, no sentido da província de Guanxi. Percorreram as aldeias de Hakkas, demoraram-se 
nos locais onde viviam membros do clã Hong e do clã Huang, com este aparentados. Foram 

51 Ob. Cit., pp.46-50.
52 Idem, p. 59
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bem recebidos, conseguiram conversões. Em Novembro de 1844 Hong Xiuquan resolveu 
regressar a casa. Tinha-se separado de Feng Yunshan, que tinha ido residir com uns amigos. 
Quando pensou iniciar a viagem de regresso procurou Feng, mas não o encontrou, pelo que 
regressou so zinho53.

Os chefes da aldeia convidaram-no a retomar a actividade de professor, o que ele aceitou. 
Os ganhos provenientes do ensino permitiam-lhe manter a família. Em privado redigiu tex-
tos de apelo ao culto do verdadeiro Deus, que distribuirá nas suas pregações.

Hong, que já se tinha tornado conhecido entre os convertidos chineses agregados em torno 
dos missionários protestantes que actuavam no Sul da China, foi abordado para deslocar-se 
a Cantão e contactar directamente com Issachar Roberts, um pastor americano que aí tinha 
construído uma pequena capela e iniciado um ensino religioso no dialecto Hakka. 

Depois da recusa perante uma primeira abordagem em 1846, por estar muito ocupado 
com o seu ensino, Hong Xiuquan aceitou em 1847 um segundo convite e seguiu para Cantão 
com o seu primo Hong Rengan.

Junto de Roberts os primos foram aconselhados a ler a Bíblia, na versão chinesa do Pastor 
Karl Gutzlaff, também activo no Sul da China. 

Hong Xiquan pediu ao Reverendo Roberts para ser preparado para o Baptismo.
Nunca chegou, porém, a ser formalmente baptizado, por terem surgido divergências com 

Roberts, geradas por intrigas de colaboradores chineses do missionário que levaram este a ver 
em Hong mais um candidato a subsídios do que um verdadeiro crente.

Frustrado o seu desejo de continuar com Roberts, Hong Xiukuan não voltou a casa. Em 
Julho de 1847 iniciou nova viagem em direcção à província de Guangxi, onde antes tinha 
estado com Feng Yunshan.

Feng, que tinha ficado para traz, tinha-se deslocado para as montanhas a Norte de Guiping, 
onde os seus amigos tinham terras, e onde tinha desenvolvido com êxito uma actividade de 
pregação, congregando um numeroso grupo de convertidos em torno da sua “Sociedade dos 
Fiéis de Deus”.

Nestas terras montanhosas, de povoamento em aldeias isoladas, onde foram bem aceites, 
Hong e Feng prosseguiram a sua acção de proselitismo e também a luta contra a idolatria, que 
os levou a destruir imagens presentes em locais públicos e templos.

Estas acções suscitaram queixas e um conflito com as autoridades que levou à prisão de 
Feng e à movimentação dos “Fiéis de Deus” em sua defesa. Feng acabou por ser liberto, mas 
foi expulso para a sua aldeia de origem.

Este período de agitação e tensão coincidiu com os primeiros casos de pessoas que entran-
do em estados de grande agitação emocional se transformavam em porta-vozes de entidades 
celestiais. Assim, Deus aparece a falar aos fiéis pela boca de Yang Xiuqing, um muito pobre 
carvoeiro, e Jesus aparece a falar pela boca de Xiao Chaogui, um muito humilde camponês. 
O que, de futuro, se repetiria com frequência54.

53 Ob. Cit., pp.51-78.
54 Ob.Cit., pp.92-107.
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A pouco e pouco a comunidade de fiéis foi aumentando. Em 1849 havia quatro núcleos de 
concentração de “Fiéis de Deus” em Guangxi, em torno da cidade de Guiping. Estes núcleos 
estavam separados por terras de travessia difícil devido ao acidentado do terreno, onde abun-
davam elementos hostis, quer entre as autoridades quer entre os habitantes, a que se juntava a 
ameaça representada pelo banditismo. No entanto, o movimento entre os núcleos foi intenso, 
atentos os dirigentes à necessidade de manter a disciplina e a coesão, organizar a defesa contra 
as interferências das milícias mobilizadas pelas elites locais, recolher as subsistências necessári-
as para evitar as fomes, endémicas na região, reunir meios para pagar a libertação dos”Fiéis de 
Deus” presos por efeito de acusações de elementos hostis.

Os confrontos com as autoridades locais fizeram nascer uma postura anti-manchú, reforça-
da pela adesão de membros das tríades, tradicionalmente devotos dos Ming.

O aumento do número dos “Fiéis de Deus”, por efeito das numerosas adesões, começou a 
suscitar problemas de organização e levou à definição de normas de comportamento, de que 
uma das primeiras foi a separação de homens e mulheres, para confrontar as acusações de 
imoralidade feitas aos Taiping.

Por volta de 1850 começou a proceder-se a uma reorganização orientada para constituir 
forças de defesa. Na base, quatro homens sob a chefia de um cabo. Cinco grupos destes, 
agregando vinte e cinco homens, formavam uma unidade orgânica comandada por um sar-
gento.

Quatro grupos comandados por sargentos constituiam uma unidade sob o comando de 
um tenente. Por agregações sucessivas chegava-se, depois, a unidades mais poderosas, sob o 
comando de patentes mais elevadas.

Como parte da sua preparação estas unidades reuniam regularmente e recitavam os dez 
mandamentos.

O aumento do número de membros dos “Fiéis de Deus” começou a suscitar a atenção das 
autoridades, que todavia ainda não entendiam bem estes grupos.

 Em Agosto de 1850 resolveram abandonar as quatro aldeias e concentrarem-se um pouco 
mais longe em Jintian.

Em Dezembro de 1850 tropas governamentais iniciaram uma manobra contra as aldeias 
ocupadas pelos “Fiéis de Deus” e criaram uma cerca em torno de Jintian, mas foram atacadas 
pela retaguarda e derrotadas. Umas semanas depois, novo ataque das forças governamentais 
foi destroçado.

A situação dos Taipings tinha-se tornado perigosa, sendo de prever novos  ataques. Depois, 
alguns dos grupos ligados às Tríades afastaram-se dos Taipings e tentaram aliar-se com as 
forças governamentais, na esperança de obterem perdões e favores.

Tudo isto aumentava as vulnerabilidades dos Taipings, pelo que Hong resolveu abandonar 
a aldeia de Jintian55.

Em meados de Janeiro de 1851 moveram-se para Jiangkou, uma povoação próxima, em 
local estratégico. Aí foram atacados, de novo, por forças governamentais em Fevereiro, con-

55 Ob. Cit., pp.110-133.
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seguindo resistir durante três semanas. Em Março evacuaram a povoação durante a noite e 
regressam a área das suas aldeias iniciais, fixando-se em Wuxuhan.

Neste período Hong Xiuquan proclamou formalmente o Reino Celestial Taiping. Em 31 
de Março, em cerimónia pública, Jesus, por intermédio de Xiao, pronunciou palavras evo- 
cativas do espírito que deveria governar o comportamento dos Taiping, abençoou um certo 
número de dirigentes e deu instruções específicas a cinco comandantes militares no sentido 
de obedecerem escrupulosamente às ordens.

Na mesma ocasião foram punidos alguns culpados de desrespeito pela disciplina.
Numa cerimónia análoga, realizada em 15 de Abril, ouviu-se a voz de Deus, falando por 

intermédio de Yang Xiuqing, que recomendou aos fiéis a obediência a Hong Xiuquan, como 
governante do mundo enviado por Deus.

Em 19 de Abril, nova cerimonia em que Jesus enunciou as regras de comportamento que 
deviam ser respeitadas na actividade militar dos Taipings56.

A pressão das tropas governamentais mantinha-se, forçando os Taipings a contínuas escaramuças.
Em Agosto de 1851 Hong e os outros chefes decidiram abandonar a região. Seguiram para 

a cidade de Yongan, onde chegaram em 24 de Setembro. O ataque à cidade no dia seguinte 
saldou-se por uma grande vitória dos Taiping. No final do combate hávia oitocentos mortos 
do lado governamental, incluindo os mais altos responsáveis57.

Em Yongan, a primeira cidade com muralhas que conquistaram, Hong e os outros chefes 
dos Taipings procuram inspirar confiança aos habitantes e criar uma situação ordeira.

Foi tornado público que não havia a intenção de prejudicar os habitantes, que não seriam 
obrigados a integrar-se nas forças armadas dos Taipings, nem a seguirem a sua religião. Espe-
rava-se somente que recebesssem bem os Taipings e se abstivessem de apoiar os seus inimigos. 
Os que ajudassem as tropas governamentais seriam executados.

Procurava-se manter os mercados a funcionar normalmente. Tudo o que os Taipings ten-
tassem obter seria pago aos preços do mercado.

Quanto aos Taipings, Hong emitiu novas ordens.
Determinou que todos os sargentos fizessem o registo do comportamento do homens e 

mulheres sob as suas ordens indicando, por um lado, a coragem em combate e a obediência 
às ordens e, por outro, a cobardia e a desobediência. As listas seriam entregues à hierarquia, 
que premiaria o mérito.

Foi introduzido o calendário dos Taipings.Definia um ano de 366 dias,dividido em doze 
meses e semanas de sete dias.Aos meses ímpares atribuíam-se 31 dias e aos meses pares 30 dias58.

Foi criado um sistema de honras, com a atribuição de títulos, e de insígnias apropriadas, 
pondo naturalmente no topo Hong e os seus familiares, seguindo-se os outros cinco di-
rigentes principais (Yang, Xiao, Feng, Wei e Shi Dakai), os generais, os outros oficiais e os 
sargentos e os seus familiares59.    

56 Jonathan B. Spence, ob. cit., pp 133-136.
57 Idem, pp. 137-139
58 Idem, p.142.
59 Ob. Cit., pp. 143.



175

A Evolução Política na Região Ásia-Pacífico e os Interesses Portugueses - 1842-1927

Entretanto, prosseguindo a sua campanha contra os Taipings, as tropas governamentais 
marchavam para Yongan. Em começos de Dezembro de 1851 atacaram em força uma posição 
no perímetro defensivo da cidade, que conseguiram destruir. Prosseguiram, concentrando 
forças em torno da cidade num anel cada vez mais denso, que cortava as vias de abastecimento 
e que os contra-ataques dos Taipings não conseguiam enfraquecer.

Os chefes Taiping resolveram, assim, evacuar a cidade durante a noite de 5 de Abril de 
1852, saindo pela porta Leste das muralhas onde era menos densa a presença das forças 
governamentais. No entanto, quase dois mil elementos da força que protegia a retaguarda da 
massa que retirava foram massacrados. Voltando atraz, parte das forças Taiping atacaram os 
perseguidores, provocando grandes baixas60.

Os Taipings representavam nesta altura uma massa de quarenta mil pessoas que se foi des-
locando para o Norte e aumentando em poder graças a contínuas adesões.

Em finais de Novembro Hong Xiuquan conduziu o seu exército para a Província de Hu-
bei, em direcção à capital Wuchang onde, apesar da resistência organizada pelas autoridades 
locais, entraram em 12 de Janeiro de 1853.

Em Wuchang encontraram grandes depósitos das riquezas do Estado de que se apro-
priaram, assim como dos bens dos ricos que tinham fugido. Aos habitantes que tinham 
ficado na cidade foi imposta a contribuição de uma parte os seus bens para o tesouro dos 
Taiping.

Organizaram-se os habitantes segundo as ideias dos Taipings. Tentou-se levar os re- 
sidentes a seguir a religião do Fiéis de Deus. Dividiu-se a população por sexos, e por 
grupos de vinte e cinco de cada sexo chefiados por sargentos, alojados em separado. 
Mulheres casadas, separadas dos maridos, e crianças foram colocadas em residências para 
mulheres. Velhos e doentes tiveram também instalações próprias. Todos recebiam uma 
ração diária61. 

A importância de Wuchang determinava acção imediata por parte do Império para recu-
perar a cidade. E logo se começaram a preparar as medidas necessárias. 

Porém, em 10 de Fevereiro, os Taiping abandonaram Wuchang, levando as riquezas reco- 
lhidas, seguidos de muitos milhares de novos aderentes62.

Dirigiram-se para Nanjing, a antiga capital da China, a 600 milhas de distância, seguindo 
o curso do Yangtzé. 

Em um mês as forças mais avançadas dos Taipings percorreram a distância entre Wuchang 
e Nanjing.

Lançando-se no ataque à cidade, em 19 de Março de 1853 conseguiram abrir brechas nas 
muralhas e entraram em Nanjing. A guarnição manchu refugiou-se na citadela. Vendo-se 
vencidos, mataram os seus familiares, incendiaram as instalações e suicidaram-se. Todos os 
sobreviventes foram mortos pelos Taipings.

60 Ob. cit., pp.152-153.
61 Idem, pp.168-169.
62 Ob. cit., pp.168-169.
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Em 29 de Março, precedido de uma representação do seu exército, Hong Xiuquan entrou 
solenemente em Nanjing. Vestido de amarelo, a cor reservada na China para o Imperador, era 
transportado num palanquim a ombros de 16 portadores.

Seguiam-no 32 mulheres a cavalo, abrigando-se à sombra de chapéus-de-sol amarelos63.

6. O ataque dos turbantes vermelhos à cidade chinesa de Xangai. A entrada dos Taipings 
em Nanjing provocou enorme inquietação em Xangai. O intendente Wu Taotai procurou 
obter apoio dos cônsules e das forças estrangeiras para enfrentar a ameaça. A inclinação dos 
representantes das potências, era, no entanto, no sentido da neutralidade, não querendo 
apoiar os manchus, de que tinham uma imagem muito negativa. Enquanto a proclamada 
devoção cristã dos Taiping inspirava expectativas de que uma nova dinastia nascida de tal 
movimento levaria a uma China mais aberta aos ocidentais e mais colaborante.

Foi dito ao taotai que não se assumia compomissos quanto à defesa da cidade, mas que o 
settlement seria defendido.

O taotai contratou um navio à firma americana Russel & Co. e com um grupo de lor-
chas portuguesas armadas organizou um serviço de defesa do rio Yangtzé. De facto, o navio  
americano encalhou em Chinkiang e o serviço ficou limitado às lorchas.

Avisado, o Ministro Britânico na China, Sir George Bonham, que estava em Hong Kong, 
ocorreu logo a Xangai, onde chegou em 21 de Março de 1853, com as forças disponíveis. 
Confirmou a posição de neutralidade. E subiu o rio no seu navio até Nanjing a fim de avaliar 
o novo poder. Vencendo a barragem de fogos dirigidos contra o navio, tanto pelas forças 
governamentais como pelos taipings, conseguiu chegar à fala com a nova corte, que o recebeu 
com arrogância não inferior à dos mandarins de Pequim, assumindo que a Inglaterra era 
um estado vassalo da China. Recomendando uma política de não intervenção quanto aos 
estrangeiros, que, por seu lado, se manteriam neutros, o ministro fez notar a necessidade de 
ser respeitado o tratado de Nanjing.

Regressou convencido da mediocridade dos dirigentes do movimento taiping, informando 
Londres nesse sentido.

Também o ministro francês de Bourbolon e o ministro americano Robert McLane se des-
locaram a Nanjing, passando por experiências análogas às do ministro britânico64. 

No settlement, o cônsul Alcok organizou em Abril de 1853 reuniões para estabelecer a au-
todefesa. Resolveu-se organizar corpos de voluntários entre ingleses e americanos. O cônsul 
de França prometeu o apoio das forças navais do seu país.

Estes planos ganharam actualidade urgente, quando, na madrugada de 7 de Setembro de 
1853, um grupo de rebeldes ligados às Tríades, entrou na cidade chinesa pela porta Norte 
da muralha, atacou e matou os representantes da autoridade e se lançou ao saque dos bens 
acumulados nos cofres do Estado e nos gabinetes oficiais e nos armazéns e residências dos 
particulares.

63 Ob. Cit., p.171.
64 C.A.Montalto de Jesus - Historic Xanghai, ob. cit, pp.54-58. J.D.Spence-God’s Chinese Son, ob. cit., pp.192-209. 
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Todos os que o puderam fazer fugiram da cidade. Em poucos dias a sua população decaiu 
de 270 mil para “cerca de 40 mil, incluindo os rebeldes”65.

O Taotai Wu conseguiu fugir, ajudado por conterrâneos.
Verificou-se, porém, que os rebeldes não hostilizavam os estrangeiros. Um dos seus chefes 

fez mesmo uma visita de cortesia aos cônsules.
As autoridades governamentais enviaram com rapidez forças importantes contra os rebel-

des. Os ataques destas forças contra a cidade antiga ocupada pelos rebeldes e a enérgica defesa 
destes criaram um campo de batalha na vizinhança do settlement.

Muitos estrangeiros manifestavam apoio aos rebeldes e alguns passaram abertamente a for-
necer-lhes armas e munições.

Isto provocou ressentimentos entre os chefes das forças governamentais e gerou incidentes, 
que culminaram num ataque de forças inglesas e americanas contra o acampamento das 
forças governamentais, forçando-as a afastar-se do settlement.

Pelo contrário, havendo pouca simpatia pelos rebeldes entre os franceses, as forças da arma-
da francesa presentes em Xangai conduziram acções contra os rebeldes com apoio das forças 
governamentais. Numa primeira acção, em 6 de Janeiro de 1855, 400 franceses e 1500 gover-
namentais atacaram a cidade chinesa, tendo os franceses atingido o topo da muralha, donde 
foram forçados a retirar por se lhes terem acabado as munições. Mantiveram, no entanto, o 
cerco à cidade, impedindo-a de receber abastecimentos. Isto tornou desesperada a situação 
dos rebeldes que tentaram a fuga em 17 de Fevereiro. Perseguidos, quase todos os que caíram 
nas mãos dos governamentais foram decapitados. Na cidade evacuada as tropas governamen-
tais procederam igualmente a grande número de execuções, com o pretexto de que muitos 
dos residentes tinham apoiado os rebeldes66. 

7. A reorganização da alfândega de Xangai. A entrada dos barretes vermelhos na cidade 
velha de Xangai desorganizou todo o serviço da alfândega chinesa. Wu taodai, responsável 
por esse serviço, teve de fugir. A instalação da alfândega no Bund foi assaltada e destruída. 

 A neutralidade da área dos settlements em face das partes envolvidas nos conflitos internos 
da China, anunciada oficialmente pelas potências, como resposta à rebelião taiping e às medi-
das do governo imperial para a dominar, levou os cônsules a impedir o exercício da autoridade 
chinesa dentro dos settlements e a recusar reconhecer os poderes fiscais do taotai enquanto a 
cidade chinesa se mantivesse na mãos dos rebeldes e não pudesse funcionar normalmente a 
casa da alfândega67.

Isto conduzia a ter de se definir como seriam pagos os direitos devidos à China até a situ-
ação de normalizar. O cônsul Alcock e o seu colega americano anunciaram que seria emitido 
certificado de passagem na alfândega aos navios cujos comandantes depositassem no consu-
lado da sua nacionalidade uma caução assumindo o compromisso de pagar oportunamente 

65 Montalto de Jesus, p.60.
66 Montalto de Jesus, ob. cit, pp.58-84.
67 Hosea Ballou Morse - The International Relations of the Chinese Empire. Vol.II, Londres, 1918, p.14.
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os direitos devidos à China. No entanto, os respectivos superiores hierárquicos mandaram 
anular tal decisão, por se entender que ela representava assumir poderes que em direito ca-
biam na soberania da China.

Por efeito de tais hesitações durante muitos meses os navios ocupados no comércio da 
China entraram e saíram do porto de Xangai sem pagar quaisquer direitos. Para pôr fim a 
este estado de coisas, altamente prejudicial para a China, e incómodo para os comerciantes, 
os cônsules dos três países a que se aplicava o regime  dos tratados (Reino Unido, EUA e 
França) assinaram em 29 de Junho de 1854 com Wu taotai  um acordo nos termos do qual 
seriam indicados pelos cônsules indivíduos estrangeiros que entendessem aptos para exerce- 
rem a função de inspectores das alfândegas, os quais, se aprovados pelo taotai, seriam por ele 
nomeados para o efeito e ficariam sob a  autoridade dos responsáveis chineses e seriam pagos 
pelo estado chinês.

Resolveu-se que seriam nomeados três inspectores, indicados por cada um dos três treaty powers.
O novo sistema, inaugurado em 12 de Julho, bem aceite pelos comerciantes, funcionou 

com probidade, fora do sistema de corrupção corrente na China, que desviava uma boa parte 
das receitas do estado para os bolsos dos funcionários, e começou a proporcionar ao governo 
da China uma receita fiscal muito superior àquela que antes se recolhia.

As altas esferas de Pequim, porém, não aprovaram o procedimento de Wu, cujos actos 
foram impugnados.

No entanto, o novo sistema de cobrança de direitos na alfândega funcionou bastante bem, 
e por parte dos comerciantes, que apreciavam o facto de a cobrança de direitos se aplicar a 
todos por igual, evitando as distorções de custos que a corrupção e o contrabando favoreciam, 
começou a ser comentado que seria desejável pô-lo em aplicação nos demais portos da China 
abertos ao comércio com o estrangeiro.

Isto mesmo foi acordado entre os ministros da Grã-Bretanha, da França e dos Estados 
Unidos da América, tendo em 8 de Novembro de 1858 sido assinado o Agreement containing 
Rules of Trade made in pursuance of article xxvi of the Treaty of June 26th, 1958 68.

Porém, porque este serviço interferia com as funções consulares que consideravam prio- 
ritárias, os inspectores provenientes dos consulados tendiam a pô-lo em segundo plano.

Por isso o sistema evoluiu para a designação de um único inspector, que foi Horatio Nelson 
Lay69, já antes, desde 1855, um dos três inspectores indicados pelos cônsules, e que teve papel 
principal na organização da alfândega de Xangai.

Tendo posto a alfândega de Xangai sob a direcção de um “comissário da alfândega”, na sua 
dependência, dedicou-se com energia a pôr a alfândega dos outros portos a funcionar segun-
do o regime que tinha dado boas provas em Xangai.

68 Idem, p.31.
69 Lay era filho do Cônsul britânico em Amoy. A morte prematura do seu pai em 1845 forçou-o a abandonar os 
estudos. A sua mãe conseguiu, no entanto, patrocínio do governo para a sua colocação na China. Ingressou com 17 
anos como apprentice interpreter no Serviço Consular Britânico depois de ter passado dois anos a estudar chinês em 
Hong Kong com o pastor Gutzlaff. Jonathan D. Spence - To Change China, Western Advisers in China. Penguin 
Books, 2002 (1ª ed.1969), pp.96-97.
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O novo regime foi assim implementado em Cantão em Outubro de 1959 e em Swatow em 
Janeiro de 1860. Nos outros portos foi posto em vigor um pouco mais tarde, por efeito dos 
problemas decorrentes das perturbações da ordem pública provocadas pelos rebeldes.

Lay, que tinha sido escolhido para a função por falar chinês, e por ter ganho o apoio do 
Lorde Elgin, agradado pelo modo como Lay actuou durante as negociações de 1858, tinha 
um estilo pessoal arrogante e preconceituoso, “an emperious temper”…”and he had moreover 
many prejudices”, que gerou alguns protestos formais durante as negociações. No entanto, 
as autoridades chinesas reconheceram a sua capacidade e ele foi nomeado por despacho do 
Príncipe Gong de 21 de Janeiro de 1861 Inspector-Geral das Alfândegas70. 

O Príncipe manifestou o desejo de conferenciar com Lay em Pequim, mas este, membro 
voluntário de um dos grupos organizados em Xangai para combater os rebeldes, tinha sido 
ferido em combate, ficando com a saúde seriamente abalada, pelo que resolveu partir ime-
diatamente para a Grã-Bretanha para se tratar71.

Na carta que na altura escreveu ao Lorde Elgin a dar conta desta decisão explicava que a 
situação na China recomendava prudência no que respeitava ao alargamento do novo regime 
da alfândega a outros portos. Pois o crescente poder dos Tapings ameaçava provocar a queda 
próxima da dinastia. Parecia-lhe que até ao final do ano questão se resolveria. Ou bem a dinas-
tia recuperava, ou perdia o poder. No ano seguinte já se saberia. Se recuperasse, prosseguiria 
a implantação do sistema. Se caísse, não haveria a lamentar a perda do que se tivesse feito72.

Foi-lhe concedida a licença para se tratar e partiu sem se deslocar a Pequim para a conferên-
cia com o Príncipe Gong.

Visto Lay não ter querido ou podido deslocar-se a Pequim, foi convocado Robert Hart73 para 
conferenciar com o Príncipe Gong. Hart, que era, na altura, Deputy Commissioner da Alfânde-
ga Chinesa em Cantão, evidenciou nas reuniões realizadas em Pequim um bom conhecimento 
das questões aduaneiras. O seu modo pessoal de relação com os chineses, menos marcado por 
arrogância e preconceitos do que o de Lay, impressionou muito favoravelmente o Príncipe.

Um despacho do Príncipe Gong, de 30 de Junho de 1861, nomeou conjuntamente Robert Hart 
e G.H. Fitz-Roy74 para exercerem a título temporário a função de Inspector-Geral das Alfândegas.

No entanto, a forma como a Príncipe quis que o serviço funcionasse conduziu a pôr Robert 
Hart no topo do sistema. Hart ficou associado à direcção do serviço em Pequim. Enquanto 
G.H. Fitz-Roy ficou no lugar que já ocupava, Commissioner in charge of the Xangai Customs 75. 

Os novos serviços da alfândega foram postos a funcionar em 1861 em Ningpo, Foochow, 
Chinkiang, Tientsin e Kiukiang. Em 1862 foram abertos em Amoy e Hankow. Em 1863 em 
Chefoo e em 1864 em Newchwang.

70 H. Ballou Morse, ob. cit., pp.31-34.
71 Idem, p.34.
72 Jonathan Spence - To Change China, Western Advisers in China. Ob. cit., p. 105.
73 Hart (1835-1911) chegou à China depois de concluídos os seus estudos na Universidade de Belfast, tendo sido 
admitido no concurso aberto para o Serviço Consular Britânico neste país. Spence, ob. cit., pp. 94-95.
74 Chegou à China em 1857, integrado na missão do Lorde Elgin. Quando esta missão terminou foi nomeado   
75 Idem, p. 106; H. B. Morse, ob. cit.,34..
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A ameaça dos Taiping levava a procurar meios de os combater com eficácia e entre eles a 
vantagem de dispor de uma marinha moderna tinha sido mais de uma vez referida.

Por isso pensou-se aproveitar a presença de Lay na Grã-Bretanha para concretizar tal ideia.
Confrontado com esta ideia o Príncipe Gong deu o seu acordo e encarregou, em Março de 

1862, Hart de escrever a Lay sobre o assunto.
Lay deveria tentar comprar navios modernos adequados à missão que se pensava atribuir-

lhes e recrutar oficiais competentes para os comandar. Para o efeito foram-lhe entregues fun-
dos consideráveis.

Lay empenhou-se na missão com a energia, a visão em grande e a independência de espírito 
que lhe eram usuais.

Informou o Foreign Office de que estes navios se destinavam “primariamente a restabelecer 
a autoridade imperial no Yangtzé e a segurança comercial nas águas interiores, e em seguida a 
suprimir a pirataria ao longo da costa”76.

Obteve do governo britânico o acordo para dar seguimento aos desejos do governo da Chi-
na. Em Outubro o Príncipe Gong informou o ministro britânico na China sobre a missão 
que tinha sido confiada a Lay, o que facilitou o acolhimento das suas diligências.

Comprou sete navios a vapor que foram adaptados para o serviço militar e um navio de 
aprovisionamento. E obteve os serviços de um oficial da Armada Britânica, o Captain Sherard 
Osborne, que deveria orientar a preparação dos navios para o serviço que deles se esperava e 
recrutar o pessoal necessário e comandar a esquadra.

Com este oficial fez um contrato escrito que lhe dava larga autonomia no exercício do seu 
comando.

O contrato, assinado em Londres, datado de 16 de Janeiro de 1863, previa que o coman-
dante Osborn servisse quatro anos como comandante da European-Chinese navy. Não haveria 
outro comandante-chefe europeu. Ficariam sob a autoridade de Osborn todos os navios do 
Imperador com tripulantes europeus.

Osborn comprometia-se a executar todas as ordens do Imperador transmitidas directamente 
a Lay e a não dar seguimento a quaisquer ordens transmitidas por qualquer outro canal.

Lay comprometia-se a recusar-se a transmitir ordens que entendesse não serem razoáveis.
Osborn escolheria todos os oficiais e praças, sujeito à aprovação de Lay como representante 

do Imperador.
Os subordinados de Osborn não poderiam actuar sem a sua autorização e Lay não consen-

tiria que fossem solicitados para actuar sem o acordo prévio de Osborn.
Devendo a força actuar segundo a regras aplicáveis aos navios militares dos países europeus 

era necessário atribuir-se-lhe uma bandeira. O acordo enuncia as características da bandeira, 
definidas por Lay, a partir da norma previamente aprovada pelo Príncipe Gong.  

Os termos do contrato entre Osborn e Lay deveriam ser formalmente ratificados pelo Im-
perador antes de Osborn ser chamado a intervir com a força sob o seu comando77.

76 H. B. Morse, ob. cit., p.35.
77 Texto integral do contrato, que se resume e transcreve parcialmente, em H. B. Morse, ob. cit., pp.37-38.
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Este contrato era, porém, inteiramente contrário à regras que governavam o exercício da 
autoridade na China, pelo que o comandante Osborn, quando chegou a Xangai em Se-
tembro de 1863, foi informado por carta de Lay de 25 desse mês, do teor do despacho do 
Príncipe Gong, datado de 8 de Julho, de que “o oficial superior chinês já designado pelo 
Vice-Rei dos Dois Kiang [ Tseng Kwo-fan/Zeng Guofan] e pelo Governador de Kiangsu  
[Li Hung-chang/ Li Hongzhang] [na altura a comandarem as operações contra Nanjing] era 
nomeado comandante-chefe da frota”. O Captain Osborn era nomeado assistant comman-
der-in-chief. Nessa qualidade dirigiria os estrangeiros integrados na frota. “Nas suas operações 
ficaria sob as ordens dos vice-reis e governadores em cuja jurisdição viesse a estar”.  

Esta determinação estava conforme com as regras em uso na China, onde em cada provín-
cia ou vice-reino todas as forças militares estavam subordinadas ao respectivo governador ou 
vice-rei.

Osborn, porém, não se resignou a esta solução. Retirou os navios de Xangai, onde começa-
vam a manifestar-se tentativas de seduzir os seus homens, e levou-os para Chefoo. Deixando 
aí os navios, seguiu para Pequim, onde se encontrou com Lay, que tinha retomado as funções 
de Inspector-Geral das Alfândegas.

Exigiu a ratificação integral do acordo assinado com Lay, que nos termos das instruções 
enviadas para Inglaterra este estava autorizado a realizar. E declarou que, tendo aceite servir 
sob as ordens do Imperador da China, não se resignava a ficar sujeito ao mando de simples 
autoridades provinciais. Nem era isso o que tinha sido convencionado com o pessoal da frota, 
a quem tinha sido dito que iria servir sob as ordens do comandante-chefe da armada europeia 
da China.

Ao cabo de três semanas, não tendo obtido resposta às suas comunicações, o comandante 
Osborn escreveu ao Príncipe Gong informando que era necessário desmobilizar rapidamente 
a esquadra. 

Ao Ministro britânico na China explicou que, embora os navios fossem propriedade 
da China, era perigoso deixá-los sem controlo, isto é, era perigoso deixá-los entregues aos  
chineses. Representavam uma força poderosa que podia cair em mãos que lhe dessem mau 
uso. Reconhecendo estes perigos, o ministro entendeu que o procedimento adequado seria 
pagar aos homens e envia-los para Inglaterra e conduzir os navios para Inglaterra ou para a 
Índia, onde seriam vendidos, sendo a receita entregue à China.

Os ministros dos restantes treaty-powers concordaram com esta solução. O Comandante 
Osborn foi amplamente elogiado pelo seu sentido de serviço.

O Governo Imperial passou por cima do que significava a recusa de lhe entregarem os 
navios que tinha pago, agradeceu ao Comandante Osborn e ao Governo Britânico, pagou 
inteiramente o que tinha sido contratado com Osborn e ainda lhe atribuiu uma gratificação 
extraordinária de 10.000 taeis.

Lay, que evidenciava aspirar a um estatuto e a um poder bem acima do que no entender do 
governo chinês era a posição da Inspecção Geral das Alfândegas na estrutura da administração 
pública da China, que no contrato celebrado com Osborn deixava claro o seu desejo de man- 
ter a nova esquadra na sua dependência, que não prestava contas sobre a receita das alfândegas, 
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foi  destituído das suas funções de Inspector-Geral em 15 de Novembro. Os ministros das 
potências foram informados dos motivos da exoneração. Mas também lhe foram pagos todos 
os vencimentos devidos e atribuídas gratificações suplementares para cobrir os encargos com a 
sua permanência em Pequim de Junho a Novembro. Foram-lhe concedidos quatro meses para 
fechar as contas da Inspecção Geral, e o seu salário foi aumentado para o dobro no período 
final de serviço, com efeitos retroactivos a 1 de Maio. Foi-lhe ainda atribuída uma gratificação 
extraordinária de 6.000 taeis [metade do seu salário anual anterior ao último aumento].

Para substituir Lay na Inspecção Geral das Alfândegas foi nomeado Robert Hart, que  
exerceu a função durante muitas décadas, e transformou a Inspecção Geral numa das mais 
eficientes e poderosas estruturas da administração pública da China, tornando-se com o tem-
po o estrangeiro com mais acesso e maior influência junto do governo de Pequim.   

3. A assistência estrangeira na luta contra os Taipings.

8. O avanço dos Taipings para o Norte e para a costa. Em Maio de 1853 foi enviado pelos 
Taipings para atacar Pequim um exército de cerca de 70 mil homens. Em fins de Outubro 
estavam na vizinhança de Tientsin, sofrendo fortemente com o frio, de que tinham pouca 
experiência, por serem do Sul, e por não terem roupas apropriadas.

As forças governamentais conseguiram bloquear o seu avanço.Mas pouco recuaram. Forti-
ficaram rapidamente as suas posições. 

 As forças governamentais, por seu lado, mobilizaram a população para realizar as obras 
necessárias para cercar as posições dos Taipings. Concluído o cerco, as forças governamen-
tais abriram uma vala para desviar águas do Grande Canal para área de concentração dos 
Taipings. A subida das águas tornou o campo dos Taipings num lodaçal, depois num lago. 
Todos os que tentaram abandonar o campo, para fugir a uma situação insustentável, foram 
apanhados e executados. Assim se desfez o exército enviado para o Norte78.  

Paralelamente os Taipings enviaram um grande exército para Oeste, que se dividiu, seguin-
do uma parte para a província de Anhui e outra para recuperar Wuchang. A força que seguiu 
para Wuchang ainda destacou gente para avançar para Hunan no intuito de tomar Changsha. 
Das forças que seguiam para Hunan, ainda saiu um destacamento para entrar na província 
de Jiangxi.

Estas campanhas tiveram resultados desiguais. Não conseguiram conquistar Changsha 
nem manter-se em Hunan, onde a gentry local, conduzida pelo governador Luo Bingzhang e 
por Zeng Guofang, organizou uma resistência muito eficaz. Conseguiram retomar Wuchang. 
Em Anhui, após demorados combates, conseguiram conquistar a cidade de Luzhou, que 
perderam após vinte e dois meses de luta.

Shi Dakai, em coligação com as Tríades, e com o apoio da população local, conseguiu 
criar na província de Jiangxi uma área subordinada aos Taipings, fonte de aprovisionamentos 
alimentares79.

78 Jonathan D. Spence - God’s Chinese Son, ob.cit., pp.210-211.
79 Idem, p.216.
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Entretanto, no seio do movimento Taiping surgiram rivalidades que provocaram muitas 
mortes e forte quebra da coesão interna.

A partir de fins de 1853, Yuan Xiuqing, número dois da hierarquia dos Taipings começou 
a assumir posições que implicavam contradição com Hong Xiquan. Como chefe do Estado 
Maior, tendo tomado medidas que se traduziram em importantes vitórias sobre as tropas 
governamentais, manifestou a Hong Xiuquan que seria justo passar a estar em igualdade com 
este na hierarquia.

Ameaçado na sua posição de “Rei Celestial”, Hong fingiu concordar. Chamou logo secre-
tamente os chefes militares que lhe eram mais dedicados, Shi Dakai, Qin Rigang e Wei 
Changhui que Yan tinha afastado de Nanjing, enviando-os em missão. 

Os primeiros a chegar foram Qin Rigang e Wei Changui que, após conferenciarem com 
Hong Xiuquan e com outros altos dirigentes, resolveram actuar imediatamente.

Na madrugada de 2 de Setembro de 1856 entraram com os seus homens no palácio de 
Yang, que foi morto, assim como todos membros da sua família e todos os seus colaboradores 
encontrados no palácio, que foi saqueado. A cabeça de Yang foi pendurada em lugar público.

A seguir foi anunciado que Qin Rigang e Wei Changui seriam publicamente punidos por 
este crime e convidados os partidários de Yan para assistir à punição. Uma vez reunidos, foi a 
vez destes serem atacados e massacrados.

Percorreram-se as casas de Nanjing à procura de seguidores de Yang. Todos os que foram 
encontrados foram decapitados, assim como as suas mulheres e filhos. 

Shi Dakai que, tendo de deslocar-se de mais longe, só chegou a Nanjing em começos de 
Outubro, ficou revoltado com o morticínio ocorrido e no seu encontro com Wei criticou 
fortemente estas acções, que em seu entender só poderiam favorecer o reforço dos Manchus.

Wei, por seu lado, avançou a suspeita de que Shi Dakai seria apoiante de Yang ou se teria 
voltado para os Manchus.

Avisado de que poderia ser a próxima vítima, Shi Dakai saiu logo em segredo de Nanjing. 
Nessa mesma noite, Wei e Qin entraram na casa de Shi Dakai e mataram toda a sua família 
e todo o seu pessoal.

Mobilizando as suas tropas, a que se juntaram as de outros generais descontentes e as forças 
das Tríades, Shi Dakai reuniu um exército de perto de 100 mil homens com o qual marchou 
para Nanjing, exigindo a Hong Xiuquan as cabeças de Wei e de Qin.

Wei, no comando as operações em Nanjing, enviou Qin para enfrentar Shi Dakai e 
começou a preparar a prisão do Rei Celestial. Mas este antecipou-se, e com a sua guarda pes-
soal conseguiu que Wei fosse preso e executado. Enviou a cabeça de Wei a Shi Dekai. Pouco 
depois, Qin foi igualmente preso e executado.

Satisfeitas as suas exigências, Shi Dekai entrou com grande pompa em Nanjing em Dezem-
bro de 185680.

Nas novas circunstâncias, pouco seguro da lealdade dos que o rodeavam, Hong Xiuquan 
começou a apoiar-se mais nos membros adultos da sua família, dois irmãos, uma irmã, oitos 

80 Ob. Cit., pp.219-245.
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filhos do irmão mais velho, dois filhos do outro irmão e os parentes da sua primeira mulher. 
Hong tinha quatro filhos e oito filhas, a maior parte ainda crianças.Havia ainda dezenas de 
primos na terra de origem, muitos dos quais se juntaram ao movimento Taiping.

Os seus dois irmãos mais velhos Hong Renfa e Hong Renda foram elevados a posições de 
responsabilidade. Mas isto não foi, no entanto, bem aceite por muitos, que entendiam que os 
irmãos de Hong não tinham as capacidades requeridas.

Shi Dekai, que governava a região de Nanjing, achava, também, que os dois irmãos não 
estavam à altura das funções para que tinham sido nomeados.

Aos dois irmãos, por seu lado, desagradava o facto de Shi Dakai ter uma posição tão emi-
nente, e procuraram diminuir o seu poder.

O povo esperava que Hong atribuísse mais funções de governo a Shi Dakai. A tendência 
para delegar nos irmãos e noutros membros da família causava descontentamento.

Shi Dakai, incomodado com as intrigas que os irmãos de Hong moviam contra si, saiu de 
Nanjing com as suas tropas no Verão de 1857, tornando público que iria prosseguir a luta 
nas províncias do Oeste.

Em Nanjing agravou-se o sentimento de que faltava uma direcção firme na decisão política.
O poder Taiping estava fragilizado e vulnerável, mas os comandantes das tropas imperiais 

não se davam conta ou não se achavam com forças para intervir, sobrecarregados com os 
outros conflitos que a China tinha de enfrentar e designadamente o novo confronto com 
a Grã-Bretanha e a França. O governo imperial lutava com falta de dinheiro. Algumas das 
bandeiras, que constituiam as melhores tropas do império, estavam com dificuldades em 
sustentar as famílias dos seus homens.

Por outro lado, a rigidez da justiça imperial, que impunha a pena de morte a todos os 
veteranos dos exércitos dos Taipings que fossem aprisionados, desincentivava as rendições 
voluntárias que o descontentamento existente entre algumas facções dos Taipings tornaria 
prováveis.

Hong Xiuquan, por seu lado, em vez de se ocupar com os problemas com que o movimen-
to se confrontava dedicava-se à meditação sobre a resposta às questões teologicas que resulta-
vam da divergência entre a doutrina que tinha construído e os textos bíblicos81.

A chegada a Nanjing em Abril de 1859 de Hong Rengan, o primo de Hong Xiuquan que 
o tinha acompanhado nos contactos com o pastor Roberts em Cantão e que depois se tinha 
afastado, veio dar um novo impulso à actividade dos Taipings.

Rengan tinha passado os últimos anos em Hong Kong, onde tinha contactado muito com os 
missionários e com a elite europeia que residia na cidade, e vinha imbuído de ideias modernas.

Uma das sugestões de Rengan que se revelaria de maiores consequências foi a de que os 
Taipings deviam ocupar a cidade de Xangai. Isso permitir-lhes ia iniciar operações marítimas. 
Seria possível comprar uns vinte navios a vapor modernos e com eles assegurar o domínio 
do curso do Yangzé, forçar a saída das tropas imperiais que cercavam Nanjing e retomar a 
campanha do Oeste. 

81 Idem,pp.246-261.
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E a presença em Xangai permitiria participar no rico comércio que se fazia com o estrangei-
ro. Tudo interessaria aos Taipings salvo o comércio do ópio, do álcool e do tabaco. Decerto 
que os estrangeiros acolheriam com agrado tal perspectiva.   

Para realizar este plano foi designado o general Li Xiucheng, que em Dezembro de 1859 
tinha sido nomeado Rei Leal. 

Numa primeira manobra, Li atravessou o Yangtzé com alguns milhares de soldados para 
atacar e tomar a cidade de Hangzhou. Este ataque levou as forças imperiais a desviar gente 
para apoiar a defesa de Hangzhou. E Li, regressando com rapidez a Nanjing, pôde tomar os 
acampamentos enfraquecidos dos imperiais.

Em seguida, atacou e tomou Suzhou, onde entrou em 2 de Junho de 1860.
Todos os ataques levaram a milhares de vítimas  de massacres e a muitos milhares em fuga 

à procura de abrigo e segurança, convergindo em grande parte para Xangai.  
Deu início em meados de Agosto ao ataque à cidade chinesa de Xangai, à cabeça de uma 

força de cerca de três mil homens.
Contando com a anunciada neutralidade dos estrangeiros perante um confronto que se 

situava no âmbito da guerra em curso entre Taipings e Imperiais, antes de abrir as operações 
enviou cartas aos cônsules, prometendo que os edifícios ocupados por estrangeiros seriam 
respeitados. Bastava que fossem assinalados por bandeiras amarelas, que também deviam ser 
colocadas nas igrejas.

Para que não houvesse vítimas entre os estrangeiros, recomendava que no decurso da acção 
se mantivessem dentro dos edifícios que ocupavam até terminarem os combates.

9. A defesa de Xangai contra os Taipings. O que se passou, para grande surpresa de Li, que 
confiava em que os cristãos ocidentais cooperassem com os Taipings, que se viam a si próprios 
também como cristãos, foi que os estrangeiros mobilizaram as forças disponíveis e entraram em 
combate para impedir os Taipings de invadir a cidade chinesa de Xangai, forçando-os a retirar82.

O rasto de destruição e mortes que assinalava a passagem das forças dos Taipings pelas 
aldeias e cidades chinesas não inclinava a acreditar nas promessas de moderação.

E parecia a alguns na comunidade estrangeira, em face da destruição e massacres que 
despovoavam as regiões vizinhas de Xangai e da implantação das forças dos Taipings em 
localidades estratégicas em torno da cidade, que estes estavam a criar um dispositivo que lhes 
permitiria cortar o comércio com Xangai.

O comércio era o interesse principal da comunidade estrangeira. E, perante a reduzida 
eficácia evidenciada pelas tropas governamentais, foi-se consolidando a ideia de que a política 
de neutralidade entre os contendores até então seguida não servia os interesses da implantação 
da paz e da ordem necessárias ao comércio.

Passou-se, pois, a uma política de intervenção limitada.
A proibição de fornecer armas e munições a qualquer dos lados foi alterada, passando a ser 

permitido vendê-las ao Governo Imperial.

82 Ob. cit.,pp.279-280.
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 A proibição de os cidadãos estrangeiros se alistarem nas forças de qualquer das partes foi 
modificada. Manteve-se quanto ao serviço nas forças dos Taipings. Mas foi autorizado o alis-
tamento ao serviço nas forças imperiais83.

Em começos de 1861 o almirante inglês Hope mandou informar as autoridades de Nan-
jing de que “seria bom deixar Xangai em paz” (it would be well to leave Shangai alone) e Nan-
jing aceitou o compromisso de durante um ano não interferir na cidade.

Em Março de 1862 o almirante Hope e o almirante francês Protet, com o acordo dos  
respectivos ministros, tornaram público que as suas forças manteriam livre da intervenção dos 
Taipings uma zona definida por um raio de 30 milhas em torno de Xangai84.

Apesar da proibição de alistamento, muitos estrangeiros intervieram nas lutas entre  
Taipings e Imperiais, combatendo tanto por um lado como pelo outro.

Um dos que deixou maior lembrança da sua intervenção foi o americano Frederick 
Townsend Ward.

Ward, nascido em 1831 em Salem, no Massachusetts, no seio de uma família de armadores 
e marítimos, teve uma vida aventurosa que o levou a muitos lugares onde um homem cora-
joso e desembaraçado podia fazer dinheiro e subir na vida. 

Em 1857 actuava na China como first mate a bordo de um navio a vapor ocupado na 
navegação costeira. 

Algum tempo depois estava em Nova Iorque a trabalhar com o seu pai num negócio de ship 
brokerage por este organizado.

Em 1860 voltou à China com o seu irmão mais novo, Henry, manifestando a intenção de 
se dedicar ao comércio.

Esta vai ser, de facto, a actividade do seu irmão. Mas Frederick Ward depressa assumiu um 
papel crucial na luta contra os Taipings85.

 A sua primeira iniciativa neste domínio foi oferecer-se para reconquistar a cidade de  
Sungkiang, ocupada pelos Taipings, mediante o pagamento de 30000 taéis, só devidos no 
caso de ser bem-sucedido.

A ideia foi apresentada a Yang Tze-tang (Yang Fang, Taki), presidente do Banco Taki de 
Xangai, e cabeça de um grupo de comerciantes chineses constituído com a aprovação de  
Wu Taotai, para apoiar a luta contra os Taipings, e foi aceite.

Ward juntou uma centena de homens escolhidos sobretudo entre os marítimos desem-
barcados, que nessa altura eram numerosos em Xangai e que, seduzidos pela perspectiva do 
saque da cidade a conquistar, acederam a acompanhá-lo.

Com eles atacou Sungkiang, mas foi repelido.
Regressado a Xangai, dispensou esse primeiro grupo de voluntários e organizou outro, 

composto de Filipinos, que, com dois ajudantes americanos, Forrester e Burgevine, conduziu 

83 H.B.Morse, ob. cit., pp.68-69.
84 Idem, pp.72-74.
85 Richard J. Smith - Mercenaries and Mandarins, The Ever-Victorious Army in Nineteenth Century China. KTO Press, 
Nova Iorque, 1978, pp. 26-28.
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a novo ataque da cidade em meados de Julho de 1860, conseguindo, desta vez, expulsar os 
Taipings.

Resolveu, a seguir, atacar Tsingpu, agora com a sua força aumentada para 200 homens e 
apoiada por 10000 tropas chineses. 

O ataque a Tsingpu iniciou-se em 2 de Agosto. Aqui porém, os Taipings estavam acompa- 
nhados por uma força de mercenários estrangeiros comandados por um antigo oficial inglês. 
O ataque não teve êxito, sendo Ward, ferido, e forçado a retirar. Um segundo ataque, coman-
dado por Burgevine, não obteve melhor resultado.

Entretanto, a aproximação da força dos Taipings que se dirigia a Xangai inviabilizou novo 
assalto a Tsingpu, tendo os homens  de Ward recolhido a Sungkiang, que passou a ser a sua base.

Aos olhos dos comerciantes chineses de Xangai, Ward tinha-se revelado como o homem 
capaz de fazer frente aos Taipings e por isso organizaram-se para lhe proporcionar os meios 
para pagar regularmente aos seus homens, permitindo-lhe impor a necessária disciplina, e 
para adquirir a artilharia que se mostrava muito eficaz na luta contra os Taipings.Para superar 
as dificuldades de um terreno muito recortado por linhas de água montou a sua artilharia em 
barcos e pontões capazes de se deslocarem facilmente em rios e canais.

Assim apoiado, Ward organizou uma nova força constituída basicamente por chineses  
treinados à maneira ocidental e comandados por oficiais estrangeiros. Manteve, no entanto, 
uma guarda pessoal constituída por filipinos. 

A remuneração consistia num ordenado de base para Ward, os oficiais e os homens, defini-
do consoante a posição na hierarquia, e, ainda, para Ward um prémio monetário por cada 
cidade reconquistada, e para os restantes a participação no saque das cidades reconquistadas.                                                               

Ward era dotado de carisma, capacidade de organização e comando e evidenciava grande 
coragem física em combate, em que intervinha e dirigia os homens, vestido à civil, sem usar 
armas pessoais, munido somente de uma pequena chibata.

Tinha grande ascendência sobre os seus homens e conseguia manter a disciplina mesmo nas 
situações de descontentamento geradas por atrasos nos pagamentos.   

Era pessoa de trato afável que sabia relacionar-se com os chineses de nível social elevado e 
usar da devida deferência perante os grandes mandarins.

Com o presidente do Banco Taki criou um relação familiar através do casamento com a sua 
filha Chang Mei86.                          

Bem aceite pelos chineses, Ward era então visto pelos ocidentais como um flibusteiro, um 
pirata, que abertamente transgredia a determinação de que os estrangeiros não deviam par-
ticipar nas lutas entre chineses. 

Após a sua derrota em Tsingpu o North-China Herald manifestava surpresa por Ward não 
ser punido e congratulava-se por a sua força inicial ter sido dissolvida e manifestava a espe-
rança de que os sobreviventes encontrassem melhor maneira de ganharem a vida do que a de 
“se alistarem em tão desonrosas fileiras como as de uma Legião Estrangeira Chinesa”87.

86 J.B. Spence-To Change China, ob. cit.
87 H.B.Morse, ob.cit., p.71
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O almirante Hope em Maio de 1861 mandou prender Ward, por incitar à deserção de 
marinheiros ingleses, acusando-o perante o Consul dos Estados Unidos. Mas Ward invocou 
ter adquirido a nacionalidade chinesa [que, de facto, só lhe foi reconhecida, assim como a 
Burguevine, por decreto imperial de Março de 1862] e o processo não prosseguiu. Foi man-
tido preso a bordo de um navio inglês, mas conseguiu evadir-se88.

A decisão dos comandos inglês e francês de usarem as forças ao seu dispor para garantir 
uma zona de segurança em torno de Xangai, impedindo o avanço dos Taipings, mudou ra- 
dicalmente a atitude em relação a Ward e aos seus homens. Poucos meses depois da sua fuga 
da prisão, Ward e os seus auxiliares eram convidados pelo almirante Hope, com garantia de 
segurança, para uma conferência a bordo do navio onde tinha estado preso e onde se discutiu 
a organização e treino dos soldados chineses de Ward. Em fins de 1861 o almirante Hope 
visitou os aquartelamentos de Ward em Sungkiang, que lhe mereceram elogios, e declarou-se 
pronto a apoiar Ward com o fornecimento de armas e munições89.

As vitórias de Ward na luta contra ao Taipings em torno de Xangai levaram a que lhe fosse 
atribuído o posto de Chentai (general de brigada) do exército chinês. À força sob o seu co-
mando foi atribuído o título de “Exército Sempre Vencedor”.

A continuação das suas vitórias, enquanto forças imperiais bem mais numerosas cediam 
perante os Taipings, fez com que se deliberasse autorizar Ward a elevar até 6000 homens o 
efectivo da sua força. E Ward foi promovido ao posto de Titu (major general).

Por seu lado os franceses organizaram, a exemplo do que tinha feito Ward, uma força mista 
de franceses, chineses e filipinos, comandada inicialmente por A E. Le Brethon de Caligny, da 
Armada francesa.Le Berthon foi morto em combate em Janeiro de 1863, sucendo-lhe Tardif 
de Moidrey, que foi morto no mês seguinte. O comando passou depois para P. A Neveue 
d’Aiguebelle.Esta força actuou igualmente com distinção na luta contra os Taipings. Foi-lhe 
atribuído pelas autoridades imperiais o título de “Exército Sempre Triunfante”. Também a 
Neveue d’Áiguebelle, no final da campanha contra os Taipings, veio a ser atribuído o posto 
de Titu e e a condecoração com o colete amarelo.

Pela parte chinesa a luta contra os Taipings passou a ser conduzida com mais energia e eficácia 
a partir da nomeação, em Julho de 1860, de Zeng Guofan como Vice-Rei de Nanjing e Alto 
Comissário com jurisdição sobre Kiangnan e Anhwei, a que se acrescentou Chekiang em 1861.

Por outro lado, a nomeação em Julho de 1862 de Li Hongzhang como governador de 
Kiangsu contribuiu para facilitar a colaboração com os militares estrangeiros na  luta con-
tra os  Taipings. Classificado ent re os primeiros no exame de mais alto nível, admitido na  
Hanlin, a academia onde se juntavam os mais considerados intelectuais, Li Hongzhang 
tinha o caminho aberto para o avanço na hierarquia do mandarinato. Tendo servido como 
secretário e chefe do estado-maior de Zeng Guofan desde o seu comando em Hunan, a supe-
rior inteligência e a capacidade de acção evidenciadas por Li Hongzhang levaram o Vice-Rei 
a recomendar a sua nomeação para Kiangsu.

88 Idem.
89 J.D. Spence, ob. cit.
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Como afirma Hosea Balllou Morse, a estes dois homens, e aos estrangeiros que colabora- 
ram com eles na luta contra os Taipings, se deve a salvação do império Chinês90.

Li Hongzhang prosseguiu a política de utilização dos serviços de Ward, adoptada pelo seu 
antecessor, e manteve com este relações cordiais.

Em Setembro de 1862, porém, no assalto vitorioso à cidade de Tzeki (Soochee) Ward caiu 
mortalment ferido91.

A morte de Ward suscitou múltiplas homenagens e manifestações de apreço.O corpo foi 
sepultado em Sungkiang, base das suas tropas.Li Hongzhang enviou para Pequim um me-
morial realçando os muitos méritos de Ward. O almirante Howe enviou para Londres uma 
comunicação muito elogiosa sobre a personalidade de Ward e os serviços que este prestou à 
China. Em Pequim foi tornado publico o pesar do Imperador e determinado que se criassem 
altares em memória de Ward em Sungkiang e em Ningpo, onde o ministério dos Ritos deve-
ria mandar realizar as cerimoniais tradicionais. O Presidente dos Estados Unidos ordenou que 
fosse comunicada ao Príncipe Gong a satifação do Presidente pelas honras que o Imperador 
tinha decretado fossem prestadas “to the memory of our distinguished citizen” 92.

Li Hongzhang manifestou a intenção de entregar ao coronel Edward Forrester, o mais 
antigo na hierarquia a seguir a Ward, o comando do Exército Sempre Vencedor. Forrester 
escusou-se, por ter a saúde muito debilitada, em virtude do tempo que tinha passado como 
prisioneiro dos Taipings e dos maus tratos de que tinha sido vítima.

O comando foi então entregue ao coronel Henry Burguevine, recomendado pelo almirante 
Hope e pelos ministros inglês e americano.

Li Hongzhang, que desde esta altura passou a ter responsabilidade directa pelo Exército 
Sempre Vencedor, aceitou esta nomeação com alguma reserva.Para ter algum controle sobre 
os actos do novo general do Exército Sempre Vencedor, Li pediu ao general Stavely, coman-
dante da forças terrestres inglesas em Xangai, que indicasse um oficial inglês para servir como 
secretário militar de Burguevine. O que foi feito, com algum desagrado deste. Foi nomeado 
o Capitão John Holland, dos Royal Marines.

Burguevine, ainda que militarmente competente, tinha um estilo pessoal arrogante e care-
cia do tacto que Ward tinha evidenciado nas relações com as personalidades chinesas, pelo 
que logo surgiram dificuldades.

Ao assumir o comando aumentou a despesa, por efeito de obras realizadas para reforço da 
defesa de Sungkiang, nomeadamente estradas, trincheiras e nivelamento de subúrbios com 
demolições, que provocaram grande contestação dos habitantes93, e pelas promoções que 
determinou.

Para os chineses o aumento da despesa era altamente indesejável, além dos perigos da con-
testação popular provocada pelas demolições, e começou a haver mais atrasos nos pagamentos.

90 Ob. cit. p. 67.
91 H.B.Morse, p.79.
92 Idem, pp. 79-81.
93 C.A. Montalto de Jesus-Historic Shangai, p.152. H.B. Morse, p.85.
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Quando foi recebida ordem para a totalidade da força seguir para apoiar Zeng Guofan 
no ataque a Nanjing, os homens recusaram-se a sair antes de serem pagos os vencimentos 
atrasados.

O banqueiro Taki prometeu arranjar os fundos necessários e Burguevine foi solicitado a 
dirigir-se a casa deste em Xangai.O encontro levou a uma altercação e Burguevine agrediu 
Taki na cara e apoderou-se de 40000 taéis, que serviram para fazer os pagamentos em atrazo.

Seguiu-se uma forte reacção da parte chinesa e Li Hongzhang pediu ao general Staveley 
que informasse Burguevine da sua destituição e o levasse a aceitar pacificamente essa medida. 

Em seguida pediu ao general Staveley para indicar um substituto. Este, não tendo con-
seguido persuadir o Coronel Forrester a alterar a sua postura de não aceitar o comando, 
propôs que assumisse interinamente as funções o capitão John Holland, até estar disponível 
o capitão Gordon, dos Royal Engineers.

Nesta fase as tropas do Exército Sempre Vencedor estavam perto de amotinar-se.Havia 
dúvidas quanto ao seu pagamento e aos seus prémios.O seu comandante tinha sido afastado 
e um novo comandante imposto. Este novo comandante era inglês, embora a maioria dos 
oficiais do Exército fosse de americanos.Uma parte dos oficiais assinou um protesto contra 
o modo como se tinha procedido contra o general Burguevine e declarando que não conti- 
nuariam a servir a China se este fosse executado.

Li Hongzhang conseguiu, no entanto, atenuar as tensões pagando os ordenados em atraso 
e dando garantias quanto aos pagamentos futuros94.

O comando de Holland, no entanto, não foi feliz. Tomou posse em 15 de Janeiro 1863. 
Em Feveiro conduziu um ataque a Taitsang, que redundou em desastre para as suas forças, 
com numerosas baixas, em parte por efeito de decisões erradas do comando. A partir daí, 
tornou-se impossível a sua continuação em funções95.

Burguevine, em face desta evolução, tentou o retorno ao comando de que tinha sido dis-
pensado. Deslocou-se a Pequim, onde obteve o apoio dos ministros americano e inglês, que 
diligenciaram junto do Príncipe Gong no sentido de que Burguevine fosse restabelecido 
no lugar. A decisão final era, no entanto, da competência de Li Hongzhang, que recusou o 
retorno de Burguevine.

Este, em Agosto, com alguns elementos da força, capturou um navio em Sunkiang, di-
rigiu-se para Soochow, e passou a prestar serviço aos Taipings. Ao fim de dois meses, porém, 
renunciou, junto com os que o tinham seguido, à colaboração com os Taipings e rendeu-se 
a Gordon.

Para o proteger de eventuais medidas drásticas das autoridades chinesas, foi preso por um 
cônsul americano e expulso para o Japão. Daí Burguevine voltou a partir para juntar-se outra 
vez aos Taipings, e desembarcou em Ningpo em Junho de 1864, um mês antes da tomada de 
Nanjing pelos imperiais.

94 H. B. Morse, o. cit., pp. 83-87.
95 Idem, pp. 92-93.
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Foi feito prisioneiro em Maio de 1865. Ao cônsul americano, que tentava que Burguevine 
lhe fosse entregue, foi dito que este tinha sido vítima de acidente, morrendo afogado96.

O agora major Charles Gordon entrou em funções em  Março de 1863, com o título de 
Chentai. Foi recebido com alguma reserva, por ser mais um oficial inglês. Mas soube tran-
quilizar os homens. E impor-se gradualmente à sua admiração, pela coragem, serenidade 
debaixo de fogo e capacidade táctica demonstradas. O general Brown, que tinha substituído 
o general Staveley, era até de opinião que Gordon era um génio militar.

Em Abril avançou para libertar Changshu, cercada pelos Taipings. Actuando em conjunto 
com 6000 homens do exército imperial, derrotou o exército Taiping e as tropas que faziam o 
cerco, abrindo caminho para a cidade. Por esta vitória foi-lhe atribuído o posto de tsungping, 
general de voluntários97. 

Conduziu a seguir diversas operações, que se saldaram por outras tantas vitórias, eviden-
ciando grande domínio da arte militar.

No entanto, no ataque a Soochow produziu-se um acidente grave, que acabou por pôr fim 
à colaboração de Gordon e de outros oficiais ingleses na luta contra os Taipings.                         

Gordon avançou de Kunshan, posição de grande valor estratégico onde estava agora se- 
diada a sua força, para Waiquidong a seis milhas de Soochow. Daí os seus homens, junto com 
um destacamento da força franco-chinesa, ocuparam em fins de Setembro a ponte Patakiao, 
a duas milhas de Soochow. A proximidade conduziu a contactos com os defensores, de que 
resultou que os estrangeiros ao serviço dos Taipings, sob a promessa de Gordon de que não 
seriam punidos, decidiram abandonar a cidade, entre eles Burgevine. Boa parte foi logo in-
tegrada na força de Gordon.

Prosseguiu o apertar do cerco a Soochow, com a ocupação de povoações em torno da ci-
dade. Esta situação, cada vez mais difícil para os defensores, levou a que surgissem partidários 
da rendição entre os comandantes dos Taipings. Mo Wang, que defendia a continuação da luta, 
foi assassinado. Foi organizada uma conferência entre Na Wang, líder dos Taipings da cidade, e  
Gordon. No seguimento desta conferência os Taipings de Soochow renderam-se ao general Chen.

Gordon, que queria dirigir-se para outro alvo, pediu que fossem pagos dois meses de salário 
aos homens, para os compensar de não se ter feito o saque de Soochow. Li Hongzhang recu-
sou. O general Chen disponibilizou-se para pagar um mês de salário a cada um dos homens, 
A proposta foi recusada pelos homens. Para travar o agravamento da contestação, Gordon 
forçou os homens a aceitar a oferta do general Chen.

Mandou a força regressar a Kunshan e foi investigar o que se passara com os comandantes  
Taipings de Soochow que se tinham rendido, com a promessa da vida salva, garantida por Gordon.   

Soube então que os chefes dos Taipings tinham sido decapitados. 
Considerando que a sua honorabilidade tinha sido posta em causa, regressou a Kunshan em 

estado de grande exaltação, levando a cabeça de Na Wang e o filho deste que tinha conseguido 
salvar da execução.

96 Ob. cit., pp. 87-89.
97 Idem, pp.94-95



192

Sociedade de Geografia de Lisboa

Escreveu logo a Li Hongzhang, censurando o desrespeito pelo compromisso assumido. 
Li Hongzhang enviou Macartney, médico em serviço na força, dizer a Gordon que as-

sumia total responsabilidade pela decisão tomada e que iria fazer um comunicado a explicar  
publicamente que Gordon estava fora de tal decisão. Também mandava dizer que se estava 
na China e não na Europa.

A resposta de Gordon foi preparar um destacamento para ir prender Li Hongzhang. Ainda 
fez parte do caminho, mas reconsiderou e voltou para trás.

O general Brown foi a Kunshan e, em face do estado de espírito de Gordon, decidiu que 
este e a sua força ficariam na sua dependência directa. A Li Hongzhang o general Brown 
comunicou a indignação do povo inglês e de todas as nações civilizadas perante a crueldade e 
perfídia evidentes no que se tinha passado e informou que o major Gordon tinha ordens para 
suspender o apoio à causa imperial, salvo no que respeitasse à defesa de Soochow e Xangai.

O Ministro da Grã-Bretanha em Pequim informou o Príncipe Gong de que Gordon não 
poderia voltar a ter qualquer comunicação com Li, nem a servir sob as suas ordens.

A Gordon o Ministro recomendou que evitasse conflitos com as autoridades chinesas, 
mantivesse a coesão da força e defendesse Xangai.

O próprio Gordon, antes de receber a carta do Ministro, tinha concluído pela necessidade 
de subordinar a sua conduta à prevenção destes riscos.

O governo inglês promoveu Gordon a tenente-coronel e revogou as Orders in Council que 
autorizavam os oficiais ingleses a servirem nas forças armadas da China.

O próprio Li actuou com cautela. Não emitiu quaisquer ordens para a força. Mandou 
entregar os fundos necessários à cobertura das despesas e dispensou 20000 dolares para os 
membros da força que tinham sido feridos. 

Robert Hart foi a Soochow falar com Li e depois a Kunshan falar com Gordon e foi com 
este à presença de Li, tendo-se estabelecido uma base de entendimento mutuamente aceitável.

A força voltou a entrar em operações a partir de fins de Fevereiro de 1864.
A luta contra os Taipings entrava na fase terminal. A última operação em que o Exército 

Sempre Vencedor interveio foi o cerco de Changchow, em manobra conjunta com um exér-
cito comandado por Li Hongzhang. Os assaltantes entraram na cidade em 11 de Maio.

A partir daí aproximava-se o fim do serviço de Gordon na China. Por efeito da nova legis-
lação inglesa, tinha de voltar ao exército do seu país até 1 de Junho.

Li Hongzhang, em vez de procurar outro comandante, resolveu licenciar a força.
Gordon conduziu os homens para Kunshan e procedeu à desmobilização, tendo-lhe sido 

fornecido fundos que lhe permitiram fazê-lo em termos generosos. Cada oficial esrangeiro 
recebeu uma importância considerável e cada soldado um mês de vencimento e o dinheiro 
necessário para pagar o retorno à terra de origem.

Gordon foi promovido de tsungping, general de voluntários, a titu, major-general exército. 
Foi-lhe atribuído o Colete Amarelo e a Pena de Pavão, duas altas condecorações chinesas. 
Foi-lhe ainda concedido um prémio de 10000 taéis, que recusou98. 

98 Ob. cit., pp.99-109.
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A acção final contra os Taipings foi conduzida pelos generais chineses, sob o comando 
superior de Zeng Guofan.

Shi Dakai, que não mais tinha voltado a Nanjing, depois de sair da cidade no Verão de 
1857, após anos de luta, percorrendo diversas províncias, resolveu em meados de Junho de 
1863, achando-se na província de Sichuan, já com os efectivos do seu exército muito reduzi-
dos por combates e marchas, e com poucos recursos, render-se aos Qing. Esperava com o seu 
próprio sacrifício salvar os seus homens da execução.

Sabendo que a sua família não seria poupada, persuadiu as suas cinco mulheres a suicida- 
rem-se e mandou afogar os seus filhos, todas crianças.

Entregou-se ao comandante das forças imperiais que o perseguiam. Depois de um demora-
do interrogatório de várias semanas, foi executado por desmembramento.Os dois mil homens 
que lhe restavam e que se tinham rendido com ele foram massacrados.    

Em Nanjing o cerco tornou-se mais apertado. Começaram a faltar os alimentos. As várias 
tentativas do general Li Xiucheng e de outros generais para abrir caminho para a entrada de 
abastecimentos foram frustradas pelas forças que cercavam a cidade.

Hong Xiuquan, confrontado com este problema, comentou que todos poderiam matar a 
fome comendo o maná, que a Biblia de que dispunham não explicava bem o que seria.

Hong Xiuquan deu o exemplo começando a comer as ervas do páteo do seu palacilo. Adoe-
ceu em Abril de 1864 e morreu em 1 de Junho. Tinha pouco mais de 50 anos.

Cinco dias depois o seu filho Tiangui Fu foi instalado no trono. Mas o sucessor era jovem e 
não tinha capacidade para tomar as decisões requeridas pela situação que se vivia em Nanjing 
cercada, com a fome e o caos nos exércitos.

Em 19 de Julho de 1864 Zeng Guofan deu ordem para detonar os explosivos colocados nas 
minas abertas por baixo das muralhas, derrubando uma grande extensão, por onde entraram 
as tropas imperiais, que os Taipings não conseguiram deter, e começou o massacre e o saque 
no meio da enorme confusão.

O jovem Tiangui Fu e os seus dois irmãos mais novos e os seus guardas, envergando uni-
formes do exército imperial, tentaram sair da cidade, o que conseguiram com alguma dificul-
dade. Mas os dois irmãos mais novos ficaram para trás e cairam vitima do imenso massacre 
com que terminou a ocupação de Nanjing.

A fuga de Li Xiucheng foi interrompida pelo colapso do seu cavalo. Refugiou-se num 
templo, onde adormeceu. Ao acordar, deu-se conta de que lhe tinham roubado os valores que 
levava.Cercado por camponeses da região, sem meios para os subornar, foi entregue às tropas 
imperiais em 22 de Julho. Foi Interrogado, apelou a que terminasse o massacre em Nanjing 
e a que se permitisse o regresso às terras de origem dos veteranos Taipings de Guangxi e do 
Guangdong, o que seria um exemplo de generosidade que contribuiria para a submissão das 
populações, escreveu a sua confissão e foi executado. 

Tiangui Fu seguiu com os seus acompanhantes para o Sul, para Huzhou, que Hong Rengan 
ocupava com um  exército composto de Taipings e de mercenários estrangeiros.

Em Huzhou a tensão era grande. A cidade estava quase cercada por tropas imperiais e por 
forças do Exército Sempre Triunfante, constituído por filipinos e chineses sob o comando de 
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oficiais franceses. Em fins de Agosto Rengan e Tiangui Fu sairam de Huzhou. Prosseguiram 
a marcha para o Sul, conseguindo fugir aos perseguidores.

Em 9 de Outubro o seu acampamento foi assaltado por tropas imperiais e Hong Rengan 
foi preso.

Tiangui Fu conseguiu escapar e deslocou-se disfarçado durante algum tempo. Em 25 de 
Outubro foi preso por uma patrulha de tropas imperiais.

Tiangui Fu foi executado em 18 de Novembro.Tinha perto de 15 anos.
Hong Rengan foi executado em Nanchang em 23 de Novembro.99

A última localidade em poder do Taipings foi Changchowfu, perto de Amoy. Foi cercada a 
partir de Dezembro e tomada em Maio de 1865 e aí capturado Burguevine100.

Os comandantes das forças que venceram os Taipings foram recompensados com altas 
distinções.

A cooperação com os estrangeiros proporcionou a Li Hongzhang a oportunidade de ver em 
acção a técnica miitar dos ocidentais, mostrando-lhe a necessidade de reforma das forças arma-
das da China para as tornar capazes de defender o Império, e o caminho a seguir para a realizar. 

A força de Ward, básicamente constituída por chineses idênticos  aos que formavam as 
mais numerosas e ineficazes forças imperiais, mostrava  aos comandantes europeus presentes 
na área de Xangai, e também a Li Hongzhang, que o caminho para criar na China forças 
capazes de a defender era mudar os métodos de treino e comando das suas tropas e o tipo de 
equipamento que lhes era atribuído, adoptando os modelos ocidentais.

4. A modernização de Xangai.

10. A reorganização do governo dos settlements de Xangai. Os ataques dos rebeldes provo-
caram um afluxo maciço de refugiados aos settlements de Xangai, procurando a segurança 
garantida pela presença de forças militares estrangeiras.

O aumento do número de chineses tornava mais complexa a gestão dos settlements, pelo 
que o Cônsul Alcock, em colaboração com os cônsules americano e francês, elaborou um 
regulamento municipal, que foi sujeito à aprovação dos ministros dos três países junto do 
governo da China e à anuência das autoridades chinesas.

O regulamento foi comunicado à comunidade estrangeira em 5 de Julho de 1854.
Como explicava Montalto de Jesus, “O regulamento consistia em não mais de catorze 

artigos tratando dos limites do settlement, do modo de adquirir terra, do acordo final e das 
escrituras (title-deeds),das escrituras de contrato ou venda,da terra cedida para uso público, 
marcos de limites, imposto chinês sobre a terra, transferência de lotes, tamanho dos lotes e 
costumes aplicaveis, estradas, cais, avaliação da terra e atracagem, cemitérios para estrangeiros 
e campas de nativos, venda de bebidas alcoólicas, violação dos regulamentos e sua revisão”.

Em reunião pública, em 11 de Julho, realizada no consulado britânico, foi eleito o  
Conselho Municipal, que ficou constituído por 7 membros.

99 J.D. Spence - God’s Chinese Son, ob. cit., p. 324-331.
100 Morse, p.111.
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Quando isto se aprovou, a população contava trezentos residentes estrangeiros com as suas 
famílias e mais de vinte mil chineses. O número de chineses não chegava a quinhentos antes 
do ataque dos rebeldes do turbante vermelho101.

O número de refugiados aumentou muito nos anos seguintes.
 A população da cidade de Xangai, em fins de 1862, tinha atingido o milhão e meio de 

habitantes. No settlement britânico haveria 500 mil novos residentes chineses102. 
 Assim, áreas destinadas à residência de ocidentais, que se tinha pensado urbanizar em 

regime de baixa densidade, viam-se confrontadas com a imposição de acomodar o afluxo de 
de uma imensidade de chineses.

O caos que se instalou, com os refugiados agrupados em alojamentos precários, sobre-
carregados de gente, mergulhados numa imensa sujidade, com alto risco de aparecimento 
de epidemias e a ameaça de incêndios, e dentro em pouco associados à prostituição, aos 
fumatórios de ópio e às casas de jogo, apelava a medidas urgentes de reorganização urbana e 
policiamento103.

A existência desta grande massa de refugiados tinha uma outra faceta, que reconciliou mui-
tos com estas facetas negativas, que se esperava poder controlar.

É que se revelou uma oportunidade para fazer fortuna em poucos anos, através do arrenda-
mento de terrenos e da construção e arrendamento de habitações para instalar toda esta gente.

No entanto, para o Concelho Municipal, este aumento de população acarretava um acrésci-
mo de despesa com policiamento e saneamento.

Decerto que, continuando o território dos settlements a ser território chinês, destacado do 
conjunto apenas para efeito de aplicação do regime de extraterritorialidade negociado com a 
China, caberia às autoridades chineses velar por estas questões.

Não sendo isso feito, entendeu-se que se devia cobrar uma taxa aos residentes chineses do 
settlement.

A jurisdição policial seria exercida pelos cônsules.
Havia o desejo de administrar em conjunto os settlements britânico, americano e francês. 
O governo francês, no entanto, não aderiu a este projecto, tendo em 1862 a concessão 

francesa sido retirada do regime de 1854 e sido constituído o conselho municipal da con-
cessão francesa.

Passou a fazer-se em comum o governo municipal dos settlements britânico e americano. 
Este governo abrangia os assuntos relacionados com estradas e ruas, policiamento e taxas para 
fins municipais.

Em Julho de 1862 o Taotai,considerando os encargos a que o governo tinha de fazer frente 
para a protecção de Xangai, solicitou o acordo do  Cônsul Britânico para cobrar aos chineses 
residentes no settlement uma poll-tax idêntica à que tinha sido estabelecida para os residentes 
no resto da cidade. Reconhecido o direito de o governo chinês proceder a tal cobrança, acor-

101 Montalto de Jesus, ob. cit.,pp. 93-97.
102 H. B. Morse, ob. cit., p. 121.
103 Montalto de Jesus, ob. cit, p.98.
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dou-se com o Taotai em que a forma prática de o fazer seria o conselho municipal cobrar uma 
taxa de 20% sobre as rendas, entregando metade ao Taotai. A cobrança seria acompanhada 
por delegados do Taotai. As autoridades não imporiam outras taxas aos chineses residentes 
no settlement.

A administração da justiça cabia aos cônsules, nos casos relativos aos respectivos nacionais. 
Para apreciar os casos em que interviessem chineses foi criado em 1864 o Tribunal Misto 

presidido por um representante do magistrado de Xangai.
Os casos de polícia seriam apreciados pelos Cônsules dos Treaty Powers.
 Nos casos crime contra chineses, em que um estrangeiro estivesse interessado, ou con-

tra estrangeiros sem representação consular, o representante do magistrado de Xangai seria 
acompanhado por um delegado de um consulado, como assessor.

Nos casos cíveis, se entre chineses, o representante do magistrado interviria sozinho. Se de 
um estrangeiro contra chineses, o representante do magistrado interviria assessorado por um 
representante do respectivo cônsul.  

Os recursos seriam apreciados pelo Taotai, assessorado por um cônsul.
A partir de 1869 o tribunal misto passou a ser presidido por um representante do Taotai 

com a categoria de sub-magistrado, mantendo-se as restantes regras.
   Os criados chineses de estrangeiros só poderiam ser presentes a tribunal com o acordo 

do respectivo cônsul.
   Relativamente a estes, os casos crime puníveis com a morte ou a deportação (banishment) 

seriam apreciados pelo magistrado de Xangai.
   No acordo de Chefoo de 1876 com os britânicos estabeleceu-se que os casos seriam 

julgados por uma autoridade com a nacionalidade do arguido. A  lei aplicável seria a lei da 
nacionalidade do julgador.

   Com o tempo, todos os casos passaram a ser julgados com a presença de um assessor 
consular por  efeito da necessidade de ter em conta o interesse da comunidade estrangeira e 
por não se poder admitir a aplicação sem restrições da justiça tradicional chinesa “nas áreas 
reservadas ao comércio e residência de estrangeiros”104.

   Havia ainda concessões britânicas no portos de Newchwang, Tientsin, Hankow,  
Kiukiang, Chinkiang e Cantão e concessões francesas em Tientsin e Cantão, que se regiam 
por regras análogas105.

11. A mudança económica e social em Xangai. A dinâmica económica de Xangai atraiu 
muitas iniciativas e acabou por tornar os settlements internacionais a porta de entrada de 
muitas inovações.

O primeiro banco inglês surgiu em Xangai em 1848.Em 1858 começou a operar em  
Xangai o Chartered Bank of India, Australia and China. Em 1865 juntou-se-lhes o Hong Kong 
and Shangai Bank.

104 H, B. Morse, ob. cit., pp. 122-128.
105 Idem,p. 129.
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Estes bancos serviam principalmente o comércio ocidental. Intervinham no negócio de 
câmbios, fixando a cotação internacional do tael, baseado em prata, relativamente às moedas 
dos países ocidentais, assentes no padrão-ouro.

A extraterritorialidade permitiu-lhes emitir moeda, que circulava amplamente no Leste 
Asiático.

Financiaram a actividade de construção civil que se desenvolveu com o afluxo de refu-
giados aos settlements e a especulação na compra e venda de terras, cujos preços subiram 
muito.

Com a modernização da China financiaram a construção de linhas de caminho de ferro e 
iniciativas industriais.

O principal destas actividades até aos anos oitenta do século XIX esteve na mão dos es-
trangeiros.

De início pouco trabalhavam com os comerciantes chineses, que não estavam habituados 
às garantias exigidas por estes bancos.

Os comerciantes chineses recorriam aos seus bancos tradicionais , os qianzhuang, que em-
prestavam com base na reputação do cliente.

Eram estes bancos que financiavam os compradores que no interior da China adquiriam o 
chá e a seda para abastecimento das grandes casas exportadoras.

Também era nestes bancos tradicionais que se financiavam os comerciantes que levavam 
para o interior da China os produtos importados106. 

A modernização da China, pela adopção das tecnologias dos ocidentais, tinha passado a ser 
um objectivo de Li Hongzang e de outros mandarins que tinham passado pela experiência da 
colaboração com os estrangeiros na luta contra os Taipings .

Não conseguiram que fosse aceite pela Corte de Pequim uma política de conjunto nesse 
sentido. Mas foi tolerado que nas províncias que governavam adoptassem medidas moder- 
nizadoras.

Em alguns casos, fizeram-no directamente como obra do Estado. Noutros, incentivaram e 
apoiaram comerciantes que assumiam tais iniciativas como suas.

Zeng Guofan, Li Hongzhang e Zuo Zongfang, todos partidários da modernização, que 
durante mais de duas décadas, a partir de 1860, tiveram a seu cargo o governo das províncias 
de Jiangsu, Anhui e  Jiangxi, as três províncias em torno de Xangai, tiveram influência pre-
ponderante neste processo.

Em 1865 Li Hongzhang  criou em Xangai o Arsenal Jiangnan, financiado pela Alfândega e 
de que foi director por inerência o Daotai (Taotai) Ding Richang.

O arsenal destinava-se a introduzir tecnologias modernas de fabrico de armamento, 
munições e construção naval. Foi uma escola de formação de trabalhadores qualificados, 
muitos dos quais vieram a criar pequenas empresas, que deram grande impulso à indústria 
metalomecânica na área de Xangai.

106 Marie-Claire Bergère-Shangai, China’s Gateway to Modernity. Stanford University Press, Stanford, 2009 (1ª ed. 
Francesa 2001), pp. 54-58.
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Li Hongzhang, que tinha criado em 1862 uma escola de línguas modernas, pôs a funcionar 
no Arsenal a partir de 1874 uma escola de engenharia militar e, a partir de 1882, uma escola 
de telegrafia.

Em 1872 Li Hongzhang fundou a China Merchants’ Steam Navigation Company, destinada 
a concorrer com as empresas de navegação inglesas e americanas. O modelo era a de uma 
empresa gerida por comerciantes sob a supervisão de mandarins.

Li Hongzhang criou o Shangai Cotton Cloth Mill, que levou dez anos a organizar, tendo 
iniciado a produção em regime de monopólio em 1890.

Aparte estes estabelecimentos e dois estaleiros navais criados por ingleses, em 1894 a in-
dústria em Xangai era representada por dezasseis  estabelecimentos de tecelagem mecânica de 
seda, metade dos quais propriedade de estrangeiros.

No entanto, antes do final do século, todos os estrangeiros tinham abandonado este 
negócio, por efeito da dificuldade em obter casulos em concorrência com os chineses107.

Muitas inovações importantes no domínio da organização e gestão urbanas foram intro-
duzidas por iniciativa do Conselho Municipal das concessões.

Em 1862 foi organizado um sistema de esgotos nas concessões, valiosa protecção contra 
as epidemias.

Foi instalada a iluminação pública a gás, substituída pela iluminação eléctrica vine anos 
mais tarde.

Em 1882-1883 foi iniciado o sistema de abastecimento de água pela Shangai Waterworks, 
empresa privada108.

Em começos do século vinte foi criada a rede de transportes por carros eléctricos.
Na população estrangeira de Xangai no final do século XIX o grupo mais numeroso, mais 

rico e mais influente era constituído pelos britânicos, na sua maioria ingleses e escoceses.
Eram 4500 em 1910, perto de 1/3 do total dos ocidentais, que eram 15000 na mesma data.
Os britânicos dominavam o conselho municipal e o seu cônsul era o diplomata mais influ-

ente. A língua franca entre os estrangeiros era o inglês.
Ligados aos ingleses havia um grupo comparativamente numeroso de indianos (1250), que 

eram pequenos comerciantes, muitos oriundos de Bombaim. A polícia dos settlements era 
constituída por sikhs. Havia ainda alguns parces com gandes fortunas e algumas famílias de 
judeus oriundos do Médio Oriente,que chegaram à China com passagem por Bombaim109.

Havia franceses, americanos, alemães e russos, e portugueses (1500 em 1910), estes quase 
todos provenientes de Macau e, ainda, um número crescente de japoneses (3400,em 1910)110.

O estilo de vida luxuoso dos grandes comerciantes e banqueiros ingleses e escoceses, mol-
dado no da aristocracia britânica, constituía a referência dos mais ricos dos outros grupos.

Havia um numeroso grupo de missionários, tanto católicos como protestantes, com grande 
presença nas instituições educativas e nas obras de assistência.

107 Ob. cit., p 60.
108 Idem, pp. 62;113.
109 Ob. cit., pp. 85-86.
110 Idem,Loc. Cit.
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Em larga medida os diferentes grupos de estrangeiros conduziam a sua vida social em  
separado, com os americanos a tenderem a juntar-se aos ingleses. Os desportos praticados 
eram quase todos os desportos preferidos dos ingleses. Os clubes privados de modelo inglês 
tinham grande relevância na vida social, mas as diferentes nacionalidades tinham os seus 
próprios clubes. Era, na época, tipicamente uma sociedade plural.

Era também uma sociedade que sofria de desequilíbrios por efeito da falta de mulheres 
europeias. Eram 296 em 1880.Em 1905 eram 3207111.

Os homens que iam da Europa e da América em idades jovens para fazer vida na China 
seguiam em geral solteiros. Quando começavam a estar com a vida estabilizada e a poder 
pensar em casar não tinham grandes hipóteses de conhecer uma mulher ocidental, visto o 
desequilíbrio dos sexos. E o casamento com mulher chinesa era na época muito mal aceite.

Uma alternativa tolerada, embora envolvendo algum elemento de censura social, era jun-
tar-se com uma companheira chinesa. Mas isso conduzia a prazo a problemas de consciência, 
sobretudo se nasciam filhos.

Há muitas referências a estes problemas na literatura sobre o Oriente. 
A massa de chineses, que constituía a esmagadora maioria da população de Xangai, não 

estava mais unida do que os ocidentais.
A tendência dominante era para se juntarem segundo a  região de origem. Para a grande 

maioria dos pouco instruídos, que apenas falavam e entendiam o dialecto das suas áreas 
de origem, juntar-se aos da mesma terra facilitava as comunicações. Mas também havia os 
festejos da terra de origem, que se celebravam na cidade, as divindades locais, os costumes 
regionais e as praticas alimentares. E, em muitos casos, a proveniência de uma determinada 
área também andava associada a uma profissão.

Eram assim comuns as associações da terra de origem, dirigidas pelos homens ricos e  
outros membros da elite. Constituídas inicialmente para financiar a construção de templos 
em homenagem às divindades locais, organizar festejos, apoiar o envio para a aldeia natal dos 
corpos dos que morriam em Xangai, velar pelos cemitérios, ganharam com o tempo funções 
de assistência e ajuda aos conterrâneos em dificuldade.

Quando a origem andava associada ao exercício de uma profissão, também era frequente 
intervirem na defesa dos interesses dos trabalhadores.

De facto, no final do século, o operariado ainda era pouco numeroso em Xangai. Em 1895 
havia um total de 37000 trabalhadores nos estaleiros, fábricas e oficinas de Xangai.Em 1910 
já eram 150000.

A gente mais humilde encontrava emprego em trabalhos de carga e descarga, na estiva, entre 
os serviçais empregados por particulares, na actividade de transporte de pessoas em rickshaws112.

A pressão dos taipings tinha também trazido para Xangai membros da elite intelectual, 
proprietários de terras e comerciantes ricos, que procuraram manter na cidade o estilo de vida 
da gentry rural.  

111 Ibidem., p.93.
112 Marie- Clire Bergère, ob. cit., p. 103.
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Muitos da classe dos que tinham feito os exames que abriam o acesso ao mandarinato 
apoiaram o Foreign Affairs Movement e tomaram parte activa na abertura de escolas, tradução 
para chinês e publicação de obras relevantes, feitura de jornais.

Uma classe que contribuiu para abrir caminho a novas ideias foi a dos compradores. Na 
posição de intermediários entre os exportadores estrangeiros e os produtores  chineses, in-
seridos na sociedade tradicional, enriquecidos em regra ao fim de algum tempo de activi-
dade, adoptavam hábitos de vida ocidentais e construíam casas modernas, funcionando como  
exemplo que muitos ambicionavam imitar113.

   A inovação em Xangai ganhou nova dinâmica  sob o impulso da mudança no envolvente 
internacional na Ásia-Pacífico.

5. A  mudança na balança internacional do poder na área Ásia-Pacífico.

12. A chegada dos Estados Unidos às costas do Pacífico. A chegada à Califórnia, nas dé-
cadas de 1830 e de 1840, dos primeiros colonos americanos vindos por terra do interior dos 
Estados Unidos introduziu um novo factor na política do Pacífico que teve como primeira 
consequência uma mudança radical na política interna do Japão e a emergência deste país 
como grande potência regional.

Um grupo de 18 caçadores e negociantes de peles comandado por Jedediah Strong Smith, 
que partiu do Norte do Utah em Agosto de 1826, terá sido o primeiro grupo de “america-
nos brancos” a chegar por terra à Califórnia. Bem recebidos nas missões espanholas, ficaram 
várias semanas. Iniciando a viagem de retorno em começos de 1827, o grupo regressou ao 
Utah com centenas de peles mas apenas com dois animais de carga, forçado a abater vários 
dos animais para alimentar a sua gente na difícil viagem114.

Outros, que percorreram o caminho aberto por Strong Smith,  ficaram impressionados 
com  beleza do território e a amenidade do clima e com as  oportunidades de benefício 
económico.

Fez-se logo constar que seria fácil obter grandes concessões de terras a quem se naturalizasse 
mexicano ou casasse com uma mexicana ou se convertesse ao catolicismo.

O território era relativamente pouco povoado. Desde  fins do século XVIII os frades fran-
ciscanos tinham estabelecido uma cadeia de missões e tinham-se empenhado na conversão 
dos índios e no estabelecimento de grandes fazendas agrícolas.

Uma grande parte dos índios aceitou o  catolicismo.
O governo de Espanha e, depois da independência, o governo do México tinham feito 

grandes concessões de terras a espanhóis e descendentes de espanhóis, que as exploravam 
em regime extensivo, com apoio na mão-de-obra de índios, e levavam uma vida luxuosa de 
grandes senhores.

O afluxo de americanos começou alterar a composição da população.

113 Idem, pp. 104-108.
114 Bruce Cummings - Dominion from Sea to Sea, Pacific Ascendency and American Power. Yale University Press, New 
Haven e Londres, 2009, pp. 49-50
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A partir de 1841 começaram os comboios de carros puxados por animais, transportando 
grupos familiares,  a avançar regularmente para Oeste pelo Oregon Trail, de onde depois se 
derivava para o California Trail.

Em 1846 haveria na California 8000 a 12000 habitantes descendentes de espanhóis.
A partir de 1845 cerca de 5000 pessoas vindas do território dos Estados Unidos  passaram 

anualmente pelo Oregon Trail 115.
O Presidente dos Estados Unidos, James K. Polk, eleito em 1844, empossado em Março de 

1845,tinha como parte do seu programa político a aquisição da Califórnia.  
Em Outubro de 1845 comunicou ao Cônsul americano em Monterrey, Thomas O.  

Larkin, que, embora o Presidente não pensasse intervir para atrair a Califórnia para a união 
com os Estados Unidos, se o povo da Califórnia manifestasse tal desejo, seriam recebidos 
como irmãos.

O Cônsul começou a procurar apoios nesse sentido.
Em Novembro foi enviado à cidade do México John Slidell, antigo representante da  

Luisiana no Congresso dos Estados Unidos, propor a compra do território ao Norte do Rio 
Grande. O Governo dos Estados Unidos propunha-se pagar 25 milhões de dólares pela  
fixação da fronteira pela linha do Rio Grande desde a foz até El Passo, e partir daí, seguindo 
aproximadamente, o paralelo 32 até ao Pacífico e mais 2 milhões se fosse aceite passar a fron-
teira do Texas da linha do rio Nueces também para a linha do Rio Grande.

A proposta foi recusada.
Foi dada então ordem às tropas americanas presentes na área para atravessarem o Nueces e 

posicionarem-se na linha  do Rio Grande. A intervenção dos militares mexicanos contra esta 
penetração no que era ainda território do México, que  provocou 11 mortes entre os ame- 
ricanos, foi denunciada  em mensagem presidencial ao Congresso como invasão do “nosso 
território” pelo México e foi declarada guerra116.

A Califórnia foi rapidamente conquistada, em parte  por iniciativa de civis americanos que 
tomaram Sonoma e proclamaram a República da Califórnia em Junho de 1846. Logo a seguir 
o comandante da esquadra americana do Pacífico, em face das notícias sobre a guerra, desem-
barcou um destacamento em Monterrey, que hasteou a bandeira americana e proclamou a 
Califórnia parte dos Estados Unidos.

Outra força naval atacou no Sul da Califórnia. San Diego foi  evacuada pelos seus de-
fensores. Santa Bárbara e Los Angeles foram ocupadas pela força naval. Em 17 de Agosto o 
Comodoro Robert F. Stockton proclamou-se governador.

No interior, uma força americana avançou para Santa Fé, que foi evacuada pela sua 
guarnição e ocupada pelos americanos. 

Em Setembro de 1846 o general Zachary Taylor avançou a partir de Matamoros para a 
cidade fortificada de Monterrey, que tomou, e daí para Saltillo, em cuja vizinhança se con-

115 George Brown Tindall e David E. Shi - America, A Narrative History. W. W.Norton & Company, Nova Iorque e 
Londres, 4ª ed., 1996 (1 ed. 1984), pp.570-573.
116 B. Cummings, ob. cit., pp.67-68.
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frontou com as forças do general mexicano Santa Anna, numa batalha, inconclusiva, que teve 
lugar junto à  Fazenda Bela Vista, em 22 e 23 de Fevereiro de 1847.

Foi, entretanto, decidido pelo Presidente Polk que o ataque principal seria conduzido a 
partir de Vera Cruz.   

O corpo expedicionário comandado pelo general Winfield Scott desembarcou em Vera 
Cruz em 9 de Março de 1847. Em 15 de Maio entrou em Puebla, em 7 de Agosto entrou 
no vale do México e em 13 de Setembro entrou na Cidade do México, que dominou em três 
dias.

A paz foi negociada em começos de 1848 na aldeia de Guadalupe Hidalgo, junto à capital 
do México, e assinada em 2 de Fevereiro.

Pelo Tratado de Guadalupe Hidalgo, o México renunciava a quaisquer direitos sobre 
o Texas acima do Rio Grande e cedia o Novo México e a Califórnia aos Estados Unidos. 
Os Estados Unidos pagavam ao México 15 milhões de dólares e tomavam a seu cargo as 
reivindicações de cidadãos americanos contra o México no montante de 3 milhões e um 
quarto117.

Uns meses antes, em 15 de Junho de 1846, tinha sido assinado pelo Secretário de Estado 
James Buchanan e pelo Ministro britânico em Washington, Richard Pakenham, o tratado 
que dividia, pelo paralelo 49 e pelo canal principal a Sul da Ilha de Vancouver, o território do 
Oregon entre os Estados Unidos e o Canadá118.  

Estava fixada a fronteira dos Estados Unidos em frente ao Oceano Pacífico.
Os Estados Unidos eram agora também uma nação do Pacifico e deviam alargar o seu 

comércio aos diferentes territórios do grande oceano. 

13. O novo protagonismo do Japão. O comércio da China, em que os americanos par-
ticipavam, era dominado pela Grã-Bretanha. Mas havia ainda um mercado prometedor a 
explorar, o do Japão.

O Japão tinha-se fechado ao comércio com os ocidentais desde a expulsão dos portugueses 
e da erradicação do cristianismo em 1639. Apenas os holandeses eram admitidos a comerciar 
em Nagazaki.  

Desde fins do século XVIII que as potências Ocidentais tentavam, sem êxito, obter a aber-
tura do Japão ao comércio internacional.

Poucos anos após a conquista da Califórnia, o Presidente dos Estados Unidos, Millard Fill-
more, foi persuadido a enviar ao Imperador do Japâo nova carta a propor o estabelecimento 
do comércio entre os dois países.

A carta que o Comodoro Mattew Perry, entregou uma semana depois de ter atracado em 8 
de Julho de 1853 perto de Uraga, à entrada da baia de Tóquio, abria justamente com a frase 
“You know that the  United States of America now extend from sea to sea” 119.

117 G. B. Tindall e D.E.Shiob. cit., pp. 587-594.
118 Idem, pp.585-587.
119 B. Cummings, ob. cit., p.85.
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A receptividade das autoridades japonesas à proposta de abertura do comércio revelou-se 
muito reduzida. Depois de várias semanas sem progresso nas negociações, Perry declarou que 
se iria retirar e voltaria mais tarde para conhecer a resposta.

Voltou em Fevereiro de 1854 e, depois de mais umas semanas de recusas, conseguiu assinar 
em 31 de Março de 1854 um tratado de amizade e comércio, o Tratado de  Kanagawa.

As desconfianças eram muitas. Mas o Xôgun, sabendo o modo como as nações ocidentais 
tinham imposto à China a abertura dos portos, e não se achando com forças para resistir, 
consentiu em assinar o tratado.

Abria-se dois portos ao comércio com os Estados Unidos,  o de Shimoda e o de Hakodate, 
e o Japão aceitava acolher um cônsul americano.

No mesmo ano foi assinado um tratado análogo com a Grã-Bretanha, e em 1855 com a 
Rússia e em 1856 com os Países Baixos.

Em 1858 o primeiro representante americano no Japão Townsend Harris e o Lorde Elgin 
conseguiram um tratados que abriam ao comércio com o estrangeiro os portos de Yokohama, 
Nagasaki, Niigata, Kobe e Yedo, permitiam aí residência de estrangeiros e estabeleciam um 
regime de extraterritorialidade análogo ao convencionado com a China. Obtiveram tratados 
com condições semelhantes os Países Baixos, a França e a Rússia120.   

Os japoneses não se resignaram, porém, a tais tratados nem a tal regime.         
A hostilidade aos tratados acabou por levar o xôgun a actuar contra os estrangeiros. Navios 

estrangeiros foram bombardeados no estreito de Shimonoseki, que separa a maior ilha do 
Japão, Honshu, da ilha mais ao Sul, Kyushu.

A resposta não demorou muito. As baterias de Choshu, situadas no extremo Sul da ilha de 
Honshu foram em 1864 destruídas pelo bombardeamento de navios britânicos, franceses, 
holandeses e americanos.

Foi mais uma humilhação, que apontava para a necessidade de mudar os métodos. Os sa- 
murai do senhorio de Choshu revoltaram-se, prenderam o seu daimyo, e começaram a prepa-
rar o fim do xôgonato. Os samurai do senhorio de Satsuma, no extremo Sul de Kyushu jun-
taram-se aos de Choshu  e começaram a revolta que iria conduzir à modernização do Japão.

O último dos Tokugava renunciou ao xôgonato em Novembro de 1867. A morte do Im-
perador Komei em Dezembro do ano anterior tinha feito subir ao trono o seu filho, o Impe- 
rador Meiji, então com 15 anos.

O fim do xôgonato, em,  que o xôgun, o generalíssimo, actuava como intermediário entre 
o governo e o imperador, trouxe o Imperador mais para o centro do exercício do poder, ainda 
que o Imperador continuasse a ser sobretudo uma referência simbólica.

E começou a “Restauração Meiji” e a política de modernização encabeçada pelos samurai 
de Choshu e de Satsuma121.  

Na década de 1860 o shogonato tinha enviado aos países ocidentais uma dúzia de missões 
de observação.

120 Captain Donald Macintyre-Sea Power in the Pacific, ob. cit., p. 112.
121 S.C.M. Paine - The Sino-Japanese War of 1894-1895, Perceptions, Power, and Primacy. Cambridge University 
Press, Nova Iorque, 2005 (1ª ed. 2003), pp. 78-80.
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A restauração Meiji optou por ampliar esta política procedendo ao estudo sistemático da 
ciência e da prática dos países mais avançados para definir os caminhos da reforma do Estado 
japonês.

O regime feudal foi abolido em 1869.
Neste mesmo ano foram enviados à Europa Yamagata Aritomo e Saigo Tsugumishi para 

estudarem durante um ano a organização das forças militares. No regresso Yamagata foi en-
carrregado de criar umas forças armadas modernas. Exerceu também as funções de ministro 
do interior, tendo reorganizado a polícia.   

Em 1871 o novo governo enviou uma missão chefiada por Iwakura Tomomi, vice presiden-
te do Conselho de Estado,  fazer uma viagem de contacto político e recolha de informação na 
Europa e na América, que  se prolongou por 18 meses. 

Do que observou, a missão concluiu que para dar ao Japão os meios de se equiparar aos 
Estados estrangeiros que o pressionavam não bastava a compra de produtos da indústria 
dos países mais avançados, era preciso aprender a fabricá-los, e para isso criar a base indus-
trial necessária, o que não se poderia fazer sem dispor de técnicos e operários instruídos nos 
saberes necessários.

O governo dos samurai passou, pois, a proceder com  energia à aplicação das medidas 
subsequentes a tais conclusões.

Em 1872 foi tornada obrigatória a educação elementar.
Em 1873 foi imposto o serviço militar a todos os homens válidos, acabando o exclusivo do 

uso das armas pelos samurai.
Em  1878 foi criado o Estado Maior do Exército e iniciada a reorganização das forças 

armadas.
Em 1882 foi criado o Banco do Japão, centro de um sistema financeiro renovado.
Neste mesmo ano foi posto em vigor um novo código penal.
Ito Hirobumi, um dos membros da missão Iwakura,foi enviado à  Europa em 1882 e 1883 

para estudar as constituições políticas, afim de se preparar uma constituição moderna para 
o Japão

Em 1885 o governo foi organizado à maneira do dos Estados da Europa e da Améri-
ca, como um gabinete subordinado ao Primeiro Ministro, lugar  para que foi nomeado Ito  
Hirobumi.

Em 1886 foi criada a Universidade Imperial de Tóquio.
A partir de 1887 o ingresso nos quadros da administração pública passou a fazer-se por 

concurso e exames.
Em 1889 foi promulgada a constituição política elaborada segundo o modelo da consti- 

tuição da Prússia.
Em 1890 foi reformado o sistema de administração da justiça e promulgado o novo código 

do processo civil.
Neste mesmo ano reuniu pela primeira vez a Dieta122.

122 Ob. cit., p. 87.
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Estas diversas reformas, que estabeleciam uma organização da sociedade e um sistema ju-
rídico análogo ao dos países ocidentais, tornaram possível obter a revisão dos tratados impos-
tos pelas potências ocidentais em 1858. 

Em 16 de Julho de 1894 a Grã-Bretanha e o Japão assinaram um tratado em que se con-
vencionava que a extraterritorialidade seria extinta dentro de cinco anos e a autonomia para 
fixar os direitos aduaneiros seria restaurada dentro de 17 anos. Extinto o regime de extrater-
ritorialidade, os cidadãos britânicos poderiam viajar, comerciar e residir em qualquer lugar 
do território japonês, mas não poderiam  comprar terra no Japão. A Grã-Bretanha e o Japão 
obrigavam-se reciprocamente a respeitar no seu território as liberdades e garantias dos nacio-
nais da outra parte.

Seguiu-se a assinatura de tratados semelhantes com as outras potências123. 
A sua nova força permitia aos japoneses consolidar posições no seu perímetro de segurança, 

que inclui as ilhas Ryukyu, a metade Sul da Coreia e a Formosa, tudo áreas até então vistas 
como território da China ou sob a suserania da China. E, ainda, a Sakhalina  e as Kurilas, em 
disputa com a Rússsia.

A primeira intervenção visou a ilhas Ryukyu. Em 1871 pescadores das Ryukyu tinham nau-
fragado na costa da Formosa e sido atacados por gente do território, havendo vários mortos.

O Japão assumiu a defesa dos pescadores das Ryukyu e exigiu a intervenção da China para 
punir os responsáveis.

Não havendo a resposta desejada por parte da China, foi enviada em 1874 para a Formosa 
uma força japonesa com o anunciado propósito de punir os responsáveis pelo ataque aos 
pescadores das ilhas Ryukyu. 

A China aceitou então indemnizar as famílias dos pescadores mortos, a troco da retirada 
das tropas japonesas presentes na Formosa.

Tal acordo tinha implícito o reconhecimento pela China de que o Japão tinha direitos 
legítimos sobre as ilhas Ryukyu e os seus habitantes. O Japão acabou por anexar as Ryukyu 
em 1879.

Em 1875 o Japão tinha feito um acordo com a Rússia, reconhecendo a soberania russa 
sobre a Sakhalina, a troco do reconhecimento pela Rússia da soberania japonesa sobre as 
Kurilas124.

14. A Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895. As ambições de domínio do Japão sobre a 
Coreia levaram mais tempo a serem publicamente assumidas.

A abertura dos portos da Coreia, Pusan,  Wônsan e Inchon atraiu muitos comerciantes 
japoneses que aí se instalaram como importadores de tecidos de algodão e exportadores de 
produtos agrícolas, designadamente arroz e feijão de soja, e também de ouro.

No final dos anos de 1880 sucessivos maus anos agrícolas criaram problemas de abasteci-
mento interno e até de fomes, que a opinião pública coreana entendia serem agravados pelas 

123 Ob. cit., p. 101.
124 Idem, p. 90
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exportações dos comerciantes japoneses. O governo da Coreia a partir de 1889 tomou por 
diversas vezes medidas para travar as exportações de arroz, o que levou a protestos do governo 
do Japão, que entendia que tais medidas violavam o tratado existente entre os dois países125.

Depois, a instabilidade crónica da política interna da Coreia, resultante em grande parte 
dos confrontos entre a nobreza e entre os ramos da família real, abria espaço para a inter-
venção externa, a pretexto da salvaguarda da segurança dos seus nacionais.

Em Fevereiro de 1894 deu-se uma nova crise provocada pelo Movimento Tonghak (Sabe-
doria Oriental). O movimento Tonghak, análogo ao Movimento Taiping da China, tinha 
surgido em 1860 como uma nova religião. Embora o fundador do movimento tivesse sido 
executado em 1866, os continuadores prosseguiram a sua actividade e provocaram diversas 
revoltas populares. Em fins de Abril de 1894, por influência dos Tonghaks, estava em curso 
uma ampla revolta dos camponeses da Coreia.

Em 1 de Junho, tendo constado que havia a possibilidade de a China e o Japão enviarem 
tropas contra o movimento, os dirigentes dos Thonghaks resolveram interromper as manifes-
tações contra o governo.

Mas revelou-se ser tarde demais. 
Em 2 de Junho o governo japonês decidiu que seriam enviadas tropas para a Coreia, no 

caso de a China para lá enviar tropas.
Em 3 de Junho o Rei da Coreia, aconselhado pelo general chinês Yuan Shikai, resolveu pedir 

ao governo da China o envio de tropas para enfrentar a revolta encabeçada pelos Tonghaks. 
A posição da China como estado suserano, obrigava a responder afirmativamente. O  

governo chinês, tendo notificado o Japão em 7 de Junho enviou 2000 homens para Nanyang, 
uma localidade na costa da Coreia entre Seoul e Asan.

Dentro em pouco 2000 soldados japoneses desembarcavam na Coreia, depois de o governo 
chinês ter sido notificado. O governo japonês tornou público que tais tropas, que avançavam 
para Seoul, se destinavam a garantir a protecção da Embaixada, dos consulados e dos nacio- 
nais japoneses. No dia 15 de Junho desembarcaram em Inchôn mais 6000 soldados japoneses.

No dia 16 o governo do Japão convidou a China a colaborar num programa de reformas 
destinado a modernizar a administração da Coreia.

O governo chinês recusou, por se tratar de matérias da competência do governo da Coreia, 
em que as potências exteriores não tinham legitimidade para intervir126.

Em 23 de Julho tropas japonesas entraram no palácio real e prenderam o rei da Coreia. No 
mesmo dia, os militares japoneses desarmaram as guarnições militares de Seoul.

Como consequência, ressurgiu em força a rebelião Tonghak127.
A politica de Li Hongzhang nesta conjuntura foi manifestar apoio à Coreia, sem dar pre-

texto a um confronto com os militares japoneses. As tropas chinesas foram mantidas afastadas 
das japonesas.

125 Ob. cit. pp. 93-94.
126 Ob. cit., pp. 112-119.
127 Idem, p.121.
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Em Pequim havia duas posições relativamente aos japoneses. O Imperador Guangxu e os 
seus conselheiros, convencidos da superioridade da China, eram a favor da guerra. A Impe- 
ratriz viúva Cixi e Li Hongzhang, conhecedores das fragilidades da China, eram a favor de 
uma solução que evitasse a guerra. Esta última posição aparecia, no entanto, como pouco 
patriótica e tinha de ser defendida por forma dissimulada.

Li diligenciou no sentido de que houvesse uma intervenção diplomática das potências a 
favor da manutenção da paz, mas confrontou-se com a relutância destas em exercerem as 
pressões necessárias.

Quando se soube que as tropas japonesas tinham ocupado o palácio real em Seoul, Li 
Hongzhan mandou retirar os navios de guerra  que enviara de Dagu para Asan a pedido do 
general Ye Zhichao.

Na viagem de retorno dois dos navios de guerra cruzaram-se, em 25 de Julho, junto da 
ilha Feng, com três navios de guerra japoneses que os atacaram, sem ter havido declaração 
de guerra, pondo um fora de combate e danificando o outro. Quando perseguiam o navio 
danificado, os navios japoneses encontraram-se com um transporte de tropas, um navio civil, 
pertencente à empresa Jardine, Matheson and Co., contratado pelo governo chinês, e que le-
vava 1100 homens. Como os comandantes das tropas chinesas não  quiseram acatar a ordem 
dos japoneses para os seguir até um porto, após horas de negociações, o navio foi afundado, 
com perda quase total dos homens que iam a bordo128.

Começou assim a guerra, que correu bastante mal para os chineses.  
Em 28 de Julho uma força japonesa vinda de Seoul atacou durante a noite uma posição 

chinesa em Sônghwan, a Nordeste de Asan. A posição chinesa estava rodeada de trincheiras 
e barreiras de terra e protegida por fortes e por áreas inundadas. Os japoneses simularam um 
ataque frontal, mas aplicaram a maior parte das suas forças num ataque  na retaguarda da 
posição  chinesa. A manobra  desequilibrou os chineses, que embora tivessem lutado bem, 
não foram capazes de aguentar a posição, fugindo os sobreviventes em direcção a Asan129.

Quando os japoneses chegaram a Asan, verificaram  que larga parte da tropa chinesa tinha 
fugido, abandonando o armamento, desfazendo-se do uniforme  e passando ao traje civil. 
Entraram, pois, na cidade sem terem de enfrentar grande resistência.

Era então usual os exércitos chineses procederem à execução dos prisioneiros de guerra. 
A fuga dos chineses derrotados, que se verificou continuamente durante a guerra, devia-se à 
convicção de que também os japoneses o fariam130.      

Em 15 e 16 de  Setembro os japoneses atacaram as forças chinesas estacionadas em  
Pyôngyang. Mais uma vez uma posição chinesa muito forte foi penetrada pelos japoneses. 
Os chineses lutaram com grande bravura mas foram forçados a retirar. Para os comentadores 
contemporâneos a raiz dos insucessos dos chineses encontrava-se na falta de um comando 
unificado e numa regulamentação militar que travava as iniciativas dos comandos.

128 Ob. cit., pp.131-135.
129 Ob. cit., pp.158-159.
130 Ob. cit., pp.158-159.
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Em Pyôngyang havia quatro generais chineses, cada um comandando o seu exército, sem 
um comando conjunto. Dividiram a posição em sectores, cada um responsável pela defesa do 
seu sector. Aguardaram passivamente o ataque japonês. Enquanto os japoneses manobravam 
em torno da posição, mantiveram-se nas suas fortificações não aproveitando as oportunidades 
de ataque criadas pelos movimentos  dos japoneses131.

Em 17 de Setembro alguns navios de guerra japoneses avistaram uma força naval chinesa 
perto da foz do rio Yalu.

Ambas as forças assumiram formações de combate. Os japoneses formaram em coluna. O 
almirante chinês Ding Ruchang, mandou pôr o seu navio de modo a que os outros navios chi-
neses ficassem com campo livre para fazerem fogo contra os navios japoneses.. Isto punha, no 
entanto, o seu navio em posição de risco. O subordinado do almirante  a quem foi transmitida 
a ordem mandou disparar os canhões principais do navio. A vibração provocou a destruição da 
ponte provisória onde estava o almirante, que caiu e  teve uma perna partida, ficando muito 
diminuído fisicamente, continuando a exercer o comando com muita dificuldade. 

A batalha desenvolveu-se com os navios chineses a desalinharem relativamente à formação 
que lhes tinha sido determinada, enquanto os navios japoneses mantinham a sua. Como 
consequência os navios chineses sofreram múltiplos danos.

Por outro lado, verificou-se que muitas granadas disparadas pelos navios chineses não ex-
plodiam. Os fornecedores, em conluio com os responsáveis pelo aprovisionamento dos navi-
os, tinham entregue munições falsificadas para aumentar os seus ganhos.

Os relatos da batalha, falsificados por razões de propaganda, e, no caso da China, pelo 
desejo de esconder as perdas nas informações para a corte, levam os historiadores a jnsistir na 
insegurança das conclusões que se podem formular132. Os conselheiros militares estrangeiros 
ao serviço da China informaram que tinham sido afundados quatro navios chineses. Três 
navios teriam sofrido danos. Dois navios chineses fugiram da batalha.

Os japoneses declararam não ter tido perdas de navios. Teriam tido três a cinco navios 
danificados. Estas declarações foram recebidas com reserva, porque  foram  acompanhadas 
por um  reforço da censura aos noticiários133.

A campanha prosseguiu em terra com  o avanço japonês para a fronteira do Yalu, para onde 
tinham retirado as tropas chinesas após a batalha de Pyôngyang.

Os generais chineses criaram grandes obras de defesa na margem Norte do rio com centro 
em Jiuliancheng, estendendo-se para Sul até Andong e para Norte até Hushan.

O 1º Exército Japonês, comandado pelo Conde Yamagata Aritomo chegou ao Yalou em 
23 de Outubro. Na noite de 24 construíram uma ponte que lhes permitiu atravessar o rio, 
atacando Hushan em 25.

Vencidos em Hushan, os chineses retiraram durante a noite de Jiuliancheng e de Andong134.

131 Ob.cit., pp. 166-168.
132 Idem, pp. 179-184. 
133 Ob. cit., pp.187-189.
134 Ob. cit., pp.200-201.
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Os japoneses avançaram em seguida em direcção a Port Arthur, a mais Importante base 
naval chinesa, no extremo da Península de Liaodong.

Para chegar a Port Arthur por terra era preciso entrar em Jinzhou, a Norte da Península de 
Liaodong, e em Dalian, a Sul da mesma península.

O ataque a Port Arthur foi confiado ao 2º Exército Japonês, comandado pelo general Nogi 
Maresuke, que começou a chegar à Península de Liaodong em 24 de Outubro.

As tropas japonesas entraram em Jinzhou em 6 de Novembro. Durante a noite seguinte, a 
guarnição chinesa retirou de Dalian.

Estava aberto o caminho para Port Arthur, que  os japoneses começaram a atacar  em 20 
de Novembro. Os fortes que ocupavam as serras em torno da base não tinham um comando 
coordenado e os japoneses foram-nos tomando um por um e voltando  os canhões contra 
a base. Apesar do excelente armamento da base, os chineses defenderam-se mal, em muitos 
casos os oficiais deixaram os homens para trás e embarcaram em dois navios que os levaram 
para fora da base.

No avanço para a base as tropas japonesas foram encontrando os corpos mutilados de pri-
sioneiros japoneses. Cabeças cortadas, sem nariz nem orelhas, penduradas em cordas.

A raiva que isto provocou fez com que toda  a população chinesa da cidade que não fugiu 
fosse massacrada, homens, mulheres e crianças135. 

Logo que soube da tomada de Port Arthur pelos japoneses, Li Hongzhang assumuiu a 
responsabilidade e requereu que lhe fosse aplicado o  castigo que merecia.

Foi demitido de todas as funções e foram-lhe retirados todos os títulos e condecorações, 
mas mantido no comando da guerra contra o Japão136.

Tornava-se claro que era necessário obter o fim das hostilidades e entrar em negociações de paz. 
Uma primeira delegação da China chegou a Hiroshima em 26 de Novembro. Era composta 

por Gustav Detring, comissário da alfandega de Tianjin e pelo jornalista Alexander Michie. 
Levavam uma carta de Li Hongzhang para o chefe do governo japonês. Mas não foram rece-
bidos, por não serem portadores de credenciais suficientes137.

Entretanto os exércitos japoneses avançavam pela Manchúria.
Uma segunda delegação foi enviada ao Japão. Era constituída por Zhang Yinhuan, antigo 

ministro da China nos Estados Unidos, primeiro vice presidente da Junta de Fazenda e minis-
tro no MNE da China, o Zongli Yamen, e por Shao Youlian, antigo encarregado de negócios 
em S.Petersburgo, antigo governador da Formosa e governador em exercício do Hunan. Ia 
como conselheiro especial John Watson Foster, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros 
dos Estados Unidos.

A delegação chegou a Hiroshima em 31 de Janeiro de 1895. Mas os poderes conferidos a 
esta delegação eram apenas os de ouvir e negociar as condições apresentadas pelos delegados 
japoneses e aguardar as  instruções finais de Pequim.

135 Ob. cit., pp. 199-214.
136 Idem, p. 216-218.
137 Ob.cit., p.250.
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Não tinha, pois, poderes para concluir, pelo que os japoneses recusaram iniciar as nego-
ciações138.

Entretanto os japoneses tinham iniciado o ataque à base naval de Weihaiwei, na penín-
sula de Shandong, onde se tinham concentrado os navios da esquadra Beiyang, a parte da 
marinha chinesa, dependente da autoridade de Li Hongzhang. 

Desembarcaram nas proximidades da base entre 20 e 23 de Janeiro. Iniciaram a marcha 
para a base em duas colunas em 26 de Janeiro.

Atacaram em 30 de Janeiro de 1895 os fortes que  protegiam  os lados Sul e Leste da base. 
No dia seguinte atacaram os fortes mais próximos da base. Quando entraram na cidade de 
Weihaiwei em 2 de Fevereiro  de 1895, viram muitas instalações da defesa abandonadas. Em 
12 de Fevereiro estavam senhores da base. O almirante Ding Ruchang e três oficiais superi-
ores suicidaram-se.

Este procedimento de Ding e dos seus subordinados, altamente honroso aos olhos dos 
japoneses, levou a que lhes fossem prestadas honras militares e que, ao contrário do que tinha 
acontecido em Port Arthur, não fossem exercidas violências sobre os prisioneiros139.

A tomada de Weihaiwei e dos navios que lá se tinham refugiado impunha que não se 
demorasse mais as negociações de paz com os japoneses. Sabia-se que os japoneses aceitariam 
negociar com Li Hongzhang ou com o Príncipe Gong. Para poupar o príncipe imperial à 
humilhação perante os japoneses, foi enviado Li Hongzhang.

Reposto nos seus títulos e dignidades, para efeitos protocolares, Li desembarcou em 19 de 
Março , no porto de Shimonoseki, à frente de uma delegação de mais de 100 pessoas. 

O tratado, depois de múltiplas propostas e contra-propostas e de ameaças japonesas de 
intensificar a guerra, foi assinado em 17 de Abril.

A China reconhecia a independência da Coreia. Cedia a península  de Liaodong ao Japão. 
Cedia a Formosa e as ilhas dos Pescadores. Abriria novos portos ao comércio estrangeiro. Pagaria 
uma indemnização elevada. Os cidadãos japoneses poderiam estabelecer fabricas nos treaty ports.

Na China, ainda que a corte tentasse manter o tratado secreto, o que tinha sido tornado 
público sobre as negociações  desencadeou uma enorme reacção hostil. Numerosos altos 
funcionários defenderam junto da corte a não-ratificação. A imprensa era altamente crítica.

A fragilidade da posição militar da China tornava, porém, impossível recuar. A troca das 
ratificações ocorreu em 8 de Maio140.

A reacção das potências inquietas com a expansão territorial conseguida pelo Japão acabou 
por trazer benefícios à China.

A Rússia estava especialmente inquieta. Em Abril de 1895 começou a juntar tropas no 
Extremo Oriente. Em Maio tinha 30 navios de guerra no Pacifico.

Seis dias depois da assinatura do Tratado os ministros da Rússia, da Alemanha e da França 
tinham feito uma diligência em conjunto no Ministério dos Negócios Estrangeiros Japonês  

138 Idem, pp.251-256.
139 Ob. cit., pp.226-230.
140 Ob. cit. , pp. 257-277.
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para sugerir,  a título de conselho amigável, que o Japão renunciasse à posse da Península de 
Liaodong. A presença ai do Japão seria uma ameaça permanente à capital da China, anularia 
a independência da Coreia e tornar-se-ia um obstáculo à paz no Extremo Oriente.

O Japão não tinha ainda força que lhe permitisse deixar de atender a esta diligência conjun-
ta, pelo que foi celebrado um novo tratado com a China, assinado em Pequim em 7 de  No-
vembro de 1895, em que o Japão devolvia à China a península de Liaodong, recebendo em 
troca um aumento de 30 milhões de taéis na indemnização a pagar pela China. Por pressão 
russa foi retirada deste novo tratado uma cláusula pela qual a China se comprometia a não 
ceder a península de Liaodong a qualquer outra potência141.

Para Xangai e outros dos treaty ports o tratado de Shimonoseki tornou-se fonte relevante de 
dinamização económica.

Xangai era já reconhecida como praça comercial de grande importância. No começo da 
guerra com a China o governo britânico fora notificado pelo Japão de que Xangai ficaria fora 
da zona de hostilidades142.

A faculdade concedida aos japoneses de criarem indústrias nos treaty ports, extensiva aos na-
cionais de outros estados por efeito da cláusula da nação mais favorecida, foi um importante 
factor da industrialização da China.

15. A implantação dos Estados Unidos no Pacífico. A Columbian Exposition, organizada 
em Chicago em 1893, mostrava  que os Estados Unidos eram já uma grande potência in-
dustrial. A indústria tinha crescido até então principalmente a partir do mercado interno, 
continuamente alargado pela expansão territorial e pelo aumento da  imigração.

Muitos começavam a interrogar-se sobre se tal dinâmica podia ser mantida sem recurso ao 
mercado externo. A política dominante ainda no final do século era a política de protecção às 
indústrias nacionais com base na pauta da alfândega. Mas começava a ver-se que se poderia 
colher grande benefício do acesso aos  mercados externos. Era essa a política da Grã Bretanha, 
então a potência dominante.

Os que se preocupavam  com a estratégia nacional dos Estados Unidos esforçavam-se por 
pôr este problema perante a opinião pública.

E entre eles o captain Alfred Thayer Mahan, professor de estratégia no U.S. Naval War  
College, que juntava regularmente aos seus livros de fundo, mais orientados para a instrução 
dos oficiais da marinha militar, múltiplos artigos publicados em órgãos da imprensa periódi-
ca, concebidos para ilustração de um público mais generalista.

Num  artigo escrito em Agosto de 1890, publicado no número de Dezembro desse ano da 
revista Atlantic Monthly, com o título The United States Looking Outward 143 anotava que não 
se corria grande risco em prever que logo que se dessem conta das oportunidades  de lucro  
existentes em mercados externos os empresários americanos procurariam a maneira de lá chegar.

141 Idem,  pp.286-289.
142 Ob. cit., p.279.
143 Incluído  no livro The Interest of America in Sea Power, Present and Future, publicado em 1898.
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Ora lá chegar com êxito passava pela disponibilidade de meios de transporte marítimo e 
pela possibilidade de  o fazer em segurança.

A Grã Bretanha, que dominava o comercio mundial, tinha criado posições e bases ao longo 
da rotas seguidas pela navegação marítima, que permitiam proteger os seus navios mercantes.

A França e a Alemanha estavam a implantar-se fora da Europa de modo análogo.
Ora os Estados Unidos pareciam indiferentes a esta questão.
Estava,de resto, em discussão pública a ideia de abrir um canal no istmo do Panamá, para 

onde certamente convergiria uma grande parte do comércio entre os Estados atlânticos e os 
da Ásia, sem que na América se atendesse aos riscos subjacentes  ao facto de os Estados Uni-
dos não terem qualquer posição nas rotas previsíveis da abordagem ao futuro canal.

Na área do Pacífico via-se as nações comerciais apropriar-se de posições estratégicas, sem 
que os Estados Unidos cuidassem em evitar que lhe escapasse até o controle de territórios 
situados no seu perímetro de segurança, como acontecia com as ilhas Hawai.

As opiniões de Mahan foram muito utilizadas pelos expansionistas americanos da época, 
em que se destacavam Theodore Roosevelt e Henry Cabot Lodge, muito apoiados  pelo  
Journal de Nova  Iorque, dirigido por William Randolph Hearst.

Havia,aliás, uma larga receptividade da opinião pública a estas teses.
Cabot Lodge, que era  Senador em representação do Massachusets, fez no Senado, em 

Março de 1895 a defesa da política expansionista, baseada nas análises de Mahan, a que 
chamava a Large Policy.

Ao mesmo tempo apresentou um mapa em que se indicavam os territórios de que a Améri-
ca deveria apoderar-se no desenvolvimento dessa política: Hawaii, Cuba, Porto Rico, e um 
canal que atravessaria o istmo do Panama. 

A apresentação de Lodge, que não era grande orador, foi seguida com inesperado inte-
resse. Senadores e membros da Cãmara dos Representantes saíram dos seus gabinetes para o 
ouvirem, e até membros do pessoal administrativo do Congresso vieram à sala do Senado144.

A revolta que tinha começado em Cuba em Fevereiro desse mesmo ano viria a tornar pos-
sível a implementação quase imediata da primeira fase da Large Policy.

Em Cuba confrontavam-se três posições no que se referia à ligação com a Espanha. Havia 
o partido autonomista que representava a posição dos crioulos ricos que reivindicavam um 
estatuto de autonomia, dentro da nacionalidade espanhola. Havia o partido unionista dos 
espanhóis inseridos no funcionalismo, no comércio, e nas actividades de artífice, quase todos 
nascidos em Espanha, que dominavam o sistema do poder oficial em Cuba e que eram contra 
a autonomia, que iria passar o poder para  as mãos dos crioulos. Para eles a autonomia, con-
duziria mais tarde ou mais cedo à independência. Havia, finalmente, o partido dos separatis-
tas, com larga simpatia entre a gente mais modesta, que procuravam obter a independência.

O partido dos independentistas era representado pelo Partido Revolucionário Cubano, 
fundado em 1891 por José Marti entre os trabalhadores dos tabacos da Flórida.

144 Evan Thomas - The War Lovers, Roosevelt,  Lodge, Hearst and the Rush to Empire, 1898. Little, Brown and Com-
pany, Nova Iorque, 2010, p. 71.
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Marti, grande organizador, percorreu as comunidades de imigrantes cubanos expondo os 
objectivos do Partido e solicitando contribuições para o seu funcionamento145.

Decidiu iniciar a guerrilha contra a autoridade espanhola em Fevereiro de 1895. Re-
gressou a Cuba para dirigir as operações, mas foi morto em Maio, logo no primeiro 
combate em que participou. Sucedeu-lhe na liderança da guerrilha Máximo Gomez, 
habilmente coadjuvado por António Maceo, um mestiço autodidacta, com grande in-
fluência sobre os negros146.

A guerrilha atacava muito os cubanos que não apoiavam  o movimento independentista. 
As casas e plantações dos crioulos ricos eram incendiadas. A população informava os guerri- 
lheiros sobre os movimentos do exército. O Capitão General Martinez Campos, comandante 
chefe em Cuba, orientava a acção do exército para a defesa das plantações isoladas e hesitava 
em actuar contra os populares que apoiavam disfarçadamente a guerrilha. Maximo Gomez 
contava com o desgaste provocado no exército governamental pela penosidade das operações  
num território com más estradas e clima hostil, bem consciente de que as doenças tropicais 
eram a maior causa de baixas entre os soldados espanhóis.

Manuel Tuñón de Lara refere que “El ejército de Cuba que contaba com 200000 hombres, 
habia tenido hasta mayo de 1897 las siguientes bajas: 2129 muertos, 8627 heridos. Más de 
53000 muertos de febre amarilla y otras enfermidades! y 20000 repatriados a la Península,  
inútiles por enfermedad o heridas.147”

A degradação da situação militar levou o governo de Espanha a exonerar Martinez Campos 
e  nomear Valeriano Weyler comandante chefe em Cuba. Weyler asssumiu a política de con-
centração da população civil sob o controle do exército nas áreas de actividade da guerrilha, 
procurando cortar a esta última o apoio popular. Concentrando o seu esforço sobre Mateo, 
que considerava especialmente  perigoso pela sua popularidade entre os negros, conseguiu 
que este fosse morto em Dezembro de 1896.

A partir daí a guerra estava controlada e Weyler pensava que o chefe do governo espanhol 
Cánovas del Castillo podia fazer concessões políticas, para evitar a intervenção dos Estados 
Unidos. Cánovas confrontou-se, porém, com a oposição dos partidários da política de guerra 
a quaisquer reformas que pusessem em risco os laços entre Cuba e Espanha.As reformas de 
Março de 1897 que reconheceram a personalidade administrativa de Cuba ficaram muito 
aquém do necessário para aliviar a situação.

Os incidentes do confronto em Cuba entre independentistas e governamentais eram muito 
noticiados nos jornais dos Estados Unidos. A luta contra o governo espanhol de Cuba era 
dirigida politicamente por exilados cubanos a partir de  Nova Iorque. Procuravam que os jor-
nais noticiassem as acções dos independentistas e as da repressão das autoridades espanholas 
e tentavam obter o apoio de políticos americanos.

145 Raymond Carr - Spain, 1808-1975. Clarendon Press, Oxford, 2ª ed., 1982 (1ª ed.1966), pp. 379-383. 
146 Evan Thomas, ob. cit., pp. 102-103.
147 Mauel Thuñón de Lara- La España del siglo XIX . Editorial Laia, Barcelona, 4ª ed., 1973 (1ª ed. 1960), p. 296.
148 Raymond Carr,pp.385-386.
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Havia também interesses dos grupos económicos que tinham investido em Cuba, desig-
nadamente na actividade açucareira e mineira. Afirma Júlio Le Riverend que, “Hacia 1895, 
se calcula que los norteamericanos han Invertido en Cuba unos 50 millones de dólares.149”

E havia uma exportação dos dois grandes produtos  de Cuba, o açúcar e o tabaco, dirigida 
quase totalmente para os Estados Unidos. 

Como escreve Manuel Tuñón de Lara, “Para comprender mejor el interés que los Estados 
Unidos tenian por las islas antillanas  damos a continuación los seguintes datos: La produc-
ción azucarera cubana en 1894 habia sido de 1 054 214 toneladas. De ellas foram exportadas 
1 023 719, de las quales 956 524, es decir, alrededor del  94 por 100, a los Estados Unidos. 
El tabaco iba también a Estados Unidos. En cuanto a las importaciones, en general, si España 
colocaba productos por 92 millones de francos, los Estados Unidos lo hacia por valor de 81 
millones. (Las exportaciones de España eran, sobre todo, en calzados, tejidos  y harina de 
trigo.)150”  

Para a imprensa sensacionalista americana, em que o Journal de Hearst tinha um lugar 
de destaque, as notícias sobre a guerra em Cuba, muitas delas provenientes dos rebeldes, 
empenhados em denunciar a dureza da repressão, ou de jornalistas enviados a Cuba, com a 
incumbência de detectar abusos e violações de direitos, embora não necessariamente fiéis à 
realidade, ajudavam a vender jornais. 

A política de Weyler de concentrar a população no intuito de cortar o apoio à guerrilha 
era fortemente criticada. As  más condições sanitárias e a pobreza acarretavam multiplicação 
das doenças e aumento da mortalidade. Weyler na linguagem do jornais tornou-se “Butcher” 
Weyler.

Hearst apoiava os revoltosos e quando os seus dirigentes solicitaram que lhes fosse reco- 
nhecido o estatuto de beligerantes o jornal de Hearst deu grande ajuda à campanha para 
obter uma decisão favorável do Congresso.

O noticiário da imprensa  sobre a guerra em Cuba e sobre os  abusos e prepotências atribuí-
dos aos militares espanhóis agitava a política americana e fazia crescer  a ideia de que os 
Estados Unidos deviam intervir para livrar a ilha das violências  que se exerciam sobre os seus 
habitantes.     

O Presidente Grover Cleveland  opunha-se, no entanto, totalmente a uma guerra com a 
Espanha. 

Na eleição presidencial de 1896 o candidato do Partido Republicano foi William 
McKinley, antigo governador do Ohio.  McKinley também não era adepto do recurso 
à guerra, caucionado contra projectos nesse sentido pelos horrores da Guerra Civil. E 
era candidato que não agradava nem a Lodge nem a Roosevelt. Mas, uma vez McKinley  
designado pelo Partido Republicano como candidato, Lodge e Roosevelt empenha-
ram-se na campanha eleitoral, que decorreu favoravelmente para os republicanos, tendo  
McKinley sido eleito. 

149 Julio Le Riverend - Historia Economica de Cuba. Ediciones Ariel, Barcelona, 1972, p. 189.
150 Manuel Tuñón de Lara, ob. cit., p.293.
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Roosevelt era então Police Commissioner da cidade de Nova Iorque, e procurava conseguir 
na nova Administração um cargo mais interessante.

Terminada a eleição, Lodge foi a casa de McKinley no Ohio, para conversar sobre a situação 
política. O Presidente eleito quis ouvir a opinião de Lodge sobre o problema de Cuba. Mas 
não deu indícios de estar aberto a uma intervenção militar.

Lodge falou em seguida de Roosevelt e da ideia de o colocarem como Assistant Secretary of 
The Navy. McKinley mostrou-se receptivo, embora salientando que havia algum risco de que 
Roosevelt chegasse ao lugar já com ideias assentes sobre algum projecto que queria levar a 
efeito e começasse logo a agir nesse sentido.

Lodge declarou que não havia motivo para inquietar-se a tal respeito, e pediu expressa-
mente a nomeação de Roosevelt.

Lodge passou a organizar uma campanha de apoio à nomeação de Roosevelt recorrendo aos 
seus muitos amigos em posições influentes. Detectaram-se resistências, que foram superadas 
e Roosevelt foi nomeado151.

Em Espanha a situação política sofrera uma reviravolta após a morte de Cánovas (Agosto de 
1897), assassinado por um anarquista italiano. Práxedes Sagasta, nomeado chefe do governo 
em Outubro seguinte, alterou radicalmente a política seguida em relação a Cuba. Exonerou 
Weyler e concedeu autonomia a Cuba152.

A autonomia foi fortemente contestada pelos unionistas e geraram-se confrontos nas ruas 
de Havana. O Journal de Hearst noticiava que cidadãos dos Estados Unidos estavam a ser 
molestados por populares, o que era falso. 

No entanto, como medida preventiva, para proteger os cidadãos americanos contra eventu-
ais violências da multidão, foi enviado para Havana um navio de guerra, o Maine. 

O Maine chegou a Havana em 25 de Janeiro de 1898. Na noite de 15  de Fevereiro deu-se 
a bordo uma explosão que provocou o afundamento do navio e a morte de mais de 250 dos 
355 oficiais e marinheiros que constituíam a sua tripulação.

A imprensa sensacionalista americana apoderou-se logo do acontecimento para o atribuir 
a um traiçoeiro acto de guerra dos espanhóis. Não se noticiou o esforço dos marinheiros do 
navio espanhol Alfonso XII, ancorado perto, para salvar das águas os sobreviventes. O jornal 
de Hearst informava os seus leitores que a multidão tinha insultado a memória das vítimas, 
quando de facto se tinha procedido com todo o respeito e solenidade ao enterro dos corpos 
que  se tinha conseguido recuperar153.

Sobre as causas da explosão, algumas opiniões de pessoas qualificadas foram logo no senti-
do de que tinha ocorrido um acidente, motivado por deficiências no plano do navio, em que 
o paiol da pólvora estava contíguo ao depósito de carvão, dele separado por uma chapa  de 
aço. Havia o risco de o carvão entrar em combustão espontânea e o calor transmitido à chapa 
de aço da divisória ser tanto que provocasse a explosão da pólvora. Havia noticia de casos 

151 Evan Thomas, ob. cit., pp.140-150.
152 Raymond Carr,ob. cit., p. 386.
153 Evan Thomas, ob. cit, pp.204-212.
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desse tipo em que a detecção a tempo tinha evitado a catástrofe. E sabia-se que nas marinhas 
de outros países se estava a proceder nos navios ao reforço do isolamento entre o paiol da 
pólvora e os depósitos de carvão.

No caso do Maine a tese do acidente envolvia riscos políticos relevantes. Havia muitos 
opositores ao programa  em curso de construção de navios para a Marinha de Guerra e a 
eventual conclusão de  que o modelo adoptado era defeituoso, podia servir aos opositores 
para paralisarem todo o programa154.

O governo de Espanha tinha proposto que as causas da explosão do Maine fossem investi-
gadas por uma comissão conjunta. Mas, sob a influência de Roosevelt, a ideia foi recusada155. 
Foi, em vez disso, nomeada uma comissão constituída exclusivamente por oficiais america-
nos, que concluíram que a causa da explosão tinha sido uma mina submarina. Só muitos anos 
mais tarde uma nova comissão concluiria ser altamente provável que tivesse havido explosão 
no depósito de carvão156.

Uns dias antes da explosão do Maine tinha sido publicada no jornal de Hearst uma carta 
particular  enviada pelo ministro de Espanha em Washington a um seu amigo , director de 
um jornal de Madrid, que  se encontrava de visita a Havana, e que tinha sido roubada por 
alguém afecto aos independentistas. A carta continha comentários sobre o clima político nos 
Estados Unidos a respeito da questão  de Cuba e apreciações muito negativas sobre o carácter 
e o modo de actuar do Presidente McKinley. Gerou-se mais um  escândalo que acabou por 
forçar a resignação do ministro.

O ambiente político hostil à Espanha adensava-se e o presidente McKinley era cada vez 
mais criticado pela sua posição de não intervir em Cuba.

O governo de espanhol, para reduzir a pressão americana, declarou um cessar fogo em 
Cuba em Abril de 1898. Em 10 de Abril o Ministro de Espanha em Washington informou o 
State Department de que o governo espanhol aceitava que os Estados Unidos “indicassem a 
natureza e duração do armistício”. Informou, ainda, que Cuba teria um governo autónomo. 
E apresentou a proposta de que os dois países aceitassem submeter a questão do Maine a 
arbitragem157.

Em 11 de Abril McKinley enviou ao Congresso a  mensagem do Presidente sobre a situação 
em Cuba,  recebida num ambiente de grande nervosismo.

A  mensagem pedia que o Congresso autorizasse uma intervenção armada em Cuba para 
acalmar uma situação que causava perturbação na vizinhança dos Estados Unidos e para 
proteger os bens e o comércio americanos. 

Seguiram-se vários dias de debate, que terminou em 20 de Abril por uma resolução con-
junta da Câmara de Representantes e do Senado que ”declarava Cuba independente e exigia 
a retirada das forças espanholas”.

154 Idem, pp. 210-213.
155 Evan Thomas, ob. cit, p.214.
156 Idem, pp. 221-222.
157 G. b. Tindall e D. E. Shi-America, A Narrative Hisory, ob. cit. pp.981-982.
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O Presidente assinou a resolução, de que foi enviada cópia ao governo de Espanha, com a 
indicação de que lhe seria dado seguimento se não houvesse resposta “completa e satisfatória” 
por parte de Espanha até ao meio-dia de 23 de Abril.

Em 22 de Abril o Presidente anunciou o bloqueio da costa norte de Cuba e do porto de 
Santiago158.

Poucos dias depois da explosão do  Maine, Theodore Roosevelt tinha telegrafado ao co-
mandante da esquadra americana do Pacífico ordem para concentrar os seus navios em Hong 
Kong e preparar-se para atacar a esquadra espanhola em Manila, na eventualidade de os Esta-
dos Unidos entrarem em guerra com a Espanha.

Também nas Filipinas o governo de Espanha estava a enfrentar uma guerrilha independen-
tista, embora a situação fosse menos grave do que em Cuba.

Como refere Manuel Tuñón de Lara, “A Filipinas, solo desde setiembre de 1896 hasta el 27 
de febrero de 1897, se enviaram 6 generales, 97 jefes, 735 oficiales y 25784 soldados”.

 ……..……………………………………………………………………………..
“Las pérdidas en Filipinas (como las anteriores según fuentes  oficiales) eran solamente de 

260 muertos y 920 heridos”159.
Em 25 de Abril o comodoro Dewey, comandante da esquadra americana do Pacífico, con-

centrada em Hong Kong, foi informado de que tinha começado a guerra entre os Esta-
dos Unidos e a Espanha, e instruído para seguir imediatamente para as Filipinas e começar  
operações contra a esquadra espanhola, cujos navios deviam ser capturados ou destruídos.

Em 1 de Maio, pela madrugada, chegou à vista de Manila e dos navios espanhóis ancorados 
perto da costa. Foi iniciado logo o bombardeamento dos navios espanhóis160.

Pelo final da manhã todos os sete navios espanhóis tinham sido incendiados ou afundados, 
tendo sofrido mais de 400 mortos. Entre os americanos houve seis feridos, nenhum morto.  

O entusiasmo nos Estados Unidos foi imenso. As fábricas não conseguiam satisfazer os 
pedidos de bandeiras americanas, que apareciam por todos os lados. O expansionismo ame- 
ricano tornou-se um tema de actualidade política161.

Theodore  Roosevelt, renunciou ao lugar de assistant secretary of the navy, no início da guer-
ra para seguir para Cuba como tenente coronel de um regimento de voluntários  que ajudou 
a recrutar e organizar, The First Volunteer Cavalry, que se chamaram a si próprios The Rough 
Riders. O comandante do regimento era o coronel Leonard Wood, herói da guerra contra os 
apaches, médico do Presidente McKinley e médico da família Roosevelt162.

O regimento de Roosevelt chegou em 5 de Junho a Tampa, na Flórida, onde o corpo expedi-
cionário americano embarcaria para Cuba. Em 14 de Junho começaram a deixar para trás a costa 
dos Estados Unidos. Em 20 de Junho avistaram Cuba. Em 22 os navios americanos bombardea- 

158 Idem,loc. cit..
159 Ob. cit., p.296.
160 Evan Thomas, p.256.
161 Evan Thomas, ob. cit.,pp.254-260.Tindall e Shi indicam 381 mortos entre os espanhóis e 8 feridos entre os 
americanos, ob. cit., p.983.
162 Evan Thomas, ob. cit., pp. 261-268.
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ram a zona de desembarque. O desembarque teve lugar em Daiquiri, de onde seguiram a pé para 
Las Guasimas. No caminho foram vítimas de uma emboscada, e  tiveram as primeira baixas163. 

Em 1 de Julho os Rough Riders participaram no ataque a El Pozo, no caminho para chegar 
às alturas de San Juan, onde um grupo de espanhóis estava entrincheirado. Roosevelt liderou 
a cavalo a primeira fase do avanço dos seus homens contra San Juan. O  facto de ser o único 
montado tornava-o um alvo fácil . Ao chegar a uma barreira de arame farpado desmontou e 
prosseguiu o avanço a pé, enquanto os espanhóis retiravam rapidamente164.

Tomada a posição de  San Juan os americanos tinham o caminho aberto para Santiago de Cuba. 
O ataque a El Caney, na vizinhança de San Juan, a que entretanto tinham procedido, permitiu-lhes 
cortar o abastecimento de água a Santiago. A situação dos espanhóis degradava-se rapidamente, por 
efeito da falta de água. O capitão general de Cuba, Ramón Blanco, entendeu, no entanto, que não 
podia iniciar-se negociações de paz sem uma intervenção da esquadra que tinha vindo da Europa 
sob o comando do almirante Cervera e se encontrava no porto de Santiago.

Contra a opinião de Cervera, que sabia que os seus navios eram tecnicamente inferiores aos 
navios americanos,  mais modernos, foi dada ordem para que a esquadra saísse de Santiago e 
atacasse. Cervera executou a ordem  e o resultado foi a perda de todos os navios  espanhóis na 
batalha de 3 de Julho. Os americanos tiveram apenas um morto. Os espanhóis sofreram 323 
mortos e 151 gravemente feridos165.

Seguiram-se negociações que levaram à capitulação dos militares espanhóis em 17 de Julho, 
em cerimónia realizada na praça central de Santiago.

Em 25 de Julho os americanos ocuparam Porto Rico. Também em Julho um navio ameri-
cano bombardeou o forte de Guam.

Em 26 de Julho o governo espanhol solicitou a abertura de negociações de paz. Foi assina-
do um armistício em 12 de Agosto166.

A guerra foi seguida de perto por Hearst, que chegou às águas de Cuba em 18 de Julho, 
antes das forças americanas.

Fretou um navio a vapor, que adaptou para trabalhos de imprensa. Incluía um laboratório 
fotográfico e levava uma impressora e demais meios para imprimir um jornal em Cuba logo 
que a instalação do poder americano o tornasse possível.

Obteve do comando americano as autorizações necessárias para que os seus repórteres pu-
dessem acompanhar as tropas em movimento167. O próprio Hearst desembarcou e assistiu 
de perto aos combates que abriram o caminho para Santiago168. Vários dos marinheiros es-
panhóis sobreviventes da batalha de 3 de Julho renderam-se mesmo ao seu navio, que se 
encontrava nas águas onde decorreram os combates169.

163 Idem, pp. 277-309.
164 Ob. cit., pp. 317-327.
165 Evan Thomas, ob. cit., pp.340-344.
166 G.B.Tindall e D.E.Shi, p.985.
167 Evan Thomas, ob. cit., 290-292.
168 Idem, p.309-311: pp.329-334.
169 Ob. cit., pp. 344-346.
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O seu jornal pôde assim publicar uma informação muito completa sobre as operações. 
Uma das consequências que isso teve foi tornar muito conhecida do público americano a 
acção dos Rough Riders e de Theodore Roosevelt.

Richard Harding Davis, um conhecido repórter que escreveu sobre Cuba para o Journal de 
Hearst, para o New York Herald e para o Scribner’s Magazine, acompanhou de perto a acção 
militar de  Roosevelt e produziu muitos artigos elogiosos, reproduzidos pelos outros jornais.

De tal modo que no final da guerra Roosevelt aparecia como um candidato natural a altas 
funções políticas.

Quando regressou de Cuba com o seu regimento foi acolhido por multidões entusiásticas.
Foi eleito governador do Estado de Nova Iorque, tendo sido empossado em 1 de Janeiro de 1899.
Nas eleições de 1900 foi candidato a Vice-Presidente dos Estados Unidos, na segunda 

candidatura do Presidente McKinley, tendo sido eleito e empossado em 1901. Quando  
McKinley morreu em  Setembro de 1901, na sequência do atentado de um anarquista,  
Roosevelt tornou-se presidente. 

Em 1 de Outubro iniciaram-se em Paris a negociações de paz com a Espanha, das quais 
resultou que a Espanha perdeu a favor dos Estados Unidos os restos do seu império.  Houve, 
no entanto, alguma resistência da delegação espanhola relativamente à entrega das Ilhas  
Filipinas, em relação às quais os Estados Unidos não podiam invocar o direito de conquista170.

A esquadra do comodoro Dewey tinha destruído a esquadra espanhola  que se encontrava 
na baia de Manila, mas não tinha havido ocupação da cidade, porque Dewey não levava con-
sigo tropas  adequadas para o efeito. Levava o chefe do  movimento independentista, Emílio 
Aguinaldo, que estava exilado em Hong Kong e que foi desembarcado em Luzon, no intuito 
de incentivar a resistência contra os espanhóis.

As primeiras unidades do exército americano enviadas para as Filipinas, 2500 homens, chega-
ram à baia de Manila em 30 de Junho. O seu comandante, o brigadeiro Anderson,  não iniciou 
quaisquer operações contra os espanhóis. Antes empenhou-se prioritariamente em usar os homens 
para descarregar o equipamento, munições e abastecimento vindos a bordo dos três transportes de 
tropas. Um segundo contingente, de cerca de 3600 homens, chegou em 17 de Julho. Um terceiro 
contingente, de cerca de 4800 homens chegou em 25 de Julho. A primeira batalha de Manila 
iniciou-se em 13 de Agosto171, isto é, um dia depois de assinado o armistício com a Espanha.

As Filipinas tinham passado a ser vistas em alguns meios de negócios como uma plata-
forma valiosa para apoio ao comércio americano na China e no Pacífico, e entre as sociedades 
missionárias como um campo de acção interessante, pelo que o Presidente McKinley tinha 
mandado instruir os negociadores americanos em Paris para obterem a sua cedência pela 
Espanha. O acordo fez-se mediante o pagamento pelos Estados Unidos de uma compensação 
de 20 milhões de dólares172. O tratado foi assinado em 10 de Dezembro de 1898,  e ratificado 
pelo Senado dos Estados Unidos em 6 de Fevereiro de 1899.

170 G. B. Tindall e D. E. Shi, ob. cit., p.987.
171 Brian McAllister Linn - The Phlippine War, 1899-1902.University Press of Kansas, 2000, pp. 14-24.
172 G.B.Tindall e D.E. Shi, ob. cit., p.987.
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Porto Rico, as Filipinas e Guam foram anexadas pelos Estados Unidos.
Nas Filipinas o governo dos Estados Unidos teve de enfrentar a tenaz resistência dos inde-

pendentistas encabeçados por Emílio Aguinaldo, que obrigou a um enorme esforço militar 
e se acompanhou de muita violência arbitrária contra civis. A fase mais intensa de operações 
durou mais de dois anos. Mas mesmo depois de proclamada a vitória americana e declarado 
o território pacificado foram frequentes os confrontos em diversas regiões do país que obriga-
ram a intervenções em força173.

A anexação de Cuba, que chegou a ser defendida por alguns dos promotores da intervenção ame- 
ricana, acabou por revelar-se impraticável. A ideia de incorporar uma numerosa população católica 
e fortemente mestiçada desagradava a muitos nos Estados Unidos. E os cubanos que tinham lutado 
contra a Espanha esperavam que da derrota desta resultasse a independência de Cuba174.     

Cuba foi encaminhada para a independência, inicialmente  sujeita à tutela dos Estados 
Unidos, de que uma das mais conhecidas manifestações é a Emenda Platt, aprovada pelo 
congresso dos Estados Unidos em 1901. Nos termos da Emenda Platt Cuba não poderia pôr 
em risco a sua independência por um tratado com um terceiro país, não poderia contrair 
empréstimos que não pudesse pagar com as receitas ordinárias, reconhecia o direito de os 
Estados Unidos intervirem para preservar a independência de Cuba e a existência aí de um 
governo que garanta a defesa da vida, dos bens e da liberdade individual, ficando vinculada a 
vender ou ceder terras para instalação de facilidades navais e de abastecimento de carvão para 
navios, de que hoje subsiste a base naval da Baia de Guantanamo175.

O Hawai foi anexado por decisão do Congresso de 7 de Julho de !898. Também em 1898 
os Estados Unidos anexaram a ilha de Wake.

Em 1899, os Estados Unidos e a Alemanha dividiram entre si as ilhas Samoa.

16. O Caminho de Ferro Transiberiano. A construção do caminho de ferro transibe- 
riano (1891-1904) alterou de maneira radical a configuração geopolítica do Extremo O- 
riente. A Rússia passava a dispor de uma via de comunicação que lhe facilitava ligar a capital,  
S. Petersburgo, na vizinhança do Mar Báltico, à cidade de Vladivostok, no mar do Japão. 
Abria um caminho que poderia servir para transportar mercadorias desde o Extremo Oriente 
até à Europa em poucos dias, concorrente da via marítima tradicional, em fins do século XIX 
hegemonizada pela Grã-Bretanha. Principalmente constituía  um meio de mover os grandes 
efectivos militares que podia mobilizar, por linhas interiores ao longo da Ásia Central, que a 
Grã-Bretanha lhe disputava a partir do seu Império da Índia, e da fronteira interior da China 
até aos mares do Extremo Oriente onde receava pela segurança da fronteira marítima da 
Sibéria, exposta à eventual intervenção das marinhas militares das grandes potências rivais 
que dominavam o comércio marítimo com a China.

173 Brian McAllister Linn - Guardians of Empire, The U.S. Army and the Pacific. The University of North Carolina 
Press, Chapel Hill & Londres, 1997.
174 Evan Thomas, p.240.
175 G. B. Tindall e D.E.Shi, p.990.
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Aparentemente, Witte, ministro das finanças, principal impulsionador do projecto do  
transiberiano, e os seus conselheiros diplomáticos e militares, não se deram conta imediata-
mente de que o que o governo da Rússia apresentava como uma iniciativa de protecção e 
desenvolvimento dos seus territórios mais afastados do centro económico e demográfico do 
seu país, aparecia aos olhos dos governos dos países com interesses no Extremo Oriente como 
parte de um projecto de expansão territorial do Império Russo que os ameaçava176.   

Quando se começou a estudar o percurso da linha que devia passar a norte do rio Amur, em 
território atribuído à Rússia pelo tratado de Aigun de 1858, concluiu-se que a características 
da área tornariam o trabalho de implantação da linha muito penoso, pelo que se pensou, 
em alternativa, fazer passar o troço final do Transiberiano  pela Manchúria, território chinês.  

Em 1896, o ministro da Rússia em Pequim, o conde Artur Kassini, apresentou ao Tsungli 
Yamen uma proposta nesse sentido, que foi rejeitada. A contraproposta de a China construir 
por sua conta, dentro de seis anos, um caminho de ferro na Manchúria, foi, por seu lado, 
rejeitada pelo diplomata russo.

O envio de Li Hungzhang para representar a China na coroação do Czar Nicolau II, per-
mitiu ao Ministro de Witte retomar a negociação do projecto de ligação do Transiberiano a 
Vladivostock  através da Manchúria.

Foi proposta uma aliança defensiva entre a Rússia e a China contra o Japão, e um presente 
de 3 milhões de rublos a Li Hungzhang se fosse concedida autorização para construir a referi-
da linha.

Em 3 de Junho de 1896, Li Hungzhang, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia 
Lobanov-Rostovskii e o Ministro das Finanças de Witte, assinaram um tratado secreto de 
aliança, válido por 15 anos, mediante o qual os dois países se obrigavam a apoiar-se recipro-
camente em caso de ataque do Japão à Rússia, à China ou à Coreia, e a não concluírem paz 
separada com o Japão.

Para facilitar o movimento das tropas russas em direcção aos pontos ameaçados e o seu 
aprovisionamento, a China autorizava a construção de uma linha de caminho de ferro através 
das suas províncias de Amur e Kirin em direcção a Vladivostok, entendendo-se que a ligação 
desta linha ao sistema ferroviário da Rússia não poderia servir de pretexto para usurpar o 
território da China ou para pôr em dúvida os direitos de soberania do Imperador da China.

Li Hungzhang, que submeteu à aprovação prévia de Pequim todos os pontos negociados, 
insistiu em que a Chinese Eastern Railway, fosse instituída e funcionasse com independência 
do Governo Russo.

Foi, assim constituída uma sociedade anónima para construir e fazer a gestão da linha. 
Mas de Witte manipulou a colocação das acções no mercado por forma a evitar a entrada de 
investidores independentes. Inicialmente o governo russo ficou com 25 % das acções. Mas 
adquiriu uma opção de compra detida pelo Russo-Chinese Bank, que lhe permitiu mais tar-
de, em 1902, reunir acções representando 53% do capital.

176 S.C.M.Paine - Imperial Rivals, China, Russia, and Their Disputed Frontier. M.E.Sharp, Inc.,Armonk, Nova Iorque, 
e Londres, 196, pp.183-185.
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A linha seria construída com a bitola usada na Rússia, diferente da adoptada pela China. 
Caberia ao governo chinês providenciar quanto à segurança da linha e das pessoas ao seu 
serviço. Os conflitos ocorridos no território da linha seriam resolvidas pelas autoridades lo-
cais em conformidade com os tratados. A companhia proprietária da linha ficaria isenta de 
impostos. O comércio russo beneficiaria de tarifas inferiores em 30 % às que vigoravam no 
comércio marítimo. 

A linha poderia ser comprada pela China decorridos 36 anos sobre o fim da sua construção. 
Reverteria para a China passados  80 anos sobre o fim da sua construção. 

Para financiar o presente prometido a Li Hungzhang foi criado no Russo-Chinese Bank 
um fundo de 3 milhões de rublos destinado a facilitar as negociações e a execução do acordo 
relativo ao caminho de ferro da Manchúria. Seria pago um mihão quando o governo chinês 
ratificasse o acordo, um segundo milhão quando fosse aprovado o traçado da linha, e um ter-
ceiro milhão quando a linha ficasse concluída177. A construção da linha teve início  em 1897 
e e foi concluída em 1904178. 

Vários dos autores citados sublinham que os dinheiros provenientes destes presentes e ou-
tros proveitos análogos eram usados por Li Hunzhang para presentear pessoas influentes da 
Côrte Imperial, a começar pela própria Imperatriz Tzu Hsi, consolidando por essa via apoios 
indispensáveis na luta contra as muitas intrigas que procuravam atingi-lo.         

Em 1897, com base no facto de terem sido assassinados na região de Shandong dois mis-
sionários alemães, a Alemanha, invocando razões de segurança, forçou a criação de um ponto 
de apoio na baía de Kiaochow.

Os treaty powers sentiram os seus interesses ameaçados, visto  a Alemanha passar a ter meios 
militares em posição próxima da via marítima de acesso a Tientsin. A Grã-Bretanha obteve 
da China a concessão de Wei-hai-wei,por vinte e cinco anos, o que lhe permitiria instalar 
forças suas em termos de poder intercalar-se entre as tropas alemãs e a capital da China em 
caso de a Alemanha vir a tentar um golpe contra Pequim. A Rússia, invocando igualmente 
o perigo que se tinha criado pela instalação alemã em Shandong, ocupou em Dezembro de 
1897 Lüshun (Port Arthur) e Dalian, informando o governo chinês de que se tratava de uma 
medida temporária motivada pelo desejo de defender a China.

Porém, viu-se, pouco depois, a Rússia começar a tomar medidas que revelavam a intenção 
de consolidar a sua presença na área. A partir de Janeiro de 1898 as autoridades russas 
começaram a expulsar os civis chineses da área da Península de Liaodong.

Em 4 de Março seguinte a Rússia pediu formalmente a concessão dos portos de Lüshun e 
Dalian, a fim de melhor assegurar o apoio à China na defesa contra o Japão.

O pedido foi feito em termos de ultimatum, exigindo uma resposta chinesa dentro de 
quatro dias.

Em 27 de Março, Li-Hungzhang e Chang Yin-huan, funcionário do Tsungli Yamen, as-
sinaram com o chargé d’affaires russo em Pequim, Aleksandr Ivanovich Pavlov, um acordo 

177 S.C.M-Paine - Imperial Rivals, China, Russia, and Their Disputed Frontier.Ob.cit., pp.186-189. 
178 Idem,p.185.
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cedendo à Rússia por 25 anos Lüshun e Dalian. Terá sido nessa ocasião dado um presente de 
500 000 rublos a Li Hunzhang e 250 000 rublos a Chang Yin-huan179.

Meses depois, em 6 de Julho de 1898, foi feita nova concessão à Rússia. A Rússia foi 
autorizada a construir o South Manchurian Branch da Chinese Eastern Railway, que ligaria 
Liaodong a Harbin. 

Este projecto, aparte as inquietações que gerou no Japão e nos outros treaty powers, reve-
lou-se fonte de fortes conflitos com a população chinesa. A área por onde devia  passar a linha 
era  densamente habitada e a população reagiu com violência às expropriações necessárias.

A revolta dos Boxers em 1900 conduziu na Manchuria a muita violência contra as linhas 
de caminho de ferro construídas pelos russos. Cerca de  dois terços das linhas foram vanda- 
lisadas. 

Para tentar conter a violência, a Rússia enviou para a Manchúria mais de 100 000 soldados, 
assumindo formalmente o poder supremo, administrativo e  militar, no território.

Com a assinatura do Tratado que pôs fim à guerra dos Boxers,  em 7 de Setembro de 1901, 
e a saída de Pequim  da guarnição internacional, dez dias depois,180 esperava-se que à medida 
que a paz se instalasse na Manchúria a Rússia começasse a retirar as suas tropas. No entanto, 
a decisão de retirar tardava.

Havia divisão de opiniões no seio do governo russo. Alguns (o almirante Aleksev, coman-
dante das forças russas em Liaodong e no Pacífico, e o general Kuropatkin, Ministro da 
Guerra)  pensavam que a anexação da parte Norte da Manchúria, era necessária à defesa da 
fronteira russa, e seria viável por ser menos densamente povoada do que a parte Sul. Outros 
pensavam que a Rússia devia retirar (o Ministro das Finanças de Witte e o Ministro dos Ne-
gocios Estrangeiros Lamzdorf ). A hesitação traduzia-se em listas de exigências feitas à China, 
como condição para a retirada. O Czar Nicolau II era favorável à anexação, e as reservas de de 
Witte a tal política levaram a que fosse demitido de Ministro das  Finanças.

O clima internacional, manifestamente oposto à política de anexação, levou a Rússia a 
retirar, tendo anunciado em 12 de Abril de 1902, a conclusão de um acordo com a China em 
8 do mesmo mês, pelo qual a retirada se realizaria em etapes de seis meses, ficando concluída 
em 8 de Abril de 1903181.

Já quando a impotência militar da China, que tinha ficado à  vista do Mundo pela derrota 
na guerra com o Japão, depois muito confirmada pelas  violências e pressões dos estados es-
trangeiros, a que o governo de Pequim se mostrava incapaz de resistir, fazia recear a partilha 
do seu território entre as potências activas no Extremo Oriente, o Secretary of State dos Esta-
dos Unidos, John Hay, tinha enviado em 1899 aos governos de Londres, Berlim, S. Petersbur-
go, e depois também aos de Tóquio, Roma e Paris, a Open Door Note em que se defendia que 
o comércio com a China devia manter-se aberto a todos os países em condições de igualdade, 

179 S.C.M. Paine - Imperial Rivals, p.191.
180 Diana Preston - A Brief History of the Boxer Rebellion, China’s War on the Foreigners, 1900. Robinson, Londres, 
2002 (1ª ed.1999), p.325.
181 S.C.M.Paine - Imperial Rivals, ob. cit., pp.215-225.
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afastando-se quaisquer medidas que favorecessem os nacionais de uma nação em detrimento 
das outras e permetindo-se à China cobrar tarifas numa base igualitária.

Apenas o governo britânico aderiu formalmente a estes princípios, mas nenhum outro os 
rejeitou, pelo que Hay os proclamou como aceites.

Quando da intervenção internacional motivada pela revolta do Boxers, em que tropas 
americanas participaram, em circular de 3 de Julho de 1900, o Secretary John Hay tinha 
anunciado que os Estados Unidos eram favoráveis a uma solução que preservasse a integri-
dade territorial e administrativa da China182.

A perspectiva de um confronto militar devido à relutância da Rússia em saír da Manchúria 
levou à formação de uma aliança entre a Grã-Bretanha e o Japão por tratado assinado em 
Janeiro de 1902.

A Grã-Bretanha reconhecia os interesses do Japão na Coreia e os seus interesses na China, 
e o Japão reconhecia os interesses da Grã-Bretanha na China. Em caso de guerra para pro-
teger os seus interesses cada um dos dois aliados manter-se-ia neutral, salvo se duas ou mais 
potências se coligassem contra o outro, hipótese em que seria prestada assistência militar183.

17. A guerra entre o Japão e a Rússia em 1904-1905. O Japão via como contrária aos seus 
interesses a presença de forças russas na Manchúria e inquietava-se especialmente por terem 
sido atribuídas concessões a russos para exploração de madeiras no vale do rio Yalu, na fron-
teira entre a China e a Coreia184.  

A questão era muito tratada na imprensa japonesa. Wenceslau de Moraes, então Cônsul de 
Portugal em Kobe185, nas Cartas do Japão, que enviava para o Comércio do Porto faz várias 
referências a tais comentários da imprensa, prenunciadores do conflito que viria a ocorrer 
entre o Japão e a Rússia.

Na carta de 30 de Junho de 1903 cita um artigo publicado em inglês pelo Niroku Shimpo, 
“conceituado jornal” de Tóquio, sob o título “Japan’s aspiration”, amplamente distribuído en-
tre os residentes estrangeiros, e onde se expõe o ponto de vista japonês sobre as relações que 
é imperioso estabelecer com a China e a Coreia.

O argumento central sintetiza-se na seguinte passagem, “Hoje, diz o jornal citado, o Im-
pério do Japão conta 46 milhões de habitantes, por outras palavras , contém 60 indivíduos 
por cada milha quadrada. Esta prodigiosa população cesce anualmente na proporção de 1,1 
p.c. em média; dentro de 62 anos será de 90 milhões, o dobro do actual. Pense-se nisto. É, 
pois, para o Japão uma questão de necessidade que uma extensão qualquer de terra se ofereça 
para  seus filhos e para os filhos de seus filhos; a Coreia e a China, países vizinhos, proporcio- 
nam esta vantagem e dão a solução para o problema. O Japão deve desenvolver o seu tráfe-
go com estas duas nações, no intuito de melhorar a condições económicas internas, e delas 

182 G.B.Tindall e D.E.Shi, ob. cit., pp.991-993.
183 S.C.M. Paine-Imperial Rivals, pp. 224-225.
184 Paine, ob. cit., pp.224-225.
185 Armando Martins Janeira - Figuras de Silêncio, A Tradição Cultural Portuguesa no Japão de Hoje. Junta de Investi-
gações Científicas do Ultramar, Lisboa,1981,p.177 e segs. 
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receber aquilo de que careça; em troca, transmite-lhes as indústrias modernas e as virtudes 
cívicas da civilização ocidental, melhorando sob a sua asa protectora, as condições de vida das 
populações chinesa e  coreana”186.  

O Niroku Shimpu prossegue, escreve Wenceslau de Moraes, referindo-se “à política absor-
vente e maquiavélica da Rússia na China, donde não mostra intenções de sair”.

Não sendo de esperar uma acção colectiva da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Japão, 
“para forçarem os russos   a abandonar o solo alheio”, o Japão terá de fazer “o papel do jovem 
David em face de Golias”.

As Cartas de Wenceslau de Moraes vão relatando os  passos políticos e militares que o  
governo do Japão vai dando neste sentido. 

A carta de 18 de Fevereiro de 1904, escrita com a guerra   já em curso, descreve a exposição 
apresentada pelo ministro japonês dos negócios estrangeiros à imprensa de Tóquio sobre os 
fundamentos da opção de usar a força.

O Japão entende ter o dever de proteger a integridade territorial da Coreia. 
 “A Rússia, a despeito do seu acordo com a China e das promessas feitas às potencias, con-

tinua ocupando a Manchúria e manifestando uma política agressiva  na fronteira coreana. Se 
a Manchúria for anexada pela Rússia, a continuação da independência a Coreia é  impossível.

Nestas circunstâncias, desejando o governo japonês entrar sem demora em amigáveis nego-
ciações com a Rússia a respeito dos interesses dos dois impérios na Manchúria e  na Coreia, 
comunicou as suas intenções ao governo russo em  Julho passado, o qual governo não tardou 
em responder que se achava animado de iguais desejos.  Em 12 de Agosto o governo japonês 
fez chegar a S.Petersburgo a seguinte base de negociações: - Acordo entre as duas potências 
para respeitar a  independência e a integridade territorial da China e da Coreia; reconheci-
mento de iguais oportunidades  para a expansão do comércio de todas a nações na China e 
na Coreia; reconhecimento pela Rússia da supremacia dos interesses do Japão na Coreia, e 
reconhecimento  pelo Japão dos interesses especiais da Rússia em conexão com a sua linha 
férrea na Manchúria, sem que esta cláusula prejudique em nada a primeira; na hipótese do 
caminho de ferro japonês na Coreia  se estender até à Manchúria a ir ligar-se com a linha fér-
rea chinesa, de Leste e de Shanhaikwang e Newchwang, a Rússia não se oporá a tal medida.”

Pediu-se uma resposta urgente. Mas só se obeve reacção russa em 3 de Outubro. Dela 
resultava que a Rússia não aceitava reconhecer a soberania da China sobre a Manchúria nem 
a aplicação na Manchúria do regime de porta aberta. Ficavam excluídos da Manchúria e da 
sua costa os interesses japoneses. Reconhecia-se ao Japão certos direitos na Coreia, “mas não 
o de servir-se de qualquer ponto do território da Coreia como centro estratégico”. Propõe-se 
a criação de uma zona neutral a Norte da Coreia.

O Japão respondeu em 30 de Outubro, rejeitando algumas contrapropostas, propondo emendas 
a outras e sugerindo que a haver uma zona neutral devia ser definida na Manchúria e não na Coreia.         

A resposta russa, recebida em 11 de Dezembro, indica que a Rússia apenas  aceita tratar da 
questão da Coreia.

186 Wenceslau de Morais - Cartas do Japão, 1ª série. Parceria, Lisboa, 1977, p. 146.
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Em 21 de Dezembro o Japão apela a que sejam reconsideradas as propostas russas e afasta-
das a restrição à acção do Japão na Coreia e a questão da zona neutral, para que se possa 
continuar a negociar.

A resposta russa de 6 de Janeiro mantem a  proposta de restrição à acção do Japão na Coreia  
e a questão da zona neutral. Admite a aplicação da política de porta aberta na Manchúria, 
com exclusão da instituição de settlements.

Em 11 de Janeiro o Japão apelou de novo a que a Russia reconsiderasse as suas propostas. 
Mas não houve resposta.

Tal o processo diplomático que antecedeu a guerra187.
A esquadra japonesa comandada pelo almirante Togo iniciou o ataque a Port Arthur na 

madrugada de 8 de Fevereiro de 1904, sem haver prévia declaração de guerra. 
Os navios russos foram surpreendidos, com as tripulações em regime de tempo de paz, na 

maior parte dos casos nas camaratas, a dormir. Muitos navios sem a pressão necessária nas 
caldeiras para poderem manobrar. As peças de artilharia de costa mantidas com as protecções 
habituais de Inverno em tempo de paz.

O adido naval russo em Tóquio tinha avisado que seria de prever acção imediata por parte 
dos japoneses.

Mas em Port Arthur não se tomaram as medidas apropriadas para pôr os navios em estado 
de prontidão para resistir a um eventual ataque188. 

Só em 8 de Março, com a chegada de um novo comandante, o vice-almirante Makaroff, a 
guarnição russa começou a tornar-se mais activa.

Em 12 de Abril, num movimento para enfrentar os navios japoneses, os navios russos en-
traram numa área minada pelos japoneses, tendo sido atingido o couraçado Petropavlovsk, 
que se afundou provocando a morte do  almirante Makaroff, que seguia a bordo.Pouco de-
pois tocou também uma mina o couraçado Pobieda, que sofreu inundação e adornou. O 
contra-almirante Príncipe Ukhtomski, que seguia a bordo do Pobieda, conseguiu dominar a 
situação e conduzir os navios para Port Arthur189.

Por outro lado, navios russos vindos de Vladivostok, sob o comando do contra-almirante 
Bezobrazov, atacaram e afundaram dois transportes de tropas japoneses que se moviam do 
Japão para a Coreia,e torpedearam um terceiro.Percorrendo a costa do Japão, ainda captura- 
ram e afundaram outros navios mercantes, regressando sem perdas à sua base190.

De 25 de Abril a 1 de Maio de 1904 decorreu a batalha do Yalou. Os russos retiraram, os 
japoneses prosseguiram o seu avanço. Em começos de Maio o 2º exército japonês desembar-
cou na península de Liaodong191.

187 Ob. cit.,pp.pp. 217-219.
188 Captain Donald Macintyre, ob. cit.,pp.136-138.
189 Idem ,pp.141-148.
190 Ibidem,p.151.
191 Dany Savelli (direcção de) - Faits et imaginaires de la guerre russo-japonaise (1904-1905). Les Carnets de l’exotisme 
nº5. Editions Kailash, Paris, 1905, p.562.
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Os japoneses prosseguiam a sua tentativa de bloqueio naval de Port Arthur. As operações de 
bloqueio no meio do nevoeiro levaram a que, em 15 de Maio os cruzadores japoneses Yoshino 
e Kasuga colidissem, tendo-se afundado o primeiro com perda de larga parte da tripulação. 
O Kasuga, também muito danificado, teve de voltar ao Japão para reparações. Mais tarde, 
nesse mesmo dia, os couraçados Hatsuse e Yashima foram vítimas de minas russas. O Hatsuse 
afundou-se rapidamente, com perda da tripulação de cerca de 500 homens. O Yashima ainda 
se aguentou algum tempo, mas veio a afundar-se durante a noite192.

Em 10 de Agosto uma batalha indecisa entre os navios japoneses e russos na vizinhança de 
Port Arthur provocou danos consideráveis nas duas esquadras. O comando russo considerou 
que, depois disso, não seriam possíveis novas saídas para o mar, pelo que o pessoal e o arma-
mento foram desembarcados para apoiar os combates em terra193.

Vitoriosos na batalha de Nanshan, em 25-26 de Maio, os japoneses avançaram para com-
pletar o cerco a Port Arthur. 

Os russos não conseguiram abrir caminho por terra até Port Arthur.
A partir de fins de Outubro os japoneses lançam ataques sucessivos sobre Port Arthur, que 

se rendeu em 2 de Janeiro de 1905.
Após a batalha de Liaoyang, que decorreu de 24  de Agosto a 3 de Setembro, e em que 

participaram trezentos mil combatentes, o exército russo recuou para a outra margem do rio 
Cha-Ho, em direcção a Mukden194.

Novo recuo russo após a batalha de Cha-Ho, a 32 Km de Mukden, que decorre de 5 a 17 
de Outubro195.

A partir de fins de Outubro, os japoneses lançam sucessivos assaltos a Port Arthur, sofrendo 
pesadas baixas. Proseguindo os seus ataques, no decurso do mês de Dezembro os japoneses 
conseguem ocupar a cota 203 que domina Port Arthur196. 

Em 2 de Janeiro de 1905 rendeu-se a guarnição de Port Arthur.
De 19 de Fevereiro a 10 de Março decorreu a batalha  de Mukden (Shenyang), em que 

participaram seiscentos mil combatentes. Os russos retiraram em direcção a Kharbine197.
A frota que partiu  do Baltico em 15 de Outubro de 1904, sob o comando do contra-almi-

rante Rozhestvenski, para se juntar às forças  navais russas do Extremo Oriente, chegou aos 
mares da China em Maio de 1905, após uma longa e penosa viagem, em que parte dos navios 
teve de seguir pelo Cabo da Boa Esperança, enquanto outros puderam ir pelo Suez.Já então 
há muito se tinha rendido Port Arthur e estava a degradar-se em terra a defesa russa.

A opção era seguir para Vladivostok, passando pelo  estreito de Tsushima, expondo-se ao 
ataque da esquadra japonesa, comandada pelo almirante Togo. A  batalha decorreu em 27 
e 28 de Maio, com resultados catastróficos para os russos. De doze couraçados, oito foram 

192 Captain Donald Macintyre,pp.148-151.
193 Idem,pp.,151-159.
194 Savelli, p.564;S.C.M-Paine,242.
195 Savelli, loc. cit.
196 Idem,p564-565.
197 Savelli, p.565;Paine, p.242.
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afundados e quatro foram cercados e renderam-se. Foram afundados cinco cruzadores.Vá- 
rios navios atingidos por torpedos foram conduzidos pelos seus comandantes para a ilha de 
Tsushima e afundados para evitar a captura. Sete destroiers foram afundados pelos japoneses 
e um rendeu-se. Alguns navios deslocaram-se para o Sul e foram internados nas Filipinas. Só 
chegaram a Vladivostok um cruzador e um destroier. A esquadra japonesa perdeu apenas três 
navios torpedeiros198. 

No final da guerra, em 1905, a Rússia tinha em campo 1 milhão e trezentos mil homens e 
o Japão novecentos mil199.

A guerra provocou enormes prejuízos tanto à Rússia como ao Japão e teve como conse-
quência centenas de milhares de baixas para ambos.

O Presidente Theodore Roosevelt ofereceu-se para mediar o conflito entre o Japão e a 
Rússia.

O Japão aceitou a oferta em 10 de Junho e a Rússia em 12 de Junho200.
As negociações de paz entre o Japão e a Russa iniciaram-se em Portsmouth, nos Estados 

Unidos, em 9 de Agosto. Witte foi chamado de novo ao governo para representar a Rússia 
em Portsmouth. 

O tratado de paz foi  assinado em 5 de Setembro. O Japão recebeu a metade Sul da ilha 
Sakhalina, a península de Liaodong com Port Arthur e Dalian, assim como a South Man-
churian Railway. A Rússia reconheceu que a  Coreia ficava inserida na esfera de influência do 
Japão. A Rússia declarou não ter na Manchúria quaisquer direitos territoriais ou concessões 
que prejudicassem a soberania da China ou fossem incompatíveis com o princípio da igual-
dade de oportunidades.

   Em 22 de Dezembro seguinte a China e o Japão assinaram acordos que transferiram para 
o Japão as concessões feitas à Rússia. Foram concedidos ao Japão direitos de explorar junta-
mente com a China os recursos florestais da margem ocidental do rio Yalu.Foi reconhecido ao 
Japão o estatuto de nação mais favorecida no comércio da Manchúria e  da Coreia.

A China abriu ao comércio internacional 16 cidades na Manchúria, inviabilizando qualquer 
futura tentativa russa de criar um espaço de exclusividade201. 

O Japão saiu desta guerra com estatuto de grande potência. A principal potência da Região 
Ásia-Pacífico.

A Rússia saiu diminuída.Com enorme poder militar, os seus insucessos surpreenderam. 
Os maus resultados obtidos pelos seus exércitos foram atribuídos a erros de decisão do ge- 
neral Kuropatkin, comandante dos exércitos da Manchúria202. As deficiências da sua armada 
à falta de treino do pessoal. A Rússia teve de assumir o seu esforço de guerra em clima de 
grande instabilidade interna e de contestação ao governo de S.Petersburgo, que culminou na 
revolução de 1905.

198 Macintyre pp.159-170. 
199 S.C.M.Paine-Imperial Rivals, p.242.
200 Savelli, p.566.
201 S.C.M.Paine-Imperial Rivals, ob. cit., pp.243-244.
202 George Vernadsky-A History of Russia. Yale University Press, New Haven, 1962 (1ª ed. 1929),p.239.
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O Presidente Theodore Roosevelt e o governo dos Estados Unidos sairam prestigiados da 
intervenção na conclusão da paz. Implantados nas Filipinas e em várias posições do Pacífico, 
estava em curso o processo que levaria os Estados Unidos a assumir na Região Ásia-Pacífico a 
posição hegemónica em que até então estava a Grá-Bretanha.

A decisão de Roosevelt de enviar uma esquadra americana composta de navios dos mais 
modernos, numa longa viagem à volta do Mundo, permitiu tornar geralmente conhecido o 
poder naval do Estados Unidos, que já só era ultrapassado pelo da Grã-Bretanha.

A segunda guerra mundial permitiu à URSS recuperar as posições perdidas no final do 
czarismo.

Na Conferência de Yalta (Fevereiro de 1945), ficou assente que a União Soviética entraria 
na guerra contra o Japão dois a três meses depois de terminada a guerra na Europa com as 
seguintes contrapartidas:

1.”Manter-se-á o status quo na Mongólia Exterior (A República Popular da Mongólia)”;
2.”Os antigos direitos da Russia violados pelo ataque traiçoeiro do Japão em 1904 serão 

restaurados”, designadamente:
a)A parte Sul da Ilha Sakhalina e as ilhas adjacentes serão devolvidas à União Soviética;
b)”O porto comercial de Dairen [Dalian] será internacionalizado, com salvaguarda do in-

teresse primacial da União Soviética neste porto, e restabelecida a cedência (the lease) de Port 
Arthur como base naval da URSS”;

c)”The Chinese-Eastern Railroad e The South-Manchurian Railroad que fornecem uma saida 
para Dairen devem ser administradas em conjunto pelo estabelecimento de uma companhia 
conjunta Soviética-Chinesa, assentando-se em que devem ser salvaguardados os interesses pri-
maciais da União Soviética e que a China continuará a deter soberania absoluta na Manchúria”;

d)”As Ilhas Kurilas serão entregues à União Soviética”203.

6. Entre Pequim, Xangai e Cantão.    

18. A nova dinâmica de Xangai. O novo poder e capacidade de infuência dos Estados 
Unidos e do Japão iriam ter grande impacto em Xangai e na China.

As sociedades missionárias americanas estabeleceram  escolas, publicaram livros, enviaram 
bolseiros para os Estados Unidos e ajudaram a criar uma nova classe de chineses abertos à 
renovação da China. E proporcionaram um exemplo do modo de actuar que seria copiado e 
multiplicado pelos reformadores chineses.

As tipografias dos missionários publicaram traduções de livros representativos do saber ociden-
tal, realizadas em colaboração com letrados chineses. Um missionário preparava uma primeira 
versão em chinês da obra a traduzir, a que o letrado dava depois  a forma correcta na língua chinêsa.

O programa de reformas lançado  partir de 1905 pelo governo imperial, forçado a reagir à 
derrota na guerra contra o Japão e à humilhação subsequente à entrada de tropas estrangeiras 
em Pequim por motivo da revolta dos Boxers, foi aceite com entusiasmo em Xangai.

203 Susan Buttler (edição e comentário) - My Dear Mr.Stalin, The Complete Corrrespondence Between Franklin  
D. Roosevelt and Joseph V. Stalin. Yale University Press, New Haven e Londres, 2005, pp.295; 328-329.
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A elite urbana desdobrou-se em grupos de estudo para  debater assuntos de interesse práti-
co para a vida da cidade.

The Shangai Journal fundado em 1895 por um homem de negócios inglês e produzido por 
jornalistas chineses, orientado para as questões de interesse comercial e atento aos problemas 
da cidade, ajudou a investigar muitas questões ligadas ao movimento de modernização em 
que o funcionalismo e a elite se empenhavam.

Iniciativas da burocracia como o Office of Comercial Affairs e o Office for the Construction of 
Roads, criados em 1895, tornaram-se nas mãos da elite urbana, respectivamente, a Câmara de 
Comércio em 1904, e o Governo Municipal da cidade chinesa em 1905.

Este último ocupou-se da dragagem dos canais, dos arruamentos, da recolha do lixo, da 
iuminação pública e de vários outros assuntos relevantes para a modernização da cidade.

Os decretos imperiais de 1901 apelando à criação de escolas modernas tiveram em Xangai grande 
acolhimento, oficializando ideias já bem implantadas entre a elite .Em dez anos tinham-se criado 
220 instituições de ensino, orientadas para os diferentes tipos de necessidades, escolas de educação 
geral, institutos para a formação científica e técnica, escolas para a formação de professores.

Paralelamente, criaram-se empresas editoras para produzir os manuais necessários ao novo 
ensino.

Como sublinha a professora Marie-Claire Bergère, do Institut National des Langues et  
Civilisations Orientales e da École des Hautes Études en Sciences Sociales, autora de obras fun-
damentais sobre a história de Xangai, nem todas eram instituições de alta qualidade, mas 
abriram  o caminho para a criação futura de outras mais solidamente construídas204.

Eram, na verdade, parte do amplo movimento patriótico de modernização da China que 
estava a desenvolver-se e de rejeição da tutela estrangeira que a oprimia. 

Um exemplo disto era a Escola Patriótica criada em 1902 por Cai Yuanpei, que havia de 
ser mais tarde Reitor da Universidade National de Beijing, e em torno da qual se reuniam 
muitos jovens revolucionários, educados nas ideias modernas nas universidades do Japão 
ou alertados para elas pelo convívio com os intelectuais chineses fugidos à perseguição das  
autoridades imperiais.

A escola editava The Jiangsu Journal (Subao).  O Subao era um jornal defensor da reforma 
e modernização da China editado em Xangai e onde, de 1899 a 1902, tinham publicado 
artigos Kang Youwei e LIang Qichao. Kang tinha aconselhado o Imperador Guangxu nas 
reformas  falhadas de 1898, ditas reformas dos cem dias, e teve de fugir rapidamente de Pe-
quim para não ser executado, como aconteceu com seis  dos outros que colaboraram nesse 
processo, incluindo o seu irmão Guangren. Liang Qichao, discípulo e colaborador de Kang 
Youwei, também tinha conseguido fugir com o auxílio japonês205. 

A evolução do Subao no sentido de procurar leitores entre a juventude revolucionária levou 
à Escola Patriótica, com secções masculina e feminina.

204 Marie-Claire Bergère-Shangai, China’s Gateway to Modernity, ob. cit.,pp. 123-129.
205 Jonathan D Spence - The Gate of Heavenly Peace, The Chinese and Their Revolution, 1895-1980. Penguin Books, 
1982 (1ª ed. 1981) .Pp. 15-157;79;50-53.
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A protecção proporcionada pelos settlements de Xangai, fora da jurisdição da polícia impe-
rial, permitia publicar muitas críticas aos manchus.    

Zou Rong, um jovem revolucionário, publicou em 1903, no settlement internacional, um 
extenso panfleto intitulado “O Exército Revolucionário”, em que criticava violentamente 
os manchus e os chineses que os serviam e apelava à expulsão dos manchus e à execução do 
Imperador.

O panfleto de Zou foi muito elogiado no Subao. As autoridades imperiais pediram que Zou 
Rong e a direcção do Subao lhes fossem entregues para julgamento segundo as leis chinesas.

As autoridades de settlement optaram, no entanto, por um julgamento no Tribunal Misto, 
donde resultou a condenação de Zou Rong a dois anos de cadeia, em vez da inevitável sen-
tença de morte que a justiça imperial lhe imporia206. 

Em 1905 surgiu o movimento de boicote aos produtos americanos como resposta à  
legislação americana que limitava a imigração de chineses nos Estados Unidos. Em Xangai 
as associações regionais e a câmara de comércio lançaram o movimento que teve o apoio dos 
estudantes e das associações educativas. 

Nesta altura começaram a formar-se grupos de milícias de auto-protecção, à maneira dos 
grupos de voluntários do settlement, e cujo objectivo era o treino físico e militar dos membros. 

Em 1905-1907 alastrou na China o movimento de “Devolução dos Direitos sobre os 
Caminhos de Ferro” que apelava a que fossem anuladas as concessões feitas a estrangeiros 
para a construção de linhas de caminho de ferro e atribuídas a chineses.

Todos os anos surgiam novos movimentos de  reivindicação ou protesto.
Ainda em 1905 foi criada em Xangai por Song Jiaoren a “Aliança Revolucionária para a 

China Central”, afiliada à Aliança Revolucionária, criada no Japão por Sun Yat-sen.
Song Jioren publicava no settlement um jornal, The People’s Stand. Entre os que contribuíam 

para financiar o jornal havia membros da câmera de comércio, membros do Conselho Mu-
nicipal Chinês, banqueiros, compradores, comerciantes.

Enquanto Song Jiaoren se concentrava na acção doutrinadora através do seu jornal, Chen 
Qimei, regressado a Xangai em 1909, após estudos militares e policiais no Japão, também 
como representante da Aliança Revolucionária, desenvolveu uma actividade de criação de re-
des de influência e designadamente estabeleceu ligações com o Bando Verde, uma importante 
sociedade secreta.

Em Junho de 1911 foi criada em Xangai a “Associação de Cidadãos Chineses”, como  
instrumento de ligação entre as elites da cidade e os revolucionários. Visava a formação de 
milícias e ajudou a reorganizar a milícia  dos comerciantes chineses, integrando 2000 mem-
bros, e que fazia parte de um corpo de voluntários comandado  por Li Pingshu.

Quando em 10 de Outubro de 1911 começou em Wuchang a revolta militar que condu- 
ziria a revolução de 1911 e à abdicação do Imperador, estavam criadas em Xangai as condições 
para a elite local assumir o poder na cidade.

204 J.D.Spence - The Gate of Heavenly Peace, ob. cit.,pp. 79-82.
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Em começos de Novembro Chen Qimei organizou o Governo Militar Interino, em que 
Li Pingshu ficou a superintender na administração civil e em que um banqueiro, um com-
erciante e um comprador assumiram logo funções dirigentes. A composição deste governo 
tranquilizava as elites e os cônsules.

E as iniciativas que logo promoveu, a de demolir as muralhas da cidade antiga, que estrangu-
lavam o  movimento urbano, e a de estabelecer o serviço de tramways na cidade chinesa eviden-
ciavam um empenho no sentido modernizador, que se conformava com as espectativas gerais.

O novo clima de abertura propiciou o nascimento de múltiplos grupos de acção política. 
Surgiram o Partido Socialista Chinês e o Partido Trabalhista. Este último apoiou as greves 
de 1912. 

Surgiram manifestações de mulheres e movimentos de defesa dos direitos das mulheres. 
Foi criada a Associação das Mulheres Chinesas Cidadãs. Nasceram brigadas femininas de 
activistas, prontas a seguir o exemplo das milícias masculinas. 

A dinâmica política confrontou-se cedo com a falta de dinheiro e Chen Qimei recorreu à 
chantagem e ao rapto para obter fundos, servindo-se para isso dos membros do Bando Verde.

Entretanto a politica nacional veio sobrepor-se à política municipal de Xangai. O general 
Yuan Shikai, que tinha conseguido fazer-se reconhecer como Presidente da República, deter-
minou a realização de eleições nacionais no Inverno de 1912-1913.

Song Jiaoren, transformou a Aliança Revolucionária em Guomindang (Partido Nacional) 
e graças à sua energia e capacidade política conseguiu que o Guomindang saísse das eleições 
em posição maioritária, cabendo-lhe a presidência do governo. Song Jiaoren foi, porém, as-
sassinado em 20 de Março de 1913,  na estação de caminho de ferro de Xangai, quando ia 
embarcar para Pequim para assumir as suas novas funções.

O confronto que se seguiu saldou-se pela vitória de Yuan Shikai. Em Xangai, falhou, por 
efeito da passividade da população, a tentativa de Chen Qimei de tomar o Arsenal Jiangnan, 
cuja guarnição era fiel a Yuan Shikai. 

Isto conduziu à supressão de grande parte das instituições criadas no período do governo 
militar provisório,  substituídas pelas autoridades nomeadas pelo governo de Pequim. A elite 
de Xangai aceitou passivamente a nova ordem de coisas207.

Os anos seguintes, marcados pelo  início da primeira guerra mundial, foram anos de grande pros-
peridade em Xangai. Os beligerantes fizeram grande consumo de matérias primas, que adquiram 
à China e à Índia, e a exportação da parte comprada à China passou em larga medida por Xangai.

Por outro lado, o pessoal europeu ao serviço das grandes empresas ligadas ao comércio dos 
treaty ports foi muito afectado pela mobilização. As empresas tiveram que reduzir a sua acti- 
vidade e algumas até tiveram que a suspender totalmente.

Muitas empresas chinesas entraram nos mercados pela porta que assim se abria.
É claro que a guerra também gerou alguns problemas, designadamente a falta de trans-

portes por via marítima e a dificuldade em obter maquinaria, até então fornecida principa-
mente pelas potências industriais, agora  beligerantes.

207 Marie-Claire Bergère - Shangai. Ob. cit., pp.130-144
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No entanto, a elevada procura internacional manteve-se depois de 1919, agora por efeito 
das necessidades da reconstrução.

Entre 1917 e 1926 o valor do comércio externo de   Xangai aumentou para mais do dobro. 
Entre 1920 e 1930, 40% a 50% do comércio externo da China passava por Xangai.

A industrialização intensificou-se. 
O incremento das actividades industriais e comerciais impulsionou a actividade bancária. 

Surgiram bancos modernos de capitais chineses. E o sector da banca chinesa tradicional, o dos 
qianzhuang expandiu-se enormemente.

Ganhou visibilidade em Xangai a classe dos empresários chineses, alguns muito ricos. A 
profa. Marie-Claire Bergère, que dedicou ao estudo desta classe a sua tese de doctorat d’Etat, 
discutida em 1975, refere que o sector onde primeiro a expansão se manifestou foi o sector 
algodoeiro. Criaram-se na China oito fábricas entre 1914 e 1918. Quatro  em 1919. Nove 
em 1920. Em 1922 havia 49 coton mills de criação recente.

As moagens vêm em segundo lugar, em termos de velocidade de expansão. Antes de 1914 
havia na China uma dúzia de moagens modernas, em maioria propriedade de estrangeiros. 
Criaram-se 26 flour mills entre 1917 e 1922.

Também aumentou o número de oil miIls.
E surgiram novas indústrias, a refinação de açúcar, e indústrias ligadas  à produção de  

maquinaria208.
Paralelamente, no domínio comercial, alguns empresários chineses criaram em Xangai 

grandes armazéns, onde se podia comprar grande variedade de produtos, organizados segun-
do o modelo das department stores americanas.

Era já, de resto, comum que a criação de novos negócios por empresários chineses fosse 
precedida por estadias mais ou menos demoradas nos Estados Unidos, onde se trabalhava 
na área em que se pretendia investir e se tentava assimilar os métodos de gestão americanos.

Enquanto se expandiam os negócios controlados por chineses, o investimento estrangeiro con-
tinuava a ser em vários sectores uma força poderosa, designadamente o investimento americano e o 
investimento japonês. A Banca japonesa estava muito activa em Xangai. As companhias industriais 
japonesas  estavam muito presentes em Xangai e em outras cidades do Norte da China.  Em 1921 
o volume de bens movimentado pelas empresas japonesas representava 23% do comércio externo 
de Xangai, o que punha  os japoneses a par dos ingleses, até então a nacionalidade dominante208.

A  dinâmica económica de Xangai fazia surgir edifícios modernos de múltiplos andares, de 
arquitectura de estilo americano, ao longo do Bund e  da Rua de Nanquim, sedes de bancos, 
escritórios de grandes empresas comerciais e industriais, hotéis, grandes armazéns de venda 
de toda a espécie de artigos de interesse para publico consumidor. E, nas zonas residenciais as 
belas casas apalaçadas dos grandes empresários. As classes mais elevadas viviam com elegância 
e conforto e o dinheiro circulava em abundância.

208 Marie-Claire Bergère - The Golden Age of the Chinese Bourgeoisie, 1911-1937. Cambridge University Press/ Edi-
tions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2009  (1ª ed. em inglês 1989; ed. fr. 1986), pp.70-75.
209 M. C. Bergère Shangai, ob. cit., p.152.
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Nas cada vez mais extensas áreas de residência operária em torno das fabricas, aonde afluía 
gente do interior da China à procura de trabalho, reinava a pobreza, a sobreocupação das ha-
bitações, a falta de limpeza e higiene, a carencia de quase tudo o necessário a uma vida saudavel.          

Subjacente a esta sociedade de aparência brilhante, onde os mais ricos viviam em grande 
luxo, exibindo sem pudor a abundância de meios de que dispunham, actuava a rede das 
sociedades secretas cujos dirigentes obtinham grandes lucros no negócio da protecção e nos 
negócios do ópio, do jogo e da prostituição.

O negócio do ópio continuava muto lucrativo, numa semi-clandestinidade. Em Xangai por 
toda a parte se encontrava estabelecimentos onde se fumava ópio. A acção que se começou a 
organizar contra a venda e consumo do ópio mostrava-se pouco eficaz. O contrabando contro-
lado pelas sociedades secretas abastecia o mercado. As autoridades militares que controlavam as 
províncias da China onde se cultivava a papoila não queriam renunciar a tal fonte de rendimen-
tos. A acção que se começou a organizar contra a venda e consumo do ópio mostrava-se pouco 
eficaz, contrariada pelos interesses instalados, subvertida pela corrupção. Criou-se mesmo um 
seguro para indemnizar os comerciantes atingidos pela repressão policial210.       

O jogo e a aposta estão muito enraizados na sociedade chinesa e existem vários jogos 
tradicionais em que correntemente se aposta nos meios populares. Não espanta, pois, que as 
lotarias, introduzidas pelos americanos em 1898, tivessem tido grande adesão entre os chine-
ses. Também tiveram desde cedo muitos adeptos as apostas nas corridas de cavalos, iniciadas 
pelos ingleses em 1850, por intermédio do seu Recreation Club of Shanghai.No entanto, de 
início, só os estrangeiros tinham acesso aos hipódromos.Em 1909 um milionário chinês criou 
o  Internacional Recreation Club of Kiangwan, cujo hipódromo foi naturalmente aberto aos 
chineses. E em 1924, um grupo ligado às sociedades secretas, abriu um terceiro hipódromo,o 
Chinese Jockey Club of Shanghai. Em 1928 foi criado um campo de corridas de galgos. E no 
mesmo ano iniciaram-se as apostas nos jogos de pelota basca. A partir de 1927 tornaram-se 
populares as máquinas de moedas.A partir de 1915 começaram a generalizar-se os círculos 
ou grémios de jogos, geralmente controlados pelas máfias.Vieram em seguida os casinos. Ao 
nível popular  os jogos  tradicionais abriam na rua espaço às apostas dos mais humildes211.

A prostituição tinha enorme desenvolvimento em Xangai.A prostituição exercia-se a diversos 
níveis, desde as mulheres contratadas para animar festas de gente rica, muito bonitas, muito ele-
gantes, capazes de cantar e tocar, de maneiras delicadas, acompanhantes que se viam como artistas 
e de quem não se esperava necessariamente serviços sexuais, até às mais humildes prostitutas de 
rua, que se situavam ao nível mais baixo da profissão, passando por varias categorias intermédias212.

Os derrotados da guerra civil que se seguiu à tomada do poder pelos bolcheviques na Rús-
sia, os “russos brancos”, começaram a chegar a Xangai com as suas famílias em 1919, vindos 
na sua maioria de Vladivostok.

210 Shangai: opium, jeu, prostitution.Traduit du chinois par Nadine Perront. Éditions Philippe Picquer, Arles,2002 
(1ªed. fr.1992).
211 Shangai: Opium, Jeu,Prostitution, ob. cit.
212 Stella Gong-Xangai, ob. cit., pp.40-45.
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Alguns traziam consigo jóias e outros bens que lhes proporcionaram meios para subsistir. 
Outros tinham qualificações profissionais que lhes permitiam angariar meios de subsistência. 
Mas a esmagadora maioria eram militares, que nada mais conheciam senão a arte do uso 
das armas. Com alguns deles foi criada a primeira unidade militar remunerada incluída nos 
Voluntários de Xangai. A  Polícia de Xangai também entre eles contratou pessoal.  Muitos 
serviram nos exércitos dos warlords. Outros russos conseguiram emprego como instrutores 
de equitação, seguranças, guarda costas, porteiros, vigilantes. O desemprego ou a doença 
conduziram muitos à miséria, à sopa dos pobres, à mendicidade.Foi um espectáculo novo na 
China  o homem branco nivelado pelo escalão mais baixo da sociedade.

Com eles vieram as suas famílias, muitas mulheres, algumas lindíssimas, que provocaram 
agitação na sociedade de Xangai. Alguns homens bem colocados na sociedade local, divor- 
ciaram-se das suas mulheres para casar com russas. Uma grande maioria de entre as refugiadas 
russas, quando não qualificadas para outras profissões, forçadas a contribuir para o sustento 
dos seus familiares, entraram na vida nocturna como bailarinas, cantoras, animadoras de fes-
tas em clubs nocturnos, táxi dancers, empregadas em bares de alterne, e prostitutas de todos 
níveis, até ao mais baixo das prostitutas de rua213.

A situação dos russos brancos, homens e mulheres, era ainda fragilizada por não terem 
protecção consular por parte do seu país de origem. Tinham perdido a nacionalidade quando 
a Rússia foi substituída por uma nova entidade política, a URSS, cujos dirigentes, sabendo-os 
adversários do regime, recusaram atribuir-lhes a nova nacionalidade. Tornaram-se apátridas, 
e como tais excluídos do regime de extraterritorialidade aplicável aos nacionais dos treaty  
powers. Ficaram, pois, sujeitos às leis chinesas, inspiradas numa filosofia jurídica muito diversa 
da guiava as leis dos países europeus, e quando caíam sob a alçada das autoridades e da polícia 
da China foram muitas vezes vítimas de arbitrariedades e prepotências.

Aventureiros de toda a parte afluiam a Xangai  à procura do dinheiro fácil e pessoas da 
leisure class à  procura de aventuras e sensações novas. Para muitos,  Xangai era the sin city, a 
cidade do pecado.

A actividade recreativa era múltipla e variada. A vida social muito animada.
A cidade era muito receptiva às novidades e aderiu depressa à nova música vinda da Améri-

ca, ao cinema e ao teatro, e às novas modas de vestuário. Os artistas que se evidenciavam 
nestas actividades eram objecto de culto, tratados como grandes estrelas.   

Os membros das  sociedades secretas infiltraram a polícia dos settlements. A informação que 
podiam facilmente recolher através dos seus associados do mundo do crime, presentes em 
todos os sectores da população, permitia resolver muitos crimes e recuperar bens roubados. 
Apreciados pelos seus superiores, que não ignoravam inteiramente as suas actividades margi- 
nais, eram mantidos em funções enquanto fossem eficazes e não interferissem com os inte- 
resses que a polícia das concessões tinha a seu cargo proteger.

A posição que ocupavam na polícia dava poder e reforçava a sua autoridade face aos ele-
mentos do mundo do crime.

213 Idem, pp.130-139. 



236

Sociedade de Geografia de Lisboa

Na verdade, as associações secretas estavam infiltradas em muitos ramos de actividade, nas 
organizações de trabalhadores e na maioria das outras associações e os seus chefes tinham fácil 
acesso aos dirigentes políticos.

Eram, no fundo, parte do sistema de poder.
Huang Jin-rong, conhecido como Pockmarked Huang (Huang Bexigoso), que coordenava 

os criminosos da área da concessão francesa, entrou jovem ao serviço da polícia francesa, foi 
inspector e em fim de carreira chefe dos detectives chineses.

No settlement internacional, o chefe dos detectives chineses tinha sido Sheng Shing-shan, 
um dos dirigentes  do Bando Verde, que teve como sucessor Loh Li-kwei, outro  chefe do 
mesmo bando.  

Um personagem associado a Huang, que haveria de assumir grande protagonismo em Xan-
gai, Tu Yueh-sen, conhecido pela alcunha de Tu Orelhas Grandes, depois de ter comprovado 
as suas capacidades em missões menos complexas, foi incumbido por Huang de dirigir todos 
os estabelecimentos onde se fumava ópio na área da concessão e de proteger os carregamentos 
e transportes do produto.

Tu revelou-se um  grande organizador e dentro em pouco ultrapassou o âmbito das funções 
que lhe tinham sido atribuídas por Huang, para se tornar o dirigente de topo deste negócio.   

Uma primeira circunstância propícia à promoção de Tu foi o facto de os dirigentes do set-
tlement internacional, incomodados pelas notícias da imprensa sobre o extenso comércio do 
ópio que aí se fazia, terem determinado pôr fim a tal estado de coisas. Para isso foi organizada 
uma campanha contra o tráfico do ópio conduzida com grande eficácia por um assistent po-
lice commissioner britânico, que forçou a saída  do settlement internacional dos grossistas da 
distribuição do ópio,que recuaram para a cidade chinesa e para a concessão francesa.

Uma segunda circunstância que favoreceu Tu foi o facto de Huang ter sido mandado pren-
der em 1924 pelo warlord que na altura controlava a área de Xangai, Lu Yung-hsiang.

Huang tinha ficado irritado e ofendido por o filho do warlord ter vaiado no teatro Golden 
Flower, propriedade de Huang, uma actriz com a qual Huang mantinha uma relação amoro-
sa. Para limpar a ofensa, os homens de Huang deram uma grande sova no jovem Lu Hsiao-
chia, deixando-o bastante maltratado. Dois dias depois um grupo de detectives enviado por 
Lu Yung-hsiang, apanhou Huang numa sessão nocturna do mesmo teatro e levou-no para 
uma prisão onde lhe foi aplicado um forte correctivo. O general fez depois constar através de 
Chang Hsiao-lin, antigo aluno de uma escola militar onde tinha conhecido o general, e que 
abandonando a carreira das armas se tinha dedicado a negócios marginais e controlava em 
Xangai uma rede de bordeis e casas de jogo, que estava disponível para libertar Huang a troco 
de um resgate apropriado.

O general também estava envolvido no negócio do ópio. Tinha organizado uma rede de 
militares que encaminhava  o ópio do interior da China até Xangai, onde era entregue aos 
distribuidores. Por essa intervenção recebia um tanto por cada onça de ópio entregue. A 
partir daí a circulação do produto fazia-se sob a protecção da Big Eight Mob, um ramo do 
Bando Verde, encabeçado por Sheng Shing-shan, o já referido detective chefe do Settlement 
International. Por este serviço a Big Eight Mob recebia naturalmente uma compensação.  
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Tu organizou uma reunião com os dez mais importantes grossistas do negócio do ópio e 
propôs-lhes que contribuíssem para financiar o pagamento do resgate de Huang e, indo mais 
além, que se associassem para controlar o negócio do ópio em Xangai. O rendimento que 
isso permitiria conseguir tornaria possível obter a tolerância e colaboração das autoridades, 
através de gratificações apropriadas. Os membros do Bando Verde garantiriam a segurança 
das operações, agora já não a Big Eight Mob, enfraquecida pela campanha contra o tráfico do 
ópio organizada no settlement internacional, mas o Bando Verde da concessão francesa, onde 
Tu operava.

Tendo sido aceite a ideia, foi fornecida a importância para negociar o resgate de Huang, e 
acordar com o warlord e os seus oficiais, assim como com certos elementos receptivos entre os 
dirigentes da concessão francesa, os termos em que consentiriam a circulação do ópio.

Juntamente com Huang e com Chang Hsiao-lin, apreciado pelo seu acesso aos warlords, 
Tu organizou a Three Prosperities Company, que passou a coordenar o negócio do ópio. Huang 
tinha perdido prestígio, embora Tu continuasse e demonstrar-lhe deferência e a tratá-lo como 
seu mestre, o principal dos três associados passou  ser este último.

    O controle militar da área de Xangai era disputado entre os warlords, pelos rendimentos 
que o tráfico do ópio proporcionava, e Lu Yung-hsiang em começos de 1925 foi sustituído 
por um rival. O sistema negociado com Tu, manteve-se, no entanto, apenas mudou a enti-
dade militar a quem se faziam os pagamentos.

Tu tornou-se a partir de 1924 um poder relevante, no horizonte mais vasto da política da 
cidade. O North China Herald descrevia-o como um contrabandista de ópio e de armas com 
grande peso na concessão francesa e, que invocando ter a nacionalidade portuguesa, pretendia 
beneficiar de imunidade perante as autoridades214. 

                                                                       
19. Confrontos.Pequim, Cantão, Xangai. A derrota na luta contra Yuan Shikai na segunda 

revolução de 1913, levou Sun Yat-sen, de novo refugiado no Japão, a tentar constituir um 
novo partido que pudesse ser mais disciplinado e eficaz na sua acção política.

O Guomindang, extinto formalmente por ordem de Yuan Shikai em Novembro de 1913, 
não tinha leader reconhecido desde a morte de Song Jiaoren215.

Sun, fundador da Aliança Revolucionária, que Song Jiaoren, tinha transformado em Guo-
mindang, tinha ficado para trás.

O General Yuan Shikai, eleito pela Assembleia Nacional, que depois dissolveu, era apoiado 
pelo Exército Beiyang, do Norte, que ele próprio tinha organizado ainda sob o governo do 
Imperador, e inicialmente pela Aliança Nacional, no Sul, fundada em 1905 por estudantes 
anti-Quing, e que em 1911 teria perto de 10 mil membros, e tinha desenvolvido uma grande 
acção de propaganda e recrutamento de adesões entre os jovens mais educados.

Yuan Shikai tentou conduzir uma política de modernização, pelo método autoritário, por 
decreto, retomando e prosseguindo ideias já presentes nas Novas Políticas do governo im-

214 Stella Dong, ob. cit.,  pp.122.
215 Marie-Claire Bergère - Sun Yat-sen. Stanford University Press, Stanford, 1998 (1ª ed. fr.1994), p.255.



238

Sociedade de Geografia de Lisboa

perial, recorrendo a pessoas com educação moderna. Criou escolas, tentou modernizar o 
sistema de exames de acesso à função pública, reformar a justiça e a administração financeira 
do Estado.

No entanto, o Estado chinês não dispunha de recursos, o governo vivia em deficit perma-
nente e tinha de financiar-se através de empréstimos bancários, que o punham na dependên-
cia da banca internacional.

O grande Reorganization Loan, conseguido em Abril de 1913, deixou Yuan Shikai enfeu-
dado ao Consórcio Bancário constituído para o efeito, e obrigado a aceitar a presença de 
estrangeiros entre o funcionalismo que superintendia nos gastos.

Quando se esgotou o dinheiro do empréstimo, teve de recorrer à atribuição de mais con-
cessões mineiras e de linhas de caminho de ferro.

O receio  do Guomindang, influente no Sul, levou-o a afastar os governadores de Província 
oriundos do Guomindang e a extinguir o partido.

Com o começo da I Grande Guerra, a China, inicialmente neutral, foi aconselhada a 
juntar-se aos aliados, tendo enviado para a Europa 100 mil homens para servirem como 
trabalhadores, operários da construção civil e carregadores e de maneira geral servirem em 
postos de trabalho onde escasseava a mão-de-obra por efeito da mobilização.

Entrado na guerra, o Japão, em Novembro de 1914, ocupou a concessão alemã de Shan-
dong. E em Janeiro de 1915 confrontou o governo de Yuan Shikai com as Twenty-One  
Demands, uma lista de vinte e uma concessões a fazer ao Japão, que a ser aceite levaria a reco- 
nhecer os interesses japoneses na Manchúria e na Mongólia e na Província de Fugian, e na 
empresa de minas de ferro e carvão de Han-Ye-Ping, na China central, e ainda, a integração 
de técnicos japoneses nos serviços do governo da China.

Quando isto foi publicamente conhecido, o povo  chinês reagiu  com forte rejeição, ten-
do-se manifestado um boicote aos produtos japoneses.

A fragilidade da situação em que se encontrava Yuan Shikai não lhe permitia, porém, 
resistir. E, confrontado com um ultimatum, acabou por aceitar a maior parte das exigências 
japonesas, rejeitando, no entanto, a inclusão de técnicos japoneses nos serviços da adminis-
tração pública chinesa. O dia 25 de Maio em que tal cedência foi formalizada, ficou como 
“O Dia da Humilhação Nacional”.

Seguindo talvez a opinião de vários dos seus conselheiros, entre os quais Frank Goodnow,  
cientista político americano, que consideravam que a massa  do povo chinês era ainda muito 
ignorante e o país muito atrasado para poder adaptar-se a um regime republicano, pelo que 
seria mais ajustado prosseguir na fórmula monárquica tradicional, Yuan Shikai começou a 
evoluir publicamente nessa direcção. 

Em fins de 1914 começou a realizar cerimonias religiosas públicas num estilo de grande 
solenidade, na China antes associado aos rituais que incumbia ao Imperador realizar em 
certas épocas do ano.  

Em fins de 1915 uma nova Assembleia Nacional  pediu formalmente a Yuan Shikai que 
assumisse o “Mandato do Céu”.

O novo Imperador iniciou o seu mandato em 1 de Janeiro de 1916.
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No entanto, depressa se viu que a decisão unânime da Assembleia Nacional não correspon-
dia ao sentimento das elites do país. Os grupos políticos rejeitaram esta opção, mesmo os que 
antes tinham apoiado Yuan Shikai como presidente. O General Cai E, governador militar 
do Yunnan, manifestou publicamente a sua oposição. A maioria do alto funcionalismo civil 
e militar deixou de comparecer a actos oficiais, invocando razões de saúde. As províncias do 
Sudoeste proclamaram a sua independência e declararam Yuan Shikai traidor à República.

Sem apoios civis nem militares, confrontado com a ameaça da guerra civil, Yuan Shikai 
foi forçado a recuar. Em Fevereiro de 1916 foi anunciado o adiamento da cerimónia de en-
tronização.  Em Março foi dada por finda a era de Hongxian (A Grande Era Constitucional) 
o nome escolhido para o novo reinado. O estado de saúde de Yuan Shikai agravou-se e ele 
faleceu em Junho de 1916216. 

Sucedeu-lhe o Vice-Presidente Li Yuanhong, que, coronel comandante em Wuchang em 
1911, teve de ser obrigado sob a ameaça de arma a assumir o comando dos revoltosos217.  

Feng Guozhang tornou-se Vice-Presidente e Duan Quiri foi nomeado primeiro-ministro. 
Ambos tinham sido colaboradores muito próximos de Yuan Shikai.

Tentaram repor o parlamento em actividade, mas a situação política complicou-se ao nível 
do governo central com lutas entre facções que anulavam a acção governamental.

Em 1917 a conjuntura política chegou a um novo extremo. Duan Qirui entrou em conflito 
com Li Yuanhong a propósito da questão da entrada da China na Guerra.

O general Zhang Xun, também um antigo colaborador de Yuan Shikai, que o Presidente Li 
Yuanshong convidou em Julho a entrar em Pequim com as suas tropas, derrubou o governo e 
repôs no trono o Imperador Puyi. Esta restauração, porém, durou pouco. As tropas de Zhang 
Xun foram rapidamente derrotadas.

Mas a tentativa de Duan Qirui de governar à maneira autoritária de Yuan Shikai foi mal 
aceite pelos próprios militares do Norte. O governo central ficou ainda mais enfraquecido, e os 
chefes militares das províncias instalaram-se numa postura de cada vez maior independência em 
relação governo central. A China viveria durante mais de uma década sob o poder dos warlords.   

A separação entre o Norte e o Sul da China acentuou-se.
A China continuou a ter em Pequim um governo reconhecido internacionalmente, que 

recebia e enviava embaixadores, e com o qual se tratavam os assuntos de interesse para as 
potências, mas cuja capacidade para impôr internamente as suas decisões era muito limitada, 
dada a falta de poder militar.

Financiado por empréstimos japoneses, os empréstimos Nishihara de 1917 e 1918, o 
governo de Pequim estava obrigado a fazer cedências ao Japão, tendo aceite secretamente 
a presença de tropas japonesas na Manchúria e na Mongólia e até prometido não protestar 
contra a ocupação de Shandong pelos japoneses218.

216 Peter Zarrow- China in War and Revolution, 1895-1949.Routledge.Londres e Nova Iorque,2009 (1ª ed. 2005), 
pp.75-83.
217 Idem, p.33.
218 P. Zarrow, ob. cit., p. 83.
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Era um poder com pouco força que, no entanto, simbolizava a China unida. Chegar a 
Pequim e tomar aí o poder passou a ser o objectivo dos grupos políticos com projecção na-
cional.

Sun Yat-sen, refugiado no Japão depois do insucesso do movimento de 1913, começou a 
organizar o Partido Revolucionário Chinês, cujo primeiro manifesto veio a público em 1 de 
Setembro de 1914.

O partido, no entanto, não prosperou. Sun Yat-sen contava obter o apoio financeiro 
japonês, mas o incidente das Twenty-One Demands tinha gerado na China uma grande hos- 
tilidade ao Japão, pelo que muitas pessoas representativas sentiam como acto de traição aderir 
a um partido financiado por dinheiros japoneses. Depois, Sun Ya-sen procurava instituir um 
partido disciplinado, cujos membros não se afastassem da linha política definida pelo seu di-
rectório. Por isso entendia que todos os membros do partido deveriam assinar um juramento 
de fidelidade, autenticado pelas respectivas impressões digitais. Além disso, os membros seri-
am classificados segundo a fase da vida do partido em que nele ingressassem como membros, 
e os seus direitos no seio do partido, e designadamente a sua nomeação para lugares como 
candidatos do partido e a sua possibilidade de se candidatarem a eleições nas listas do partido 
seriam determinadas pela época em que se tinham inscrito.

As figuras mais representativas da área política em que se situava Sun Yat-sen não quizeram, 
no entanto, aderir ao novo partido nas condições impostas por estes regulamentos, pelo que 
Sun se apoiou num grupo de indivíduos menos guiados por preocupações intelectuais, e mais 
abertos ao aventureirismo dos actos revolucionários.

À frente deste grupo estava Chen Qimei, que tinha vários amigos entre pessoas das classes 
ligadas aos negócios em Xangai, designadamente Li Houyu, antigo Presidente da Câmara 
de Comércio de Xangai, e Zhang Jingjiang, um milionário negociante de antiguidades. Este 
último tinha relações com as máfias de Xangai e comTu Yuesheng. Chen Qimey tinha levado 
para a Aliança Revolucionária um outro natural do Zhejiang, Chiang Kai-shek, que tinha 
feito o curso de oficial de artilharia na academia militar japonesa de Shimbu Gakko.

Persuadido por Chen Qimei, Sun Yat-sen, aceitou orientar as suas actividades revolu-
cionárias para a área de Xangai, em vez da área de Cantão, que lhe era mais familiar219.

Chen Qimei organizou, em Novembro de 1915, um atentado que culminou na morte de 
um almirante e, em Dezembro, com a ajuda de oficiais japoneses, uma tentativa de levar a 
aderir à política de Sun Yat-sen os navios da marinha chinesa ancorados em Huangpu. Pro-
jectava-se usar os navios para atacar o arsenal e tomar conta de Xangai.

A operação mal planeada e mal sucedida fez cair no ridículo Sun Yat-sen e os seus apoiantes 
e mais o afastou das novas forças que se afirmavam na política chinesa220.

O anúncio de que Yuan Shikai projectava tornar-se imperador tinha desencadeado um 
movimento, encabeçado por generais republicanos, que procurou juntar todos os oposicio- 
nistas numa frente comum sob o título de Exército para a Protecção do País.

219 Marie-Claire Bergère - Sun Yat-sen, ob. ct.,pp.256-260.
220 Idem,p. 266.
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Sun Yat-sen manteve-se, de início, afastado deste movimento, que dificilmente controlaria, 
e com a ajuda dos seus financiadores japoneses procurou organizar revoltas m Xangai e Shan-
dong. A morte de Chen Qimey, assassinado por agentes de Yuan Shikai em Maio de 1916, 
fez cair a operação de Xangai. E, em Shandong só o apoio aberto dos japoneses lhe permitiu 
conseguir algum resultado221.

O debate em 1917 sobre o abandono da neutralidade por parte da China e a entrada na 
guerra ao lado dos aliados levou Sun Yat-sen a pronunciar-se publicamente a favor da neutra- 
lidade, visto que a fraqueza da China faria com que a entrada na guerra provocasse desordens 
internas.

Duan Quiri conseguiu, porém, forçar a entrada na guerra contra vontade do Presidente 
Li Yuanhong, que veio a renunciar às funções presidenciais pouco depois, criando-se nova 
grande divisão entre a elite da China222.

Sun Yat-sen posicionou-se nesta crise como defensor da Constituição e das instituições 
republicanas. Dirigindo-se para Cantão, onde foi acolhido por membros do Parlamento de 
Pequim e pelo governador militar do Guangdong, pronunciou à chegada um discurso apelan-
do ao estabelecimento em Cantão do governo legítimo, chamando para a cidade os membros 
do Parlamento, para aqui reunirem, e o Presidente Li Yuanhong, pedindo-lhe que retomasse 
as suas funções, e a partir daqui organizar-se um movimento para expulsar do poder central 
os militaristas do Norte.

Não se tinha deslocado para Cantão um número suficiente de deputados para formar 
o quórum da Assembleia, nem o Presidente Li Yuanhong estava na cidade, pelo que Sun  
Yat-sem resolveu tornar-se presidente de um governo militar,  que teria a missão de punir os 
militaristas do Norte e restabelecer as instituições.

Assumindo o título de Grande Marchal, em começos de Setembro de 1917, Sun  
Yat-sen anunciou a formação do novo governo e nomeou ministros e comandantes militares, 
mas as suas ordens foram ignoradas.Os generais Lu Rongting, que comandava na área do 
Guangxi-Guangdong, e Tang Jiyao, que comandava a área do Grande Yunnan, incluindo 
Guizhou e parte de Sichuan, não aceitaram a sua autoridade. Em termos de força militares 
apenas dispunha das tropas da guarnição de Cantão comandadas por Chen Jiongming.

Em Maio de 1918 os generais do Sudoeste, com o apoio da marinha e da maioria dos  
deputados presentes em Cantão, criaram a Confederação das Províncias do Sul e do Sudoeste. 
O Grande Marchal foi substituído por um directório militar de sete membros. Sun Yai-sen foi 
nomeado para o directório, mas recusou, retirando-se para Xangai.

Em Xangai, instalado na Concessão Francesa, dedicou-se à revisão dos seus discursos no 
intuito de os publicar e à preparação de artigos que divulgou na imprensa do partido e depois 
reuniu num volume intitulado “Plano para a Reconstrução Nacional”. A segunda parte deste 
plano, re lativa à “Reconstrução Material”, veio, depois a ganhar existência autónoma e a ser 
publicada em volume sob o título de “O Desenvolvimento Internacional da China”.

221 Ibidem, p.268.
222 Ob. cit.,p.269-271.
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Também, este período de reflexão permitiu-lhe retomar a questão dos estatutos do novo par-
tido que pretendia pôr de pé. Atendendo a que muitos militantes e simpatizantes continuavam 
a identificar-se com o partido nacionalista (Guomindang) dissolvido por Yuan Shikai, resolveu 
abandonar o nome de Partido Revolucionário Chinês e substitui-lo por Partido Nacionalista 
Chinês (Zhongguo Guomindang). E para evitar as reacções negativas que os anteriores esta- 
tutos tinham suscitado, suprimiu a obrigação de jurar lealdade ao presidente do partido e a 
diferenciação dos direitos dos membros segundo a altura em que tinham entrado no partido. 

Porém, enquanto Sun Yat-sen reelaborava e desenvolvia ideias que já vinham de trás sur-
giam novas forças na política chinesa que lhe escapavam223.

Designadamente ganhava força o movimento da “Nova Cultura” e da “Jovem China”224.
Em 1915 Chen Duxiu, director da revista “Nova Juventude”, e anos depois um dos fun-

dadores do PCC, publicou na revista um “Apelo à Juventude” que a incentivava a assumir 
um papel inovador. Lembrava que na China a tradição levava a presumir que a sabedoria 
e a prudência andavam associadas ao aumento da idade. Na Inglaterra e na América, pelo 
contrário, valorizava-se a juventude e apelava-se a que se permanecesse jovem ainda que 
caminhando para a velhice.

Apelava aos jovens para que actuassem com  independência, considerando que todos os 
homens são iguais, não devendo  subordinar-se a regras   impostas pela tradição que deriva 
do feudalismo.

Apelava a que fossem abertos ao progresso, não conservadores.
Apelava a que fossem afirmativos, agressivos na luta pela sobrevivência a que se não podia 

fugir, e não se retraíssem, não se afastassem da vida. Avançar para vencer as dificuldades, não 
se refugiar na tranquilidade do hermita.

Apelava que se aceitasse o cosmopolitismo, a abertura à influência das cultura estrangeiras, 
pois a prosperidade ou a decadência de um nação, depende por metade da administração 
interna e pela outra metade das influências exteriores. O isolacionismo tão praticado pela 
China tinha-a enfraquecido ao ponto de a tornar impotente para se defender das agressões do 
exterior. Se os cidadãos de um país ignoram o que se passa nos outros, como poderá este país 
sobreviver  na competição mundial225.

Este apelo era representativo de um estado de espírito que iria inspirar um novo protago-
nismo da juventude da China, de que uma das manifestações mais famosas foi o “Movimento 
de 4 de Maio”.

O movimento iniciado em 4 de Maio de 1919 por estudantes universitários resultou da 
indignação gerada por, nas negociações dos tratados que puzeram fim à I Grande Guerra, se 
ter assente entregar ao Japão a área antes concessionada à Alemanha em Shandong, em vez 
de a devolver à China.

223 M. C. Bergère, pp.276-280.
224 Peter Zarrow, ob. cit., pp.133-137.
225 “Chen Duxiu’s ‘Call to the Youth,1915”,in Alan Lawrance - China since 1919-  Revolution and Reform. Routledge, 
Londres e Nova Iorque, 2008 (1ªed.2004), pp.2-3.
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Nesse dia, 3000 estudantes das universidades de Pequim concentraram-se em frente da 
porta da Cidade Proibida que dá para a praça de Tiananmen (Porta da Paz Celestial) claman-
do contra as negociações de Versalhes e exigindo que os negociadores chineses se recusassem 
a assinar o tratado.

Destribuiram panfletos, declararam-se decididos a alertar as massas contra as potências que 
insistiam em tentar desmembrar a China e contra os políticos chineses que colaboravam com 
os estrangeiros, e anunciaram que seria criada uma associação permanente dos estudantes de 
Beijing, que se manteria atenta a estas questões.

Desfilaram pelas ruas empunhando bandeiras com comentários em inglês e francês e chinês 
contra as potências e especialmente contra o Japão.

Alguns estudantes invadiram a casa de Cao Rulin, o ministro chinês que tinha conduzido 
a negociações com o Japão sobre a questão das Twenty-One Demands e sobre os emprésti-
mos que este país tinha concedido à China. Cao conseguiu escapar, mas encontraram Zhang 
Zongxiang, embaixador da China no Japão, que foi agredido e bastante maltratado. O re-
cheio da casa foi destruído e a casa incendiada. Em vários lugares da cidade houve confrontos 
com a polícia. No final do dia havia 32 estudantes presos, e um ferido hospitalizado, que 
morreu poucos dias depois.

As notícias destes acontecimentos chegaram a Xangai em 6 de Maio e logo os estudantes, e 
professores que os apoiavam, se começaram a organizar. No dia 7 teve lugar uma assembleia 
de cidadãos, a que se seguiu uma marcha de protesto. No dia 8 foi constituída a Associação 
de Estudantes de Xangai.

Os estudantes tiveram o apoio dos reitores e dos directores das escolas, da câmara de comér-
cio e de outras associações, dos movimentos de operários.

O protesto alastrou a múltiplas cidades da China. A hostilidade aos japoneses tornou-se 
muito visível. A associação de estudantes promoveu a queima de produtos japoneses. Orga-
nizou-se o boicote aos produtos japoneses.

Em 10 de Maio começou o julgamento dos estudantes presos. Estes recusaram defender-se. 
A seu ver, quem devia ser julgado era Cao Rulin e outros serventuários dos japoneses.

Em 19 de Maio os estudantes iniciaram uma greve nacional.
Em 26 de Maio 20 mil estudantes fizeram greve em Xangai, desfilaram nas ruas, dis-

tribuíram panfletos e cartazes. Fizeram juramento público de livrar e salvar a China do perigo 
e da destruição.

Os estudantes organizaram um serviço de ordem visando garantir que tudo fosse conduzido 
com disciplina e respeito e que não houvesse violência contra japoneses. Mandaram delegados 
às outras cidades principais da China para informar os estudantes locais sobre o movimento.

Muitos comerciantes fecharam a partir de Junho as suas lojas aos produtos japoneses.
Também em Junho, em Xangai, 60 mil trabalhadores entraram em greve contra o comércio 

de produtos japoneses. Os estivadores recusaram-se a carregar e descarregar os navios japoneses. 
Os grevistas conseguiram fechar quase totalmente as fábricas têxteis pertencentes a japoneses.

A greve terminou em 12 de Junho depois de o governo de Beijing ter demitido os três  
dignitários que os estudantes acusavam de cumplicidade com o Japão. 
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Sob a pressão dos estudantes e trabalhadores chineses em França, a delegação chinesa às ne-
gociações de Versalhes, contra as instruções do seu governo, recusou-se a assinar o tratado226.

Indiferente a estes acontecimentos, convencido de que só a revolução armada livraria a 
China dos velhos burocratas e dos hábitos da antiga corte imperial e dos políticos duvidosos, 
como afirmaria em Outubro de 1919 a uma assembleia de jovens227, Sun Yat-sen concentra-
va-se na procura de uma solução política que permitisse lançar as bases da revolução armada 
que entendia necessária.

Em Novembro de 1920 Sun Yat-sen poude voltar a Cantão, onde a personalidade políti-
ca dominante era Chen Jiongming, governador da Província e comandante do exército de 
Cantão. Chen Jiongming, oriundo de um família de proprietários de terras, tinha obtido o 
grau  oficial mais baixo e frequentado, a seguir,a partir de 1906, a Academia de Direito e 
Ciência Políticas de Cantão.

Eleito para a Assembleia Provincial de 1909 tornou-se muito popular quando conseguiu 
obter a proibição do jogo e do ópio. Atraído pelas doutrinas anarquistas de Kropotkin, fa-
voreceu a participação dos anarquistas no ensino.

No seu regresso a Cantão Sun Yat-sen procurou reconstituir o governo militar de  
1917-1918. Não encontrando receptividade para este projecto, conseguiu fazer-se eleger 
presidente pela assembleia de 225 deputados que conseguiu reunir. Não bastando este núme-
ro para formar quórum, assumiu o título de Presidente Extraordinário.

Confrontou-se, porém, com a oposição dos influentes locais e dos sindicatos e de Chen 
Jiongming e teve de reconhecer a autonomia do governo provincial, ainda que tivesse obtido 
a nomeação do seu filho Sun Fo para presidente do município de Cantão.

Sun Yat-sen centrava a sua acção no objectivo de conseguir a reunificação da China sob 
a sua presidência. Para isso tentava formar acordos com os warlords, um ou outro dos quais 
tinha o mesmo objectivo.

O general Wu Peifu, que controlava Zhili, uma das zonas mais ricas da China, e que 
também ambicionava a presidência, conseguiu derrotar e afastar de Pequim Zhang Zuolin.

Uma vez isto conseguido apelou a que ambos os presidentes existentes, Xu Sichang em  
Pequim e Sun Yat-sen em Cantão, renunciassem, a fim de se chegar pacificamente à unifi-
cação do país. Xu Sichang aceitou renunciar, mas Sun Yat-sen recusou.

Depois, Wu Peifu tentou reconstruir a unidade que subsistiu após a morte de Yuan Shikai, 
convidando a retomar as respectivas funções em Pequim o presidente Li Yuanhong e os mem-
bros do Parlamento de 1917.

Sun Yat-sen recusou-se a reconhecer este “regime fantoche”.
Na China estas posições eram mal compreendidas e tendiam a isolá-lo.
As tentativas, que fez, de obter o apoio da diplomacia americana não tiveram êxito. E 

também não conseguiu o apoio britânico. Ambas as potências seguiam a política de sal-
vaguarda da soberania, independência e integridade territorial da China, acordada na Con-

226 Peter Zarrow, ob. cit., pp.151-155.
227 Marie-Claire Bergère - Sun Yat-sen, p.278.
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ferência de Washington (Novembro de 1921-Fevereiro de 1922) e viam o governo de Cantão 
como mais um perigoso factor de enfraquecimento do governo de Pequim, único que reco- 
nheciam como legítimo. 

Sun Yat-sen, indiferente a estas manifestações de reserva, prosseguia o seu objectivo de realizar 
pela força a unificação do país. Fez aprovar pelos deputados que o tinham eleito presidente o 
projecto da Expedição ao Norte e à frente das poucas forças que conseguiu reunir aquartelou-se 
no Inverno de 1921-22 em Guilin, na fronteira de Guangxi, a partir de onde planeava avançar.

A recusa de Chen Jiongming de apoiar este projecto levou Sun Yat-sen na Primavera de 
1922 a demiti-lo das funções que exercia em Cantão, acto que não teve qualquer efeito práti-
co, dado o apoio que este tinha entre a gentry, os comerciantes e os sindicatos.

Em seguida Sun Yat-sen deu ordens para que a guarnição militar de Cantão, sob o coman-
do de Ye Ju, fiel a Chen Jiongming, saísse de Cantão dentro de dez dias, ameaçando bom-
bardeá-la com os canhões de que dizia dispor se não obedecesse.

Como consequência, na madrugada de 16 de Junho a residência de Sun Yat-sen foi bom-
bardeada e invadida pelos soldados de Ye Ju.

Depois de várias horas debaixo de fogo Sun Yat-sen e a sua mulher e uns poucos seguidores, 
entre os quais Chiang Kai-shek, conseguiram chegar a porto e refugiar-se a bordo de uma 
canhoneira inglesa.

Sun Yat-sen nesta posição frágil tentou ainda negociar e obter a intervenção dos diplomatas 
estrangeiros. Mas nada conseguiu.O único apoio que teve foi da Grã-Bretanha que pôs ao 
seu dispor a canhoneira que lhe permitiu sair do rio das pérolas em 9 de Agosto e seguir para 
Hong Kong e depois para Xangai228.   

Em Xangai, Sun Yat-sen concentrou-se na redacção e publicação de dois panfletos refutan-
do as acusações que lhe tinham sido feitas pela sua actuação no governo de Cantão e apelando 
para a reconstituição do Parlamento em Pequim e para a desmilitarização da política chinesa, 
desmobilizando os exércitos ou convertendo-os em grupos de trabalho.

Conduziu negociações com Wu Peifu e outros comandantes, e defendeu a intervenção de 
diplomatas ocidentais no acompanhamento do processo de desmilitarização.

O insucesso destas várias iniciativas e o sentimento de que era indispensável apoio exte-
rior para levar a efeito os seus planos, e não conseguindo ajuda dos Estados Unidos nem da  
Grã-Bretanha, tornou-o a pouco e pouco receptivo às abordagens dos agentes soviéticos que 
então percorriam a China estabelecendo contactos.

Teve várias conversas com Grigori Voitinski, que na primavera de 1920 ajudou a criar as 
primeiras células comunistas na China, e com Maring, que em Julho de 1921 ajudou a or-
ganizar em Xangai o congresso onde se fundou o Partido Comunista Chinês.

Tendo o Comintern adoptado no seu 4º Congresso, realizado em Novembro-Dezembro de 
1922, o princípio de que nos países pouco desenvolvidos da Ásia devia actuar-se em Frente 
Comum com os partidos nacionalistas, foi deliberado designar o Guomindang como parceiro 
na China, mantendo o PCC a sua autonomia.

226 Marie-Claire Bergère - Sun Yat-sen ob. cit., pp.296-303.
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Sun Yat-sen, no entanto, apenas aceitou a entrada de comunistas no Guomindang a título 
individual. Os dois primeiros foram Li Dazhao e Chen Duxiu.

Depois, o Embaixador da Rússia em Pequim, Adolphe Joffe, deslocou-se a Xangai em Ja-
neiro de 1923 para conversações com Sun Yat-sen sobre assuntos relativos às relações entre a 
China e a Rússia. No final, em 26 de Janeiro, foi publicada  uma Declaração Conjunta (Joint 
Statement) especificando a posição de um e do outro sobre quatro pontos:

1. O dr. Sun Yat-sen é de opinão que nem o sistema comunista nem o sistema soviético são 
aplicáveis à China. O Sr. Joffe concorda inteiramente, opinando que o mais importante para 
a China é realizar a unificação nacional e conseguir a plena independência para o que conta 
com a simpatia do povo russo e o apoio da Rússia.

2. A pedido do Dr. Sun Yat-sen o Sr. Joffe reafirmou os princípios da nota russa de 27 de 
Setembro de 1920 dirigida ao governo da China. 

O Governo Russo está pronto a negociar com a China na base da renúncia a todos os 
tratados e exigências impostos pelo Czarismo à China, incluindo o que respeita ao Caminho 
de Ferro Oriental da China. 

3. Considerando que esta questão só poderá ser resolvida numa conferência específica, o 
Dr. Sun Yat-sen concorda com o Sr. Joffe que o regime actual de gestão do referido cami- 
nho-de-ferro deve ser temporariamente reorganizado por acordo entre os governos chinês e 
russo, sem prejuízo dos direitos e dos reais interesses de cada parte.

4. O Sr. Joffe declarou peremptoriamente que a Russia não tem quaisquer planos impe- 
rialistas relativamente à Mongólia Exterior, nem pretende provocar a sua separação da China. 
Sendo assim, o Dr.Sun Yat-sen considera que não é imperativa a saída imediata das tropas 
russas da Mongólia Exterior, nem isso é do interesse da China, vista a incapacidade do actual 
governo de Pequim para impedir que a essa evacuação não se siga o aumento da actividade 
dos russos brancos contra a Rússia e outras situações mais graves229.

As posições assumidas por Sun Yat-sen nesta declaração conjunta eram manifestamente 
tranquilizadoras para os russos e o seu pedido de apoio financeiro e assistência militar teve 
resposta favorável. Em Março de 1923 foi decidido que a Rússia o financiaria com 2 milhões 
de dólares e lhe enviaria conselheiros.

Entretanto Sun Yat-sen tinha recuperado a sua influência em Cantão. Tinha consegui-
do isso graças aos soldados do Yunnan que se tinham deslocado para Cantão em 1916, 
como parte do movimento então organizado contra a política de Yuan Shikai. Este corpo 
de tropas tinha decaído por falta de financiamento. Sun Yat-sen contratou com os oficiais 
um financiamento de 400 mil dolares chineses e obteve o apoio destas tropas na sua luta 
contra Chen Jiongming, que foi derrotado e expulso da Província em meados de Janeiro 
1923.

Sun Yat-sen passou assim a dispor da força necessária para impor a sua autoridade, mas 
ficou condicionado pelo problema de que a Força não se movia se não fosse paga.

229 Resumido do texto integral da declaração conjunta que pode ler-se em Alan Lawrance - China since 1919 -  
Revolution and Reform, ob. cit, p.22.
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No regresso a Cantão, em Fevereiro de 1923, passou por Hong Kong, onde foi recebido 
com grandes manifestações de apreço pelas autoridades britânicas e pela elite financeira, e 
rodeado pelo entusiasmo dos estudantes, o que tudo o levou, no discurso que proferiu em 19 
de Fevereiro na Universidade, a fazer um grande elogio da administração inglesa e a afirmar 
que deveria servir de modelo à renovação da China.

Também esperava obter em Hong Kong os financiamentos de que carecia, mas isto não 
veio a concretizar-se230.

A intenção que anunciou aos consules de se apoderar da receita das alfândegas confron-
tou-se com a oposição das potências que organizaram uma demonstração naval, enviando 
para Cantão em meados de Dezembro de 1923 uma quinzena de navios de guerra de várias 
nacionalidades231.

Restava-lhe acolher-se à ajuda russa, com desgosto do seu filho Sun Fo, de novo presidente 
do município de Cantão, e dos seus amigos, que muito preferiam apoiar-se na ajuda inglesa 
ou americana.

O enviado do Comintern, que usava o nome de Mikhail Borodine (Mikhail Grusenberg) 
chegou a Cantão em  Outubro de 1923. Pessoa de trato agradável, hábil na sua actuação, esta-
beleceu boas relações com Su Yat-sen e, com o apoio deste, foi ganhando crescente influência 
nas estruturas do Guomindang.

Reorganizou o partido segundo o modelo dos partidos comunistas e intensificou as ligações 
com os militantes, tornando o Partido mais eficaz na mobilização de massas.

A preparação do Congresso do Partido que se realizou em Janeiro de 1924 para aprovar 
os novos estatutos e o programa preparados pelo Comité Executivo Central  Provisório, 
junto do qual Borodine actuou como conselheiro, acompanhou-se de grande controvérsia, 
por efeito da  oposição de uma parte dos dirigentes a propostas atribuídas a Chen Duxiu, 
Secretário-Geral do PCC, a quem acusavam de rejeitar os Três Princípios do Povo e a Consti-
tuição dos Cinco Poderes da doutrina definida para o partido por Sun Yat-sen, e de procurar 
substitui-los pelo programa do PCC. 

Os três princípios do povo foram sendo elaborados ao longo dos anos em diferentes textos 
de Sun Yat-sen. Num discurso proferido em 6 de Março de 1921, em Cantão, perante o 
Comité Executivo do Kuomintang, eram assim enunciados:1. Nacionalismo - elevar o prestí-
gio do povo chinês unindo num só povo todas as cinco nacionalidades que habitam a China 
(chineses,manchus,mongóis,tártaros e tibetanos); 2. Democracia - instituir todos os elemen-
tos do sistema democrático, o direito de voto para todos os cidadãos, o referendo (o direito 
de aprovar ou rejeitar a lei por voto do povo), a iniciativa (o direito de promover a mudança 
da lei por iniciativa e voto popular), o direito de demitir ,“the right of recall” (the officials 

230 Marie-Claire Bergère - Sun Yat-sen, ob. cit., pp.304-314.ºº
231 Colecção de Fontes Documentais para a História das Relações Entre Portugal e a China, Série Especial, Vol. IV, 
Documentos Relativos às Greves de Hong Kong e Cantão e à sua Influência em Macau.Coordenação de Antó-
nio Vasconcelos de Saldanha.Fundação Macau-Universidade de Macau. Macau, 2000, doc. nº124, 125, 126, 130, 
134,136, 137.
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elected by the people can be desmissed by them at will); 3. Socialismo -“realizar a distribuição 
proporcional da terra”, “na eventualidade deste princípio ser aplicado, as duas condições 
seguintes têm e ser respeitadas: imposto segundo o valor da terra, e indemnização segundo o 
valor declarado”.232. O princípio que neste discurso se chama socialismo aparece designado 
The Principle of the People’s Livelihood (da subsistência do povo, do ganha-pão do povo) em 
conferência proferida em Cantão em 1924, definição que foi a última apresentada em vida 
por Sun Yat-sen. Explica que abandonou a designação de socialismo, por que já não lhe 
parece necessário recorrer à luta de classes que Marx considerava indispensável ao progresso 
social. Escreve,“Mas, se a maioria dos interesses económicos da sociedade podem ser harmo-
nizados, a maioria das pessoas beneficiará e a sociedade progredirá”…” A luta de classes não 
é a causa do progresso social: é uma doença apanhada no decurso do progresso social.A causa 
da doença é a incapacidade de subsistir, e o resultado da doença é a guerra” “O Kuomintang, 
há algum tempo, na sua plataforma partidária assentou em dois métodos para pôr em prática 
o Princípio da Subsistência.O primeiro método é a  igualização da propriedade da terra e o 
segundo é a regulação do capital”233.

Os cinco poderes da Constituição na teoria política de Sun Yat-sen são o poder executivo, 
o poder legislativo, o poder judicial, o poder de exame (o recrutamento dos funcionários pú-
blicos por avaliação de conhecimentos), e o poder de censura (o poder de inspecção). Explica 
que “os censores imperiais ou historiógrafos da dinastia Manchu e os conselheiros oficiais da 
dinastia T’ang foram um óptimo sistema de censura”234.    

Borodine propunha incluir no programa do partido a expropriação da terra e a sua dis-
tribuição pelos camponeses, ao que Wang Jingwei se opôs, por tal política ir conduzir à ge- 
neralização da luta de classes nos campos.

Adoptou-se um texto que se referia à distribuição da terra, sem dizer como se obteria a terra 
para distribuir.

Definiu-se como objectivo do governo nacional satisfazer as quatro necessidades básicas do 
povo: alimentação, vestuário, habitação e transporte.

Borodine também pretendia que fosse declarada a aliança do partido com a Rússia na 
luta anti-imperialista. Foi objectado que isto criaria dificuldades no relacionamento com 
as potências. Sun Yat-sen concordou com a objecção, considerando tal tomada de posição 
inoportuna.

Borodine teve de ceder, mas, numa apreciação global, o estatuto finalmente aprovado tra-
duziu-se numa vitória para Borodine. O Guomindang ficou ordenado de um modo centra- 
lista, que lhe aumentava muito a capacidade de intervenção política. Criou-se uma presidên-
cia do partido com poderes superiores aos dos outros órgãos e elegeu-se Sun Yat-sen como 

232 The Teachings of Sun Yat-sen, Selections From His Writings. Compiled and introduced by Professor N. Gangulee, 
formally of the University of Calcutta. Forward by His Excellency Dr. V.K. Wellington Koo, The Chinese Ambassa-
dor in Great Britain.   The Sylvan Press, London,1945, pp.57-63. 
233 Ob. cit.,p.87.
234 Idem, pp.106-112.
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presidente vitalício. A seguir elegeu-se o Comité Executivo Central, cujos 24 membros foram 
escolhidos por Sun, e aprovados por voto aberto pelo congresso. Entre eles encontravam-se 3 
comunistas. E mais 7 comunistas no nível de hierarquia logo abaixo. 

Nada disto naturalmente apaziguou os críticos que denunciavam a infiltração do Guomin-
dang pelos comunistas235. 

Para desenvolver a política relativa à terra foi criado, no ambito do Comité Executivo Cen-
tral, o Bureau dos Camponeses. Foi também criado o Instituto de Formação do Movimento 
dos Camponeses, que iniciou formalmente as suas actividades em Cantão em 3 de Julho de 
1924. À partida uma área de actividade do Guomindang muito penetrada pelos comunistas. 
O Bureau dos Camponeses preparou logo um Plano dos Primeiro Passos do Movimento 
Camponês que orientou a criação de associações de camponeses que, constituídas com o 
objectivo declarado de libertar os trabalhadores no espírito dos Três Princípios do Povo e “de 
organizar os camponeses pobres e explorados”, se tornaram instrumentos de luta contra as 
milícias locais organizadas pela gentry. Dirigidas por quadros formados no Instituto de For-
mação do Movimento de Camponeses revelaram-se depressa agentes da luta de classes nos 
meios rurais236.

O Congresso criou ainda a Academia Militar, para a qual havia a promessa do apoio finan-
ceiro e técnico da Rússia. A Academia ficou instalada na ilha de Whampoa, no rio das pérolas, 
junto a Cantão. O coronel Chiang Kai-shek foi nomeado presidente da comissão organizado-
ra da Academia, de que se tornou comandante. Os primeiros quatro técnicos militares russos, 
sob o comando de Pavel A. Pavlov, chegaram em Janeiro de 1924.

A Academia iniciou em Maio a sua actividade com um curso de 500 cadetes. Além da 
formação militar, estava prevista uma formação política. O responsável pelo departamento 
político era um membro moderado do Guomindang, que tinha como colaborador o então 
jovem Zhou Enlai. A formação política guiava-se pela doutrina dos Três Princípios do Povo.

Mais seis oficiais russos chegaram em Outubro, sob o comando do general Vassili K. Blüch-
er, que usou na China o pseudónimo de General Galin. Depois da morte de Pavlov, vítima 
de acidente, Galin passou a coordenar os instrutores militares russos.

Os russos aconselhavam os oficiais chineses que davam a instrução militar, e concentra-
vam-se na instrução de tiro e no ensino da táctica237.

A instabilidade social em Cantão e no Sul da China provocou no Verão de 1924 uma greve 
de que Sun Yat-sen poude tirar algum benefício político como apoiante de reivindicações 
populares.

Ocorreu em Shamen,na área da concessão reservada ao estabelecimento de estrangeiros 
no centro de Cantão, um atentado contra o governador da Indochina, que estava de visita 
à cidade. Na sequência disso, as forças de segurança britânicas e francesas impuzeram um  
apertado controle das entradas na concessão, que obrigava os chineses a apresentarem um 

235 Marie-Claire Bergère - SunYat-sen, ob. cit., pp.318-331.
236 Idem, pp.338-339.
237 Marie-Claire Bergère - Sun Yat-sen. Ob. cit., pp.344-346.
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passaporte para entrarem à noite na área de Shamen. Isto provocou uma enorme rejeição 
entre os chineses e todos os trabalhadores chineses da concessão entraram em greve, apoia-
dos pelos sindicatos. A greve durou mais de um mês (15 de Julho a 20 de Agosto de 1924), 
durante o qual Sun Yat-sen agiu como moderador entre as partes até que foram levantadas as 
medidas de segurança e terminou a greve, ganhando com isso consideravel popularidade238.   

Umas semanas depois novo grande conflito ocorreu em Cantão, cujo resultado, ao con-
trário da intervenção na greve de Shamen, gerou grande hostilidade contra Sun Yat-sen e os 
seus apoiantes. Foi o confronto com as milícias de protecção dos comerciantes.

Para se protegerem contra os abusos e prepotências dos soldados mercenários em que, 
em grande parte, se apoiava o Governo do Guomindang em Cantão os comerciantes or-
ganizaram um corpo de voluntários, em regra empregados do comércio ou pequenos lojistas, 
que no Verão de 1924 eram mais de 50 mil. Em Agosto chegou a Cantão um barco com 
armamento para os voluntários. O facto inquietou o governo. Era conhecida a hostilidade 
dos comerciantes para com Sun Yat-sen, a  quem acusavam de não disciplinar  os voluntários 
e de manter guerras constantes e dispendiosas contra os seus adversários e a quem censuravam 
a perigosa política de frente comum com os comunistas, que estava a agravar a conflituo-
sidade entre os trabalhadores. E receava-se que as milícias se ligassem a Chen Jiongming, 
que continuava activo no interior do Guangdong. Assim, embora a operação de importação 
de armamento tivesse sido autorizada, e tivessem sido cumpridos os demais preceitos legais 
aplicáveis, e governo apreendeu a carga e emitiu ordem de prisão contra o presidente da 
associação de comerciantes. Os comerciantes responderam com uma greve que paralizou o 
comércio, e apelaram para intervenção dos cônsules, dos diplomatas residentes em Pequim, 
da Inspecção Geral das Alfândegas Marítimas e para a solidariedade das comunidades de  
emigrantes cantoneses no estrangeiro.No desenvolvimento da crise foi dada ordem para  
atacar o bairro do comércio. As forças do governo que na madrugada de 15 de Outubro ini-
ciaram a penetração no bairro foram recebidas a tiro e o bairro acabou por ser incendiado e 
saqueado. Foi desarmado o corpo de voluntários. Nas cidades costeiras da China e nas comu-
nidades de emigrantes chineses do Ultramar a opinião voltou-se contra Sun Yat-sen,havido 
como responsável por esta política239.

Ainda em Setembro de 1924 Sun Yat-sen resolveu retomar o seu projecto antigo da 
Expedição ao Norte, para o que saiu de Cantão e instalou-se em Shaoguan, na fronteira 
da província de Guangdong, de onde iniciaria o movimento. Em carta enviada a Chiang  
Kai-shek explicava que tinha resolvido abandonar Cantão onde a pressão das forças hostis 
não lhe permitia reforçar-se adequadamente, pelo que era necessário procurar outro espaço.

A nova postura de Sun Yat-sen foi muito criticada em Cantão e no seio do Guamindang. 
Sun Fo demitiu-se do lugar de presidente da Câmara. Liao Zhongkai demitiu-se de governa-
dor civil da Provincia. Chiang Kai-shek recusou a participação os seus cadetes nesta iniciativa, 
limitando-se a enviar um destacamento para garantir a segurança pessoal de Sun Yat-sen. O 

238 Marie-Claire Bergère - Sun Yat-sen.Ob. cit., pp.341-342.
239 Marie-Claire Bergère - Sun Yat-sen. Ob. cit., pp.346-349.
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Partido Comunista criticou o projecto e indicou que nem os sindicatos nem as associações de 
camponeses nele participariam.

A nova iniciativa de Sun Yat-sen situava-se no contexto da luta contra o grupo de militares 
de Zhili encabeçado pelo General Wu Peifu, que controlava Pequim.

Aconteceu, porém, que o General Feng Yuxiang tomou Pequim e expulsou o governo. A 
situação tinha-se modificado. Sun Yat-sen regressou a Cantão e procurou logo contactar os 
generais que agora comandavam em Pequim. Em 1 de Novembro recebeu um convite de 
Feng Yuxiang para se deslocar à capital para participar numa conferência sobre a reunificação 
da China.

Ao contrário de Wu Peifu, Feng Yuxiang não era visto como pessoa com perfil adequado 
à presidência da China. Isso significava para Sun Yat-sen a perspectiva de poder negociar a 
sua escolha para o cargo. Havia, no entanto, um candidato mais próximo dos generais, Duan 
Qirui, que já tinha sido primeiro ministro e tinha apoio dos japoneses.

Antes de partir, Sun Yat-sen publicou, em 10 de Novembro, o “Manifesto à Ida para o 
Norte” em que defendia um programa de revogação dos tratados desiguais e uma divisão 
do poder conciliando a unidade nacional com a autonomia das províncias. Propunha uma 
convenção nacional que conduzisse à união, pacificação e reconstrução da China. Uma as-
sembleia preparatória de tal convenção seria constituída por representantes escolhidos pelas 
associações de empresários modernos, câmaras de comércio, sociedades educacionais, uni-
versidades, associações de estudantes, sindicatos de operários, associações de camponeses, 
militares e partidos políticos.

Partiu para Xangai, onde se demorou de 17 a 21 de Novembro. Em Xangai foi mal recebi-
do pela imprensa de língua inglesa, que considerou a sua presença indesejável, e alvitrou que 
se lhe impedisse a entrada. Isto levou-o a atacar os estrangeiros, que se esqueciam que Xangai 
era território da China, e que nela eram hóspedes, não lhes competindo impedir um cidadão 
chinês de entrar e residir na cidade. E a ameaçar que organizaria com os seus compatriotas 
uma acção radical contra os estrangeiros, caso alguém tentasse obstar à sua entrada na cidade 
ou perturbar a sua estadia.

Seguiu depois para Kobe, no Japão, onde permaneceu entre 24 e 30 de Novembro. 
Passou em seguida para Tientsin, onde chegou em 4 de Dezembro, e onde foi recebido 

e aclamado por uma multidão de estudantes e trabalhadores. Aí a degradação da sua saúde 
obrigou-o recolher à cama. Manteve, no entanto, conversas com os generais do Norte, que 
o foram visitar. Continuando o seu estado de saúde a deteriorar-se, foi transferido para um 
hospital de Pequim. A cirurgia a que foi submetido, em 26 de Janeiro, mostrou que sofria de 
cancro em fase terminal. Morreu em 12 de Março de 1925240. 

No dia 9 de Dezembro anterior os representantes dos Treaty Powers em Pequim (Estados 
Unidos, Bélgica, Grã-Bretanha, França, Itália, Japão e Paises Baixos), reportando-se à comu-
nicação que lhes tinha sido feita em 24 de Novembro de que tinha assumido funções como 
provisional Chief Executive o Marechal Tuan Chi-jui (Duan Qirui), declaravam que “dariam 

240 Marie-Claire Bergère - SunYat-sen. Ob.cit., pp.395-408. 
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inteiro apoio ao Provisional Goverment in Peking under the present provisional Chief  Executive 
e que tinham com ele estabelecido relações de facto no entendimento de que este Provisional 
Government tinha sido constituído com o concurso da nação com o propósito de se  encarre-
gar dos negócios da República Chinesa até ao estabelecimenfo de um governo formal repre-
sentando todas as províncias e partidos da República e no entendimento de que  é intenção 
do Provisional Government e de qualquer governo formal que possa no futuro ser estabelecido 
respeitar e devidamente cumprir todos os tratados,  convenções e outros compromissos as-
sumidos pelos antigos governos Manchus e Republicanos e todos os direitos, privilégios e 
imunidades de que gozam na China os estrangeiros em virtude de tais compromissos inter-
nacionais que, de acordo com o costume internacional, só podem ser modificados por mútuo 
consentimento das partes contratantes. Declaram mais que, na base do entendimento acima, 
os seus governos estão prontos e ansiosos por prosseguir tão cedo quanto possível na execução 
das medidas consideradas nos tratados e resoluções de Washington”241.                                              

Portugal aderiu dias depois a esta declaração.
O ano de 1925 foi na China um ano de grandes acções de massas, muito impulsionadas 

por estudantes radicais ligados ao PCC, no âmbito do que se chamou o movimento de 30 
de Maio.

Em Xangai, na fábrica textil japonesa Naiga Wata, em 15 de Maio de 1925, um operário 
chinês, organizador comunista, foi morto por um capataz durante uma greve.

O Concelho Municipal não actuou contra o capataz. Mas prendeu 6 trabalhadores que, 
uma semana depois, estavama manifestar-se junto a um monumento de homenagem ao tra-
balhador morto.

Por efeito disto, em 30 de Maio juntaram-se na Rua de Nanquim cerca de três mil mani-
festantes, gritando contra os japoneses e empunhando bandeirolas onde se lia “Anulem-se as 
Concessões” e “Abaixo os Imperialistas”.

Os manifestantes marcharam em protesto em direcção à Esquadra da polícia de Louza.
O Comissário da Polícia tinha saído e estava no comando da esquadra um tenente jovem 

que entrou em pânico ao ver multidão avançar. Gritou um aviso de que mandaria abrir fogo 
se não dispersassem. Logo a seguir, sem dar tempo a reacção dos manifestantes, mandou 
disparar. Com isso provocou onze mortos e muitos mais feridos.

Passaram a ser os mártires de 30 de Maio. A greve, convocada por 117 sindicatos, repre-
sentando mais de 200 mil tabalhadores, começou no dia primeiro de Junho. Gerou-se uma 
grande hostilidade contra os estrangeiros, os privilégios de que gozavam, a extraterritoriali-
dade das concessões. Entre os que circulavam nas ruas da concessão, alguns foram agredidos, 
insultados, cuspidos.

O crescimento do clima de protesto fez com que entrassem em greve quase todos os tra-
balhadores das fábricas de que eram proprietários japoneses ou ingleses. Nos portos, os esti-
vadores não carregavam nem decarregavam os navios.Não funcionavam os telefones e não se 
publicavam jornais. O pessoal ao serviço do Conselho Municipal entrou quase todo em greve.

241 Colecção de Fontes Documentais, Série Especial, Vol. IV, ob. cit., doc. nº 138.
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Os empresários chineses apoiavam a greve e financiavam o pagamento de subsídios aos 
trabalhadores em greve.

A greve espalhou-se pela China. Manifestou-se em 28 cidades, além de Xangai242. Em 
Cantão asssumiu proporções catastróficas.

O Capitão-Tenente Jerónimo Bivar, comandante da canhoneira “Pátria”, enviada para 
Cantão a pedido do Consul de Portugal, Dr.Felix Horta, no ofício que remeteu para o Quar-
tel General da Forças Navais em Macau, em 24 de Junho de 1925, relata o ocorrido nos 
termos seguintes:

“Ontem falei com o comandante do ALTAIR, oficial francês mais graduado, que disse 
não ser naturalmente necessário o nosso auxílio, pois ele tinha bastante gente. Depois veio o 
Consul de Portugal pedir para a nossa gente desembarcar e aguardar ordens, o que fiz. On-
tem teve lugar a manifestação em volta de Shameen, a favor da greve, tendo tomado parte 
nela tropas. Na cauda da manifestação, depois de já ter passado a concessão francesa, um 
popular desfechou sobre o Consul Inglês que estava com o Comander M. Scott, não ten-
do atingido nenhum, mas resultando os ingleses abrirem fogo e seguidamente os franceses,  
havendo,segundo consta, 100 a 150 mortos da parte dos chinas e em Shameen 8 feridos e um 
civil francês morto.-A acção durou meia hora, nós não disparamos um tiro e pelas 18 horas 
reembarcou o pessoal, que estacionou próximo do nosso consulado.-A situação continua na 
mesma, sem poder prever-se o desfecho, continuando as manifestações”243.

Sobre Hong Kong, o encarregado do governo de Macau, Coronel Joaquim Augusto dos 
Santos, tinha enviado para Lisboa em 20 de Junho, um telegrama comunicando o seguinte:

“Começada hoje Hong Kong greve marítimos e criados cessando navios ingleses carreira 
Macau mas continuando correr vapores chineses informando cônsul Hong Kong greve não 
atingir por enquanto vapores bandeira portuguesa. Irritação anti-estrangeira especialmente 
contra japoneses e ingleses sobretudo contra estes últimos parecendo Hong Kong estar dispos-
to acção firme. Ministro do Estrangeiros Inglês declarou Parlamento Governo protegeria sem 
fraquezas nem hesitações propriedade vidas ingleses tornando responsável Governo Chinês 
quaiquer ultrajes, informando nosso cônsul Hong Kong parecer terem produzido mau efeito 
estas declarações.Têm vindo muitos chineses Macau tendo vapor hoje trazido 1340 passa- 
geiros. Macau ainda normal.Peço V.Excia apressar vinda contingente requisitado e  reforço 
Companhia Indígena Moçambique ou sua rendição vista gravidade situação China”244.

Telegramas subsequentes foram dando conta do alastrar da greve e da deterioração da  
situação financeira de Hong Kong, onde a greve durou 16 meses245. 

Em Xangai a greve terminou em Agosto, sob pressão dos empresários chineses que dei- 
xaram de subsidiar os grevistas, com um acordo da General Labor Union com os japoneses, 
que aceitaram pagar indemnizações às famílias dos trabalhadores da fábrica Naiga que 

242 Stella Dong - Shangai , ob. cit., pp.164-166.
243 Colecção de Fontes Documentais, Série Especial, Vol.IV, Ob. cit., Doc. nº 158.
244 Ob. cit.,Doc. nº154.
245 Stella Dong, p.167.
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tinham sido vítimas dos acontecimentos, e subir os ordenados e melhorar as condições de 
trabalho246.         

Da luta pelo poder no Guomindang que seguiu à morte de Sun Yat-sen, saiu como primei-
ra figura política Wang Ching-wei, aliado a Soong Ching-ling, viúva de Sun Yat-sem, e à ala 
esquerda do Guomindang, acompanhados por Borodine.

A ala conservadora encabeçada por Hu Hanmin, que defendia o afastamento dos comu- 
nistas, saiu de Cantão e instalou-se em Xangai.

Chiang Kai-shek assumiu uma posição intermédia entre as duas alas do Guomindang. 
No entanto, invocando a descoberta de uma manobra para o prender, servindo-se da força 
militar sob  as suas ordens, proclamou o estado de sítio em Cantão e procedeu drasticamente 
contra os que o ameaçavam.

Por telegrama recebido de Macau em 28 de Março de 1926, o Governador Tenente-Coro-
nel Manuel Maia Magalhães informava Lisboa.      

“Dia 20 Ministro Governo Cantão general Chankache sem destituir Governo assumiu 
direcção acção violenta contra grevistas e contra vermelhos seguindo-se morte alguns rus-
sos comunistas expulsão restantes vermelhos. Parte grevistas desarmados parecendo querer  
Governo manter ordem acabando movimento contra ingleses.Abertas negociações oficiais 
fim boicote entre Governos Hong-Kong-Cantão convite deste último.247”

 No seguimento destes acontecimentos Chiang Kai-shek impôs a Borodine um acordo 
mediante o qual: os comunistas de futuro não poderiam chefiar serviços do Guomindang ou 
do governo; os comunistas não criticariam a doutrina de Sun Yat-se sobre os Três Princípios; 
os membros do Guomindang não poderiam tornar-se membros do PCC; as instruções do 
Comintern para o PCC deveriam ser comunicadas ao Guomindang; devia ser entregue ao 
Comité Executivo do Guomindang a lista de todos os membros do PCC.

Os dirigentes do Guomindang resolveram retomar o projecto de reunificação da China 
mediante nova Expedição ao Norte.

Assentou-se em que o Exército Nacional Revolucionário do Guomindang, sob o comando 
de Chiang Kai-shek, assessorado pelos generais russos, avançaria em três linhas, uma em 
direcção a Changsha, outra em direcção a Jiangxi e uma terceira pela costa para Fujian. Se 
alcançados estes objectivos, poderia seguir-se quer em direcção a Wuhan, quer em direcção 
a Nanjing.

Iniciado o movimento para o Norte em 27 de Julho de 1926, o exército de Chiang Kai-shek 
progrediu rapidamente. O avanço foi procedido pela acção dos militantes comunistas que or-
ganizavam greves, atacavam as esquadras da polícia e o posto de comando do warlord local, 
desorganizando a defesa. Quando chegavam as forças de Chiang  o chefe local ficava limitado 
a duas opções ou recuava para reorganizar a resistência noutro lugar ou juntava-se com os seus 
homens ao exército do Guomindang. Esta última a opção que muitos adoptaram, pelo que o  
exército de Chiang se alargava continuamente no avanço para o Norte.

246 Idem, p.168.
247 Colecção de Fontes Documentais, Série Especial, vol.IV, ob. cit., doc. nº154.
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Em 11 de Julho entraram em Changsha. Em Agosto estavam a lutar nas testas de ponte 
que abriam o acesso à cidade tripla de Wuhan (Wuchang, Hankow e Hanyang) que as tropas 
do general Wu Peifu ocupavam. Em começos de Setembro o comandante de Hanyang abriu 
as portas da cidade e juntou-se às forças de Chiang Kai-shek. Hankou rendeu-se em seguida. 
Restava Wuchang onde a resistência foi mais persistente, mas cujo comandante, forçado pela 
fome entre a população, abriu as portas da cidade em 10 de Outubro.

O controle das duas cidades principais da província de Jianshi exigiu um maior esforço, 
em virtude da hostilidade do warlord que controlava a província e que adoptou medidas alta-
mente repressivas contra a esquerda. Mandou decapitar todos os comunistas e simpatizantes 
do Guomindang e demais pessoas aparentando ideias avançadas e exibir as cabeças no topo 
de estacas nas cidades de Jiujiang e Nanchang.  À custa de vários milhares de baixas, Chiang 
Kai-shek conseguiu, no entanto, dominar as duas cidades de alto valor estratégico, que ocu-
pou em meados de Novembro.

Na área costeira a progressão das forças do Guomindang realizou-se conforme previsto, 
tendo ocupado Fuzhou em meados de Dezembro.

Os dirigentes do Guomindang repartiram-se por duas cidades nesta altura. A ala esquerda 
com Borodine e a viúva de Sun Yat-sen e os simpatisantes desta corrente, em Hankow, que se 
tornou a cidade vermelha. 

Wang Jingwei tnha partido para França com a família pouco após o incidente que levou 
Chiang Kai-shek a impor a lei marcial em Cantão.Voltou à China em Abril de 1927, conti- 
nuando a defender a política de colaboração com o PCC.      

Chiang Kai-shek e os que o seguiam estabeleceram-se em Nanchang.  
Sobre o passo seguinte do processo da luta pela unificação da China as opiniões dividiram-se. 

Chiang Kai-shek defendia o avanço para Xangai, por duas vias, pelo Yang-tzé, a partir de Nan-
shang e Jiujiang, e ao longo da costa pela província de Zhejiang a partir de Fuzhou. O grupo de 
Hankow, guiado por Borodine, defendia o avanço pela linha de caminho de ferro Wuhan-Pequim.

O assunto foi debatido em Janeiro de 1927, em Hankow, no Conselho Conjunto Provisório. 
Chiang Kai-shek deslocou-se a Hankow para participar no debate. A divergência de opiniões 
agudizou-se num rude confronto entre Borodine e Chiang kai-sek248.

Em Hankow, também em Janeiro, uma manifestação anti-imperialista saldou-se por 
um avanço em massa contra concessão britânica, que os fuzileiros navais que a protegiam 
não conseguiram conter. O cônsul inglês foi obrigado a concordar com o retorno da con-
cessão à autoridade chinesa. Manifestações populares contra os estrangeiros em Fevereiro em  
Kiukiang forçaram os ingleses a renunciar à concessão que tinham nesse porto. E o mesmo 
ocorreu em Nanjing em Março.

Em Xangai a militância operária, impulsionada pelos organizadores comunistas, inclina-
va-se a seguir estes exemplos. Em Outubro de 1926, deu-se um levantamento contra o co-
mandante militar local, Sun Chaun-fang, que foi reprimido sem hesitação e rapidamente 
dominado mediante a decapitação de uma vintena de activistas. 

248 Jonathan D. Spence - The Search for Modern China, ob. cit., pp.341-349.
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Em Fevereiro de 1927, a seguir à entrada das forças do Guomindang em Hangszhou, foi 
organizado novo levantamento. Os organizadores visavam apoiar o avanço do exército do 
Guomindang para Xangai. A greve de 350 mil tabalhadores paralizou a cidade, mas teve 
que ceder perante a repressão, porque as forças do Guomindang não avançaram. A repressão 
imediata foi muito dura. Os carrascos oficiais percorriam as ruas da cidade chinesa escoltados 
por soldados e decapitavam os grevistas que conseguiam prender. Outros foram mortos a 
tiro. Terá havido umas duzentas vítimas mortais. Muitas cabeças foram penduradas nas ruas 
da cidade chinesa.

Chou En-lai, que era um dos organizadores destas acções, iniciou a preparação de uma 
terceira greve, criando uma milícia de 500 homens armados, prontos a enfrentar a polícia e 
os soldados dos warlords.

A terceira greve, que começou em 21 de Março, teve a adesão de 800 mil trabalhadores, e 
paralizou a indústria, o comércio e os transportes. Os membros da milícia armada atacaram 
esquadras da polícia e postos militares.No final da acção os sindicatos ficaram senhores da 
cidade chinesa, e criaram um governo municipal provisório, que logo começou a organizar 
o policiamento das ruas, evidenciando a capacidade da classe operária para exercer o poder.

A greve coincidiu com a chegada a Xangai das tropas do Guomindang, foi pensada para 
lhe facilitar o caminho, retirando meios de resistência aos que se lhe opunham. Não houve, 
porém, resistência militar. O comandante militar em funções em Xangai aderiu ao Guomin-
dang. Os outros generais retiraram para o Norte, sem combater. Muitos soldados fugiram 
perante o avanço dos nacionalistas.

O aumento da militância dos trabalhadores, as sucessivas greves, assustava os empresários. 
Os membros do Conselho Municipal do Settlement Internacional, ligados às grandes casas 
inglesas e americanas, tomaram a iniciativa de convidar para jantar os dirigentes chineses da 
Câmara Geral do Comércio, coisa que nunca antes tinha acontecido, no intuito de exami- 
narem em comum o modo de se restaurar o ambiente ordeiro apropriado aos negócios.

A ocasião serviu também para fazer sentir a conveniência de incluir chineses no Conselho Mu-
nicipal, de que até então estavam afastados.Foi resolvido incluir três chineses, que não chegaram 
a tomar posse porque entendiam dever ter um número de vogais igual ao total dos estrangeiros.  

O recurso à intervenção de Chiang Kai-shek foi o caminho por que se optou. A tensão 
existente entre Chiang Kai-shek e Borodine era conhecida. O general manifestava por várias 
das suas decisões pequena inclinação para se acomodar aos comunistas. Pensava-se que estava 
perto de enveredar por uma política de confronto com a ala esquerda do Guomindang.

Em fins de 1926, em Nanchang, onde as suas tropas estavam aquarteladas, Chiang  
Kai-shek começou a ser procurado por grandes empresários chineses. Em nome de um grupo 
de banqueiros e homens de negócios foi-lhe feita a oferta de 3 milhões de dólares para blo-
quear os sindicatos e estabelecer em Nanjing um governo do Guomindang. Outras ofertas 
de fundos se seguiram.

Por seu lado, Pockmarked Huang, um seu velho conhecido, veio oferecer a Chiang Kai-shek 
o apoio do Bando Verde na luta contra os sindicatos, a troco da tolerância à preservação do 
negocio do ópio nas mãos do Bando Verde.
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Os sinais da intervenção do Bando Verde começaram a manifestar-se no alargamento da 
presença dos seus membros nas actividades sindicais. Foi por eles criada a Sociedade para o 
Progresso Comum, associação sindical destinada a concorrer com a União Geral do Trabalho, 
federação controlada pelos comunistas249.

Em Xangai, no settlement internacional e na concessão francesa, para onde se tinham de-
slocado muitos dos expulsos das concessões ocupadas no decurso do avanço do exército do 
Guomindang, o nervosismo aumentava, em face da contínua agitação sindical e o receio de 
que as concessões fossem atacadas. A preocupação com a segurança de uma população es-
trangeira estimada em setenta mil pessoa250 e dos importantes investimentos existentes, levou 
as potências a deslocarem para a área de Xangai importantes forças navais e a organizarem 
com o pessoal desembarcado dos navios e com os membros dos corpos de voluntários criados 
pelas comunidades de estrangeiros residentes um sistema de segurança e defesa do settlement 
internacional e da concessão francesa.

Quando chegou a Xangai em 10 de Março de 1927 o cruzador República, designado para 
se juntar a estas forças, havia no porto 62 navios de guerra estrangeiros, dos quais 12 america-
nos, 30 ingleses, 4 franceses, 10 japoneses, 1 holandês, 4 italianos e 1 espanhol. Ao República 
juntou-se depois outro cruzador português, o Adamastor. A Grã-Bretanha tinha ainda em  
Hong Kong 24 navios prontos a seguir para onde fosse necessário.  

Destes navios foram desembarcadas tropas para guarnecerem vários pontos do settlement 
internacional e da concessão francesa. No settlement havia em 25 de Abril em vários postos 
11100 soldados ingleses, 1630 marinheiros e fuzileiros navais japoneses, 1434 fuzileiros na-
vais americanos, 200 marinheiros italianos, 100 marinheiros holandeses, 100 marinheiros 
espanhóis, 90 marinheiros e soldados portugueses, e, ainda, 1200 voluntários de Xangai, 
entre os quais uma companhia de 130 homens portugueses. Na Concessão Francesa estavam 
colocados cerca de 3000 anamitas251. 

As tropas do Guomindang dominaram rapidamente a cidade chinesa, mantendo-se fora da 
área internacional.

Chiang Kai-shek e os seus generais assumiram nestes dias a postura de que a sua acção se 
circunscrevia às questões militares, sendo as questões políticas e diplomáticas ds competência 
do governo de Wuhan a que implicitamente reconheciam obedecer.

O Comodoro Guilherme Ivens Ferraz, no seu relato, escreve o seguinte com data de 23 de Março:
“O general Pei, comandante das forças nacionalistas em Shanghai, a convite da Câmara 

Chinesa de Comércio, teve ontem de manhã uma entrevista com alguns cônsules estrangeiros 
e várias personalidades mais em evidência. Nessa entrevista Pei assegurou aos estrangeiros 

249 Stella Dong - Shanghai, ob. cit., pp. 178-182.
250 Idem,p.174. O comodoro Ivens Ferraz, na obra a seguir citada, refere 50 mil estrangeiros nas concessões, num 
total de 320 mil estrangeiros na China. P.489.
251 Comodoro  Guilherme Ivens-Ferraz - O Cruzador “República” na China, em 1925,1926 e 1927, Subsídios para a 
História da Guerra Civil na China e dos Conflitos com as Potências. Relatórios do Comandante em Chefe das Forças 
Navais Portuguesas no Extremo Oriente. Lisboa, Ministério da Marinha, Imprensa da Armada,1932, pp. 437-463.
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presentes que as suas tropas manteriam a ordem, como tem sucedido em toda a parte, após 
a ocupação pelos Sudistas.Assegurou mais que não consentiria distúrbios praticados por civis 
armados. Terminou declarando que era contrário aos tratados desiguais, mas que isso era 
uma questão para ser resolvida por delegados especiais do Governo Nacionalista. Semelhan-
temente a questão da existência de Settlements internacionais em Shanghai estava fora da sua 
alçada,devendo ser tratada mais tarde por pessoas competentes”252.  

E, adiante, com data de 27 de Março, escreve:
 “Chiang Kai-shek foi entrevistado por uns jornalistas de Shanghai, que lhe fizeram várias 

perguntas a que ele respondeu como vai a seguir: - Qual é a atitude provável dos nacionalistas 
relativamente aos Settlements esrangeiros de Shanghai? - Estou plenamente de acordo com 
o manifesto dirigido às Potências pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de  
Wuhan. Eu, porém, não sou mais do que um simples comandante militar, sem intervenção 
nos negócios políticos, que estão a cargo do Governo de Wuhan. Este Governo há-de pôr-se 
em contacto com as Potências, para negociar sobre os Settlements de forma a evitar mal enten-
didos e estabelecer relações de amizade. - Qual a sua opinião a respeito da defesa de Shanghai 
posta em pática pelas tropas estrangeiras?

  - Nada justifica o pânico dos estrangeiros nas presentes circunstâncias. Os sacos de 
areia e os arames farpados que tive ocasião de ver à minha chegada a Shanghai no dia 26, 
deram-me a mais desfavorável impressão, tendo eu sentido o maior pesar de ver aquelas 
defesas.

- Que pensa do grande meeting de ante-ontem e do perigo das multidões invadirem os 
Settlements?

- Na minha opinião não há o menor perigo.
- Quais são os seus planos sobre continuação da ofensiva para o Norte?
- Não tenho planos nenhuns, mas a Expedição punitiva ao Norte há-de prosseguir na sua 

penetração.”
E, ainda, nesse mesmo dia 27, comentando actos públicos de Chiang Kai-shek,
“Do que acabo de dizer a respeito de Chiang Kai-shek, parece depreender-se que ele é 

anti-comunista;
Todavia assistiu hoje a um comício na cidade china perto da Porta do Oeste, no qual a 

multidão avaliada em 50000 operários radicais, se dispunha a atacar a Concessão.
Esta tentativa abortou logo de princípio, mas o Comício realizou-se com várias demons- 

trações anti-Estrangeiros.253”
Manifestamente Chiang Kai-shek seguia uma linha de ambiguidade relativamente à es-

querda e ao PCC enquanto se organizava a acção do Bando Verde contra os sindicalistas.
Na madrugada de 12 de Abril iniciou-se, sob o comando de Tu Yuesheng o ataque contra 

os militantes comunistas que se tinham tornado conhecidos no decurso das greves organiza-
das em Xangai e noutras cidades.

252 O. Cit., p. 457.
253 Ob. cit., pp. 467-468.
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Na véspera Tu Yuesheng tinha convidado para a sua casa Wang Shouhua, o dirigente dos 
sindicatos comunistas com quem tinha relações de amizade. Durante a conversa tentou per-
suadi-lo a sair do PCC e a aderir ao Guomindang. Wang não se deixou convencer. Foi morto 
à saída da casa de Tu Yuesheng.

No decurso da acção os membros do Bando Verde abateram centenas de comunistas que 
procuraram nos locais dos sindicatos, nas suas casas, em esconderijos que tinham sido iden-
tificados. Nas instalações da Commercial Press quatrocentos estudantes e operários lutaram 
durante seis horas contra os atacantes. Muitos dos que foram aprisionados foram decapitados 
ou mortos a tiro.

No dia 13 uma manifestação organizada contra estes ataques, e que se dirigia para o posto 
de comando do chefe militar do Guomindang, foi dispersa a tiro, provocando mais mortos 
e feridos.

A acção de massacre dos comunistas e simpatizantes prosseguiu nos dias seguintes em  
Xangai e noutras cidades.

Zhou Enlai, que estava em Xangai escapou, de ser preso no  comando de Chapei do exér-
cito nacionalista, onde tinha apresentar um protesto contra os ataques aos operários, graças à 
ajuda de um oficial que o tinha conhecido em Whampoa. Conseguiu depois sair de Xangai 
em direcção a Hankow.

Esta acção determinou a ruptura de Chiang Kai-shek com o governo de Hankow.Em 18 de 
Abril anunciou a formação de um Governo do Guomindang em Nanjing, presidido por Hu 
Hanmin254, facilmente aceite pelas potências.

Em Hankow  o governo da ala esquerda começou a dissolver-se. A viúva de Sun Yat-sen 
publicou uma declaração a denunciar uma política que se afastava da linha sempre defendida 
pelo Dr. Sun, pelo que se retirava até que se passasse a seguir uma política mais correcta.255

Viajou por barco para Vladivostok e Moscovo com Rayna Prohme e Eugene Chen e pas-
sou depois para a Alemanha. A mulher de Borodine, Fanya, que estava presa à ordens do 
warlord da Manchúria, Chang Tso-lin, a aguardar julgamento, foi levada a tribunal e liberta 
por um juiz conivente. Assistida pela Legação russa, escondeu-se num templo confuciano 
em Pequim, donde saiu mais tarde para a Sibéria disfarçada de freira católica. Borodine e 30 
acompanhantes regressaram à Rússia atravessando o Deserto de Gobi. Partiram de Hankow 
em comboio especial e levavam fundos suficientes, fornecidos pelo Ministro das Finanças  
T. V. Soong, para comprar as boas vontades necessárias para chegarem em segurança ao  
território soviético256.

     
20. Os portugueses nos treaty ports. Os comentadores que se debruçaram sobre a econo-

mia de Macau em começos do século XX tendiam a salientar que Portugal mantinha em 

254 Jay  Taylor-The Generalissimo, Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China. The Belknap Press of Har-
vard University Press, 2009, p.68.
255 Baruch Hirson e Arthur J. Knodel- Reporting on the Chinese Revolution, The Letters of Rayana Prohme.Edited 
and with an introduction by Gregor Benton.Pluto Press, Londres e Ann Arbor, MI, 2007, Apendice A, pp.168-171.
256 Sterling Seagrave- The Soong Dynasty. Perennial Library, Nova Iorque, 1986 (1ª ed. 1985), pp.248-253.
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vigor no território um sistema jurídico e burocrático que criava barreiras ao fluir do comér-
cio, perdendo competitividade relativamente à colónia vizinha de Hong Kong e aos demais 
portos abertos ao comércio internacional.E que, por outro lado, descurava o aproveitamento 
das oportunidades existentes para a importação a bom preço de produtos chineses e para a 
colocação na China de produtos portugueses.

Na conferência que proferiu na Sociedade de Geografia em 6 de Novembro de 1911 C.A. 
Montalto de Jesus257, denunciava o modo como se administrava o regime de porto franco 
“no mesmo porto franco que tanto custou, não se tratava senão de exclusivos e impostos, de 
maneira que se as alfândegas portuguesas ainda cobrassem direitos sobre as importações o 
resultado seria menos funesto.

Mas as exigências duma fiscalização insaciável prevaleciam sobre todas as outras consi- 
derações; e assim uma nova indústria após outra, sobrecarregada de impostos e espantada de 
Macau, afluía a Hong Kong”.

Recorda um exemplo bem conhecido de um modo administrativo de proceder nocivo aos 
interesses do território que era o facto de o chá importado da China e processado em Macau, 
não ser considerado produto de Macau e não beneficiar, por isso da redução de 50% dos di-
reitos que a pauta tinha estabelecido a favor dos produtos coloniais transportados em navios 
portugueses. Como resultado este mesmo chá era exportado para Hong Kong, de onde vinha 
para Portugal através da Inglaterra.

No domínio das exportações não se aproveitava o potencial dos mercados de Cantão e Xan-
gai para a colocação de vinhos e licores portugueses. A cortiça era exportada para a Alemanha 
e a Inglaterra, que depois a vendiam para o Extremo Oriente, beneficiando de margens  
comerciais que poderiam ficar nas mãos dos produtores portugueses se houvesse uma expor-
tação directa para aquele destino.

O Comandante Jaime do Inso em duas conferências que proferiu em 1913 na Sociedade 
de Geografia empenhou-se em dar uma visão mais ampla das características de Macau e da 
história do relacionamento entre Portugal e a China, mas quando no final da segunda con-
ferência abordou alguns aspectos do potencial do mercado chinês para o consumo de pro-
dutos portugueses apontou o exemplo do vinho do Porto, sobre o qual procurou saber junto 
de comerciantes de Macau que o tinham à venda donde o importavam. De Hong Kong foi a 
resposta. E porque não de Portugal? Portugal fica muito longe!258  

A estreiteza da economia de Macau ainda agravada pelas atitudes exemplificadas acima 
tornava difícil aos jovens nascidos no território encontrarem nele emprego adequado às suas 
aspirações.

A consequência foi a emigração de largo número deles para Hong Kong, Cantão, Shangai 
e os outros treaty ports.

257 C. A. Montalto de Jesus -“Portugal e Macau, Problemas Económicos e Políticos”, in Boletim da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, Dezembro de 1911, pp.437-446.
258 José Pedro Braga-The Portuguese in Hongkong and China.Biblioteca Macaense, Macau, 1998 (1ª ed.1944) 
p.223.
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José Pedro Braga no seu livro sobre os portugueses em Hong Kong e na China anota que 
se pode identificar dois tipos de pessoas que se deslocaram a partir de Macau para Hong 
Kong, o que chama respectivamente, the commercial element and the shipping element 259, os 
empregados do comércio e os embarcadiços, uma classificação que pode generalizar-se no que 
respeita a outros destinos.

Os primeiros empregados do comércio seguiram para Hong Kong quando para aí muda- 
ram, saindo de Macau, os escritórios das empresas que os empregavam260.  

Estes primeiros serviram de exemplo e apoio para os que se seguiram. Alguns empresários 
portugueses acompanharam este movimento. E com a implantação dos serviços públicos 
britânicos na nova colónia, também neles encontraram emprego muitos macaenses. José  
Pedro Braga transcreve no seu livro listas de portugueses activos em Hong Kong em 1849 e 
em 1861 que documentam estes factos261.

A expansão do comércio e indústria que se verificou nos settlements e concessões ao longo 
deste período de crescente modernização da China ampliou este processo migratório e largo 
número de portugueses, principalmente portugueses de Macau, aí encontraram emprego nos 
escritórios das grandes casas comerciais e bancos.

Em alguns portos os portugueses eram tão numerosos que foi possivel organizarem-se  
unidades de voluntários para defesa da cidade constituídas exclusivamente por portugueses. 
Aconteceu, designadamente em Hong Kong e em Xangai.

As pessoas que viajaram pela China não deixaram de assinalar estes factos.
O general Joaquim José Machado enviado à China em 1909 para, em conjunto com o 

Comissário Imperial Gao Erqian, fixar os limites de Macau, elaborou um Diário, que abrange 
o tempo que serviu nesta missão, entre 1909 e 1910, e que foi publicado pela Fundação Ma-
cau em 1999, em edição dirigida pelo Prof. António de Saldanha, com leitura do manuscrito 
feita pela Prof. Italiana Carmen M. Radulet262.

O general, que seguiu acompanhado pelo então capitão Norton de Matos e pelo coman-
dante Cinatti, que tinha sido cônsul na China, e era na altura Cônsul no Havre, foi a Hong 
Kong, onde decorreram as negociações, a Macau, a Cantão, a Xangai e a Pequim.

Em Hong Kong, Cantão e Xangai contactou com as comunidades portuguesas. As ob-
servações que faz sobre elas permitem apreender a gama de tipos humanos que aí se encon-
trava.

“25-6-909, Segunda Feira. Hong Kong. Há em Hong Kong mais de 3000 macaístas, al-
guns bem empregados em serviços do Governo e de empresas particulares, muitos naturaliza-
dos ingleses e todos falando bem português”.

259 José Pedro Braga - The Portuguese in Hongkong and China. Biblioteca Macaense, Macau, 1998 (1ª ed.1944) p.223.
260 Ob. cit., p.141.
261 Idem, pp. 166-180.
262 Missão na China, Diário do Comissário Régio Joaquim José Machado nas Conferências Luso-Chinesas para a De-
limitação de Macau (1909-1910). Apresentação e Introdução por António Vasconcelos de Saldanha, Leitura do 
Manuscrito e Introdução Literária de Carmen M. Radulet. Fundação Macau, Centro de Estudos das Relações Lu-
so-Chinesas, Macau, 1999.
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“4-7-909, Domingo. Hong Kong
“Fui no dia 2 procurado por uma grande comissão de portugueses de Macau que me  

vieram apresentar cumprimentos. Ontem jantei em casa do Leiria [cônsulde Portugal, não re-
munerado, manifestamente pessoa abastada] com vários oficiais da nossa marinha e o Cônsul 
Morais [cônsul em Cantão], indo em seguida ao Club Lusitano assistir a uma serenata dada 
pelos marinheiros do  “Vasco da Gama”. A casa estava completamente cheia”.

“9-7-909, 6ª feira. Hong Kong
Ontem recebi a visita do Sr. e Mme Castro Almada, naturais de Macau e aqui residentes, 

muito agradáveis, patriotas e bem colocados na sociedade aparentando desfrutarem de mei-
os”.

“19-7, 2ª feira
Visitei a família Almada. A mãe tem 63 anos,é ainda bem parecida apesar de tão elevada 

idade e de ter tido 12 filhos e fala muito bem português, constituindo um tipo deveras inte- 
ressante dos descendentes de portugueses. Vê-se que estes ainda contam no Extremo Ori-
ente quer pelo seu número, quer pela sua importância. Porquanto um grande número deles  
exercerem lugares rendosos na administração das colónias, no comércio e casas bancárias, são 
solicitadores, escritores de jornais,etc.

 “22-8-909, Domingo. Hong Kong”
Não há dúvida que a colónia portuguesa de Hong Kong é numerosa e utilíssima ao desen-

volvimento e à economia deste país.Inteligentes, sóbrios, modestos, trabalhadores, afeitos ao 
clima, falando várias línguas, prestam serviços em várias repartições do governo, em quase 
todos os estabelecimentos comerciais europeus, ganhando salários módicos e sujeitando-se a 
grandes excessos de trabalho.”

“27-8-909, 6ª feira. Hong Kong
 Lanchei ontem em casa dum velho portugês, Sr. Francisco L. Gomes, negociante retira-

do, vivendo dos consideráveis rendimentos que soube acumular. É homem de 75 anos,mas 
que conserva boa saúde e vivacidade de inteligência. Nasceu em Macau de pais goaneses e 
casou com mulher de igual procedência; o tipo de toda a família, irmão, mulher e filhos é de 
indiano perfeito-sem degeneração.Tem em Hong Kong nome honrado e créditos de grande 
sagacidade. Mora em boa casa, decentemente arranjada. O lunch foi abundantíssimo, à moda 
oriental, bem cozinhado e irrepreensivelmente servido.”   

“7-9-909, 3ª feira, Hong Kong
Fui ontem ver Kauloun, e pagar a visita a Mr.Green, engenheiro director da construção do 

Caminho de Ferro Kauloun-Cantão, secção inglesa… Nos escritórios do caminho de ferro 
encontrei vários empregados portugueses descendentes de famílias macaístas.”

“Hong Kong. 13-9-909, 2ª feira
A minha última visita a Macau… Encontrei ali a população sossegadíssima, parecendo-me 

que os chineses tinham ali aparência de mais civilizados que os de Hong Kong e de vive-
rem mais felizes. Muitos falam português tendo caras de boas pessoas. São manifestamente  
melhor educados que os que se encontram em Hong Kong. Há cozinheiros, mainatos, bar-
beiros, criados,etc. sensivelmente mais sabedores e hábeis que os seus colegas de Hong Kong.”
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“Hong Kong, 17-10-909, Domingo
Fui ontem à soirée do Clube Lusitano que achei muito concorrida. A sala de baile, bastante 

vasta para Hong Kong, uma das maiores da cidade estava bem adornada. Senhoras e homens 
de todas as idades e estados dançavam com enorme entusiasmo, parecendo que se sentiam 
felizes”…”Também aquela gente conserva a língua dos seus avós, ainda que um pouco adul-
terada. A maior parte deles em família fala inglês ou o patuá de Macau.”   

“Cantão - 5-12-909, Domingo
Levantei-me cedo e fui ouvir missa à capela francesa, onde me encontrei com bastantes 

portugeses de Macau, rapazes novos aqui empregados em várias casas comerciais estrangeiras. 
O Cônsul Morais apresentou-me a um homem bastante idoso, português, bom tipo, rosto 
de uma certa distinção. É desde muitos a anos empregado de confiança da Casa Butterfield. 
Não há dúvida de que os macaístas, espalhados por todo o Extremo Oriente, prestam bons 
serviços e têm influência. Quando, há meses, as Sociedades de Cantão lançaram a ideia de de 
boycottar todas as casas que empregassem portugueses, o protesto da imprensa e da maioria 
dos habitantes estrangeiros foi tão enérgico que os agitadores recuaram calando-se por com-
pleto, não falando mais em tal coisa”.        

“Xangai - 16-12-909 - 3ª feira
Fui 3ª feira à tarde pagar a visita ao Clube União aonde conversei com os membros da 

direcção e vários sócios... Fiz ali conhecimento com o autor de Historical [sic] Macau, Carlos 
A. Montalto de Jesus, que achei homem simpático e de cara inteligente”.       

“Xangai - 17-12-909, 6ª feira
Assisti a um chá em casa do Sr. Francisco José de Almeida.Estava bastante gente e com 

excepção de dois americanos (marido e mulher) todo o grupo era de macaístas o descen- 
dentes de macaístas.A casa do Sr.Almeida é boa e de bom gosto, sendo propriedade sua. Está 
mobilada com muito conforto e até com luxo. No andar superior há um oratório aonde se 
encontram acumuladas várias preciosidades. É evidentemente um meio em que reina a abun-
dância.Os sentimentos religiosos predominam na família. Tanto o marido como a mulher são 
descendentes de portugueses sem cruzamentos. O Sr. Almeida é merecedor de consideração 
geral e exerce há muitos anos um alto lugar de confiança na Casa Jardine M. & Ca”...” Na 
sucursal aqui do Hong Kong e Shangai Bank há 60 empregados portugueses (macaístas) ”.

 “18-12 - Sábado, a bordo Kutura em viagem para Hankow
Navio pertencente à firma Jardine,Matheson e Cia. Os passageiros são em pequeno núme-

ro, além de nós, Mrs. Dunn e filhos e uns 2 ingleses. Estamos, pois, perfeitamente à vontade.
Mrs. Dunn é irmã de D. LauraAlmeida e Castro. Apesar de estar bastantes anos fora de 
terras portuguesas e de ter casado com um inglês, não esqueceu o português, que fala muito 
regularmente. É uma senhora de 40 anos mãe de 4 filhos, que deveria quando nova ter uma 
presença agradável”.

“Han-Kaw-22-12-909-4ª feira
Visitei Mr. Dunn, gerente aqui da casa Jardine… Fui procurado por um português de Ma-

cau Sr. Cerqueira, empregado como guarda livros em uma casa inglesa. Mostrou-se grande 
patriota, indicando a quantia que dispende por ano em livros portugueses e mostrando-se fu-
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rioso por serem todas as nações a aproveitarem com o desenvolvimento da China, e Portugal 
que foi o primeiro a abrir tal país à iniciativa mundial, ser agora menos que nada. Acrescentou 
que, se tivesse dinheiro, abriria aqui um estabelecimento para colocação de artigos portu-
gueses. Pensa que teriam alguma procura vinhos, conservas,doces, etc.”… “Prestei constante 
atenção ao Sr. Cerqueira, conversando com ele perto de ¾ de hora e admirei a correcção com 
que ele ainda fala português. A língua que ele fala em família é o patuá de Macau. Nenhum 
dos filhos da Mrs. Dunn fala ou entende português. Decididamente que tende a desaparecer 
o uso da linguagem potuguesa no Extremo Oriente”.

“Xangai - 17-01 - 2ª feira
A distribuição de prémios à Companhia de Voluntários eve ontem lugar no Clube União 

(?). Passei revista à Companhia que estava formada à entrada.Os voluntários pareceram-me 
fortes, bem armados, vestidos com elegância e de boa fazenda, ficando-lhes bem o chapéu  
de  feltro que usam as forças ultramarinas portuguesas. Na sala achavam-se bastantes senho-
ras. Depois do relatório do capitão Nolasco, disse algumas palavras de agradecimento pelo 
convite e de incitamento aos indivíduos que formam a Companhia e aos premiados pondo 
em relevo as vantagens de ser bom atirador”… “O North China Daily News de hoje (jornal 
de Xangai)  publica um bom artigo mostrando a sem razão de a  China  recusar submeter à 
arbitragem a questão de  Macau. É provável que  seja escrito pelo Montalto de  Jesus. Está 
muito bem feito”.          

“Bordo do Devanhi - 18-01-3ª feira
O artigo de ontem sobre a questão de Macau não é, como eu supunha, de M.Jesus, mas sim 

dum outro macaísta por nome Dinis, que o Chagas hoje me apresentou.É um homem baixo, 
de cara rapada, feio,com uma boca horrorosa,tendo mais de 60 anos,antigo empregado mui-
to considerado  do Hong Kong & Shangai Bank. Tem escrito muitos outros artigos sobre a 
mesma questão.Mandou-me a colecção dos jornais em que os mesmos estão publicados.Tem 
um irmão em Portugal, também chamado Dinis,engenheiro civil, actualmente Inspector de 
Obras Públicas em Évora ou Beja. É portanto notável o número de pessoas com carácter e 
saber originárias das antigas famílias de Macau, não sendo para desprezar os que ainda hoje 
existem espalhados por vários pontos da China”.

É visível da descrição feita que a grande maioria dos portugueses presentes nos treaty ports 
eram trabalhadores das categorias intermédias. Eram apreciados pelas entidades empregadoras 
como trabalhadores dedicados, honestos e competentes. No entanto, nem as remunerações 
nem as graduações profissionais correspondiam em regra a uma justa avaliação do nível de 
competência demonstrado no trabalho. Como assinalava o Cônsul de Portugal em Cantão, 
Dr. António Patrício, na resposta, datada de 19 de Julho de 1912, ao inquérito da Sociedade 
de Geografia sobre a colónia portuguesa, havia um factor que os desvalorizava aos olhos dos 
seus empregadores ingleses, e que influenciava também a prática dos empregadores de outras 
nacionalidades ocidentais, e que era o facto de muitos serem half-caste 263. Pagava-se-lhes 

257 “Colónias Portuguesas em Países Estrangeiros - O Cônsul de Portugal em Cantão à Sociedade de Geografia de 
Lisboa”, in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 1913, pp.109-119.
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acima do que se pagaria a um chinês para fazer o mesmo tipo de trabalho, mas entendia-se 
que não tinha de pagar-se-lhes o mesmo que se pagaria a um europeu ou a um americano.

Acresce que o sistema de recrutamento de quadros das principais empresas inglesas abria 
poucas hipóteses de um macaense chegar ao topo da hierarquia.O procedimento usual era 
trazer da Grã-Bretanha jovens recem-saídos do sistema escolar, aos quais se dava durante 
algum tempo na China a formação necessária para compreenderem o negócio. Durante esse 
período de estágio e formação viviam em comum, asssumindo a pouco e pouco a postura e o 
modo de vida que se entendia que convinham aos dirigentes. Terminada esta formação eram 
colocados em lugares de mando.

O elemento embarcadiço de que fala José Pedro Braga era representado pelo pessoal das 
lorchas. As lorchas de Macau tiveram no século XIX um importante papel no transporte de 
mercadorias nas costas da China e no acompanhamento das deslocações dos mandarins e 
de grupos de comerciantes ou de pescadores em serviço de segurança contra os ataques de 
piratas. A ambição dos marítimos de outras nacionalidades de entrarem neste negócio levou a 
confrontos que culminaram em Ningpó, em 26 de Junho de 1857, numa verdadeira batalha 
em que as lorchas portuguesas foram atacadas, o consulado de Portugal foi invadido e saquea-
do, e vários portugueses presentes em Ningpó foram massacrados264.

   As lorchas de Macau deixaram de ir para essa área perdendo as oportunidades ai  
existentes. Depois a evolução das tecnologias tornou estes pequenos navios menos relevantes. 
Mas os portugueses não deixaram de estar presentes nas actividades de transporte marítimo. 
O comandante Jaime do Inso conta-nos num dos seus livros a viagem que fez de Cantão para 
Macau, no meio dos distúrbios que dominavam a vida de Cantão no final da década de 1920, 
a bordo do Ching-Chong, navio da carreira entre Cantão e Hong Kong, cujo comandante e 
o imediato eram ambos macaenses265.

264 J.P. Braga, ob. cit.,pp.219-220.
265 Jaime do Inso -Visões da China. Edição do Autor, Lisboa, 1933,pp.173-192.
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ASSEMBLEIA-GERAL ADMINISTRATIVA EM 30 DE MARÇO DE 2011

- O Secretário Geral, Prof. Pereira Neto, leu a acta da Sessão anterior que foi aprovada por unani- 
midade.

O Dr. João Abel da Fonseca, no entanto, lembrou, que tinha feito uma declaração para a mesma acta, 
que devia ser introduzida.

O Dr. João Abel da Fonseca, antes de se entrar na Ordem do Dia sugeriu que se fizesse a apresentação 
conjunta dos dois primeiros pontos da Ordem de Trabalhos, proposta esta que foi aprovada por una-
nimidade. 

- O Presidente, iniciou de imediato a apresentação das actividades desenvolvidas durante o ano 2010.
No domínio das considerações gerais, recordou que a Sociedade de Geografia de Lisboa, SGL, se 

associara às comemorações do Centenário da República, organizando um Ciclo de Conferências, sobre 
a “República e o Ultramar Português – 1910-1926”.

- Referiu-se, em seguida, a outros eventos, salientando: a publicação da “Memória” da SGL dedicada 
à comemoração do 90º Aniversário da expedição científica à ilha do Príncipe; o início da operacionali-
dade do Site da Sociedade; a primeira conferência portuguesa de Ciências Polares; o Seminário Come- 
morativo dos 150 anos do Tratado de Paz Comércio e Amizade entre Portugal e o Japão; o Congresso 
“Os Médicos e a República”; o Seminário sobre “A Cooperação Empresarial no Espaço da Língua Por-
tuguesa”; as Comemorações do Centenário de Alexandre Herculano e o Dia Nacional do Mar.

- Mencionou a publicação do Boletim de 2009, dedicado a Gago Coutinho, nosso Sócio Benemérito, 
para além de Herói Nacional. 

- De seguida, comunicou que se tinha resolvido o problema das obras, cujos custos ascenderam a 
cerca de 48 000€, tendo-se conseguido obter apoios financeiros no valor de 29 000€.

- Referiu-se aos Sócios falecidos durante o ano de 2010.
- Mencionou depois as conferências e outros actos públicos realizados na Sociedade, cujo núme-

ro ascendeu a 115; tendo-se, em seguida, referido em termos elogiosos à Sessão desenvolvida por 8 
Comissões e 19 Secções, existentes no seio da nossa Sociedade.

Salientou ainda a acção desenvolvida pela Biblioteca e pelo Museu. Quanto a este último referiu o 
contributo do Director Prof. Pereira Neto, da Curadora Doutora Manuela Cantinho, e do Sócio Sr. 
Carlos Ladeira, que classificou de notável.

-Entrando na análise das contas de gerência, disse que apesar das dificuldades tinha sido possível 
conseguir-se um resultado liquido.

- O Presidente solicitou a intervenção do Dr. Isaías Gomes dos Santos, que fez uma demorada inter-
venção acerca das razões que o levavam a sentir-se não só muito satisfeito, mas também muito honrado 
com a acção desenvolvida pela Sociedade de Geografia de Lisboa, ao longo das várias décadas em 
que lhe foi possível testemunha-la. Acrescentou que só por razões de saúde, é que entende não poder 
continuar como Presidente da Comissão Revisora de Contas. Disse também que o Vice-Presidente da 
mesma Comissão, Almirante Aguiar Cardoso, e a Secretária, Dra. Patricia Moreno, tinham igualmente 
pedido escusa.

O Dr. Isaías Gomes dos Santos referiu-se elogiosamente aos Sócios que tinham entrado para a 
Comissão, e no que se refere às contas, disse que o parecer que tinha sido elaborado, era esclarecedor, 
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pelo que pedia não só a aprovação das mesmas, mas que também dos agradecimentos aí referidos. No 
fim da intervenção do Sr. Dr. Isaías Gomes dos Santos, a Comissão cessante foi muito aplaudida.

- Voltando a referir-se às contas o Presidente salientou, que mais uma vez, tinha sido possível alcançar 
um superavit de 4087€. De qualquer forma os sócios só pagam cerca de 20% das despesas gerais, pelo 
que a partir do próximo ano, tem que se tornar efetivo o aumento da quota anual para 80€, que já fora 
anteriormente aprovado.

Terminando a sua intervenção o Presidente solicitou a intervenção dos Sócios, em conjunto, sobre os 
pontos 1 e 2 da Ordem de Trabalhos.

- O Dr. Abel da Fonseca salientou o facto da Sociedade de Geografia de Lisboa ter entrado, de pleno 
direito para o Conselho das Academias de Língua Portuguesa, na qualidade de Secretário Geral do 
mesmo. Quanto às quotas sugeriu o contributo, por parte dos sócios, de 20€ para ajuda das despesas. 
A propósito disse ainda que lhe parecia ser necessário o incentivo dos sócios quanto ao pagamento de 
quotas.

O Dr. Dantas Saraiva elogiou o Dr. Isaías Gomes dos Santos, tendo-se referido ao cuidado com as 
aplicações no estrangeiro, particularmente no que se refere aos activos em Londres.

- Postos à votação em conjunto os pontos 1 e 2 da Ordem de Trabalhos foram aprovados por una-
nimidade.

- Entrando no ponto nº 3 “Eleição da Mesa e da Comissão Revisora de Contas”, o Presidente deu 
a palavra aos novos membros da Comissão Revisora de Contas, Dr. Dantas Saraiva, Dra. Ana Teresa 
Murta Gomes e Mestre José Caleia Rodrigues, que fizeram breves intervenções.

- O Presidente apresentou a lista para a Direcção, dizendo que todos os membros da mesma o acom-
panhavam.

- Feito a escrutínio, apurou-se que tinham votado 42 sócios, foram votadas por unanimidade a lista 
concorrente à Direcção e a lista concorrente à Comissão Revisora de Contas, tendo o Presidente pro- 
clamado eleitos os nomes constantes das duas listas.

- Antes do encerramento da Sessão o Dr. Vermelho do Corral, solicitou um voto de confiança à Mesa 
para a elaboração da acta.

Assembleia-Geral Ordinária 3 de Maio de 2011

- A sessão teve início às 17h00.
- Foi aprovada a Acta da Sessão anterior.
- Foram lidos os anúncios convocatórios de 1 de Abril publicados nos jornais: “Diário de Notícias”, 

“Publico” e “Correio da Manhã” da mesma data.
- Antes da Ordem do Dia, o sócio Prof. Doutor Rui Agonia Pereira, membro da Direcção da SGL, 

propôs um voto de pesar pelo falecimento do Senhor General José M. Bettencourt da Conceição  
Rodrigues, que para além de se ter distinguido no exercício de altas funções foi Presidente da Direcção 
da Revista Militar, entre 1980 e 1990 fazendo, a propósito o elogio da personalidade e obra do ilustre 
falecido.

Sobre esta proposta pronunciaram-se favoravelmente, os Sócios e membros da Direcção Cte. Filipe 
Mendes Quinto, Prof. Doutor Óscar Soares Barata, Prof. Doutor João Pereira Neto e Gen. António 
Martins Barrento.

O Presidente submeteu, em seguida, o voto de pesar à votação da Assembleia tendo o mesmo sido 
aprovado por unanimidade.
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ORDEM DO DIA
1. Admissão de Novos Sócios. 
Foram analisadas 48 propostas de Sócios Ordinários:
Dr. Rui Manuel da Cruz Horta Carneiro; Dr. André Manuel Quintela Pinto Bessa; Dr. João  

Norton dos Reis; Dr. Vasco Luís Pinheiro Novais Branco; Dr. René Durval de Freitas S’outo; Prof.  
Dr. Rosário de Iulio; Dr. Ricardo António Pará Mendes Ferreira; Prof. Doutor Luís José Rodrigues 
Leitão Tomé; Eng. Francisco Maria Sarmento Cavaleiro de Ferreira; Dr. Manuel Maria Sarmento Cava-
leiro de Ferreira; Eng. José Luís Fraga da Silveira Viana; Major Carlos Alberto Branco Baptista Acabado; 
Mestre António Manuel Guedes Antunes; Dra. Lisete Sales Baptista Ferrero dos Santos; Eng. Yolanda 
Adelaide dos Santos Vicente; Doutor João Manuel Vaz Monteiro de Figueiroa-Rego; Prof. Doutora 
Maria Helena Ramalho Rua; Prof. Doutor Rogério Paulo Nunes Ferreira de Sousa; Gen. Rui Fernando 
Baptista Moura; Major Luís Manuel Brás Bernardino; Dr. José Manuel Pinto Pereira; Dra. Alexandra 
Patrícia do Nascimento Gonçalves; Pedro Filipe Monteiro da Graça Matos; Prof. Dr. João José de 
Lemos da Cunha Matos; Prof. Dr. José Manuel Matos Pereira; Dr. Manuel José de Campos Magalhães 
Cor. Paulo Fernando Viegas Nunes; Dr. Nuno Miguel Carvalho de Sousa; Dr. Carlos Manuel Cardoso 
Vilela da Mota; Dra. Ana Paula Moreira Pequito Valente Castro Neto; Cap. Carlos Francisco Peixe de 
Oliveira; Dr. Ana Luísa Filomena da Cunha Ferreira Teixeira; Eng. José Maria Lima Fontes dos Santos; 
Prof. Cat. António Vasco Beltrão Poiares Baptista; Dra. Maria Cristina Maldonado Tavares da Costa; 
Prof. Doutor Jorge Américo Rodrigues Paiva; Dr. Jorge Manuel de Sousa Lourenço Gonçalves; Doutor 
André Ricardo Heraclio do Rego; Dr. Manuel Joaquim Sobral Gonçalves; Eng. Joaquim José Elias 
Gonçalves; Dr. José Albano Santos; Prof. Doutor Eduardo Raul Lopes Rodrigues; Prof. Doutora Maria 
Helena Gonçalves Costa Ferreira Monteiro; Prof. Doutor Albino Pedro Anjos Lopes; Prof. Doutor 
João Manuel Ricardo Catarino, Prof. Doutor Luís Miguel Pereira Lopes; Alain Duriaux, Prof. Doutor 
Manuel Fernandes Largo.

Na sequência dessa análise e verificadas as disposições estatutárias foram todos eleitos por unanimi-
dade.

2. Proposta da Direcção para a criação de uma Secção de Administração Pública.
O Presidente comunicou à Assembleia que na reunião de 11 de Janeiro de 2011, a Direcção aprovara 

por unanimidade uma proposta de criação desta Secção apresentada pelo Sócio da SGL, Prof. Cat. João 
Bilhim, actual Presidente do ISCSP, ao abrigo de um documento por ele elaborado de onde constam as 
bases teóricas que justificam a criação da Secção em causa.

Deste modo, em nome da Direcção apresentou a proposta que encabeça este Ponto da ordem 
de trabalhos, começando por solicitar ao Prof. João Bilhim que fizesse uma breve apresentação 
à Assembleia Geral dos princípios teóricos que estiveram na base da proposta que apresentara à 
Direcção.

O Prof. João Bilhim enunciou os seguintes princípios:
1. Necessidade de repensar a modernização do Estado Português, num contexto de alta modernidade 

e de globalização das sociedades.
2. As funções do Estado estão a mudar e a concepção do Estado produtor cede lugar ao regulador, 

isto é, cada vez menos ao Estado se pede que produza e cada vez mais se exige que regule a intervenção 
dos diversos interventores no fornecimento de bens e serviços públicos.

3. Acresce que na expressão de Beck “A globalização implica a erosão global da autoridade dos Estados 
nacionais e uma perda da confiança nas instituições hierárquicos”. Importa analisar as implicações da 
globalização na organização do Estado de um País pequeno como Portugal.
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4. Neste contexto, a Sociedade de Geografia de Lisboa, que, ao longo da sua história, sempre acom-
panhou as transformações sociais, económicas, culturais e políticas do nosso País não pode deixar de 
incentivar a reflexão sobre estes temas da Administração e das Políticas Públicas.

Após o Prof. João Bilhim ter terminado a sua apresentação o Presidente pediu aos sócios presentes que 
se pronunciassem sobre o assunto. Como não surgiram quaisquer comentários o Presidente submeteu à 
votação a mesma, tendo sido aprovada por unanimidade.

3. Proposta da Secção de Informação Científica para que esta passe a ser uma Comissão, designada 
por Comissão de História e Filosofia das Ciências.

O Presidente começou por dizer que na reunião de 5 de Abril de 2011 comunicara à Direcção que 
se esta nada tivesse a opor a um pedido da Secção de Informação Cientifica incluiria na Ordem de 
Trabalhos da próxima Assembleia Geral Ordinária um Ponto relativo à transformação da Secção em 
causa em Comissão de História e Filosofia das Ciências – assim procedeu uma vez que não se registou 
qualquer opinião à proposta em causa. Antes de submeter o assunto à consideração dos sócios presentes, 
o Presidente solicitou ao Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro, Presidente da Secção de Informação Cientifi-
ca que fizesse uma breve apresentação dos motivos subjacentes à pretensão manifestada.

O Prof. Fausto Amaro no uso da palavra, referiu a importância da temática tratada na Secção de 
Informação Científica justificando-se a alteração do nome para “História e Filosofia das Ciências” que 
considerou uma designação mais abrangente e adequada a uma reflexão epistemológica no actual de-
senvolvimento do pensamento científico. Apoiou igualmente a transformação da Secção em Comissão 
uma vez que, no contexto da Sociedade de Geografia, as Comissões têm um carácter mais alargado de 
participação e mais transdisciplinar, permitindo por isso atingir melhor os objectivos que devem ser 
prosseguidos na Área de História e Filosofia das Ciências.

O Presidente solicitou, em seguida, aos sócios presentes que se pronunciassem sobre o tema em causa.
O membro da Direcção, Prof. Doutor Rui Agonia Pereira, disse que não tinha estado presente na 

reunião em que o assunto tinha sido apresentado, acrescentando que se tivesse comparecido à reunião 
teria votado favoravelmente. No entanto, receia que de futuro, a aprovação de propostas similares, possa 
contribuir para uma destruição do carácter profissional atribuída às Secções pelos Estatutos da SGL.

O Presidente, em resposta ao Sr. Prof. Doutor Rui Agonia Pereira, disse que em seu entender não 
existiria esse risco uma vez que todas as propostas apresentadas pelas Secções terão que ser alvo de uma 
apreciação prévia por parte da Direcção, antes de uma eventual submissão ao voto da Assembleia-Geral.

O Presidente de seguida submeteu a proposta da Secção de Informação Científica à votação, tendo a 
mesma sido aprovada por unanimidade.

4. Proposta da Direcção nos termos do artigo 62 dos Estatutos, conferindo o título e o cargo de 
Secretário Perpétuo a um sócio ordinário que preenche as condições exigidas para esse efeito pelo 
mesmo artigo 62.

O Presidente deu conhecimento à Assembleia de que na reunião da Direcção de 5 de Abril de 2011 
apresentara à Direcção uma proposta para que o Prof. Pereira Neto fosse designado Secretário Perpetuo 
nos termos previsto dos Estatutos. Indicou em seguida os factos em que baseara a sua proposta: o Prof. 
Pereira Neto é Sócio desde 1963; entrou para a Direcção em 1972, saiu em 1975 devido às conjunturas 
existentes na época, regressou em 1982 e manteve-se até hoje como membro da mesma. A propósito 
elogiou a forma como tem colaborado consigo desde que exerce as funções de Presidente.

A Direcção aprovou por unanimidade e aclamação a sua proposta, razão porque a apresenta a esta 
Assembleia Geral Ordinária – em concordância com o procedimento adoptado em 1963 em relação ao 
Prof. António de Almeida.
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Pediu em seguida aos membros da Assembleia que se pronunciassem sobre esta proposta apresentada 
pela Direcção.

A proposta foi aprovada por aclamação.
O Presidente Pereira Neto agradeceu aos Membros da Assembleia Geral a distinção que acabara de 

lhe ser conferida.
5. Outros Assuntos
Como nada foi apresentado dentro do âmbito desta rubrica, o Presidente considerou encerrada a 

sessão pelas 17h50.

Assembleia-Geral Ordinária 6 de Dezembro de 2011

- A sessão teve início às 17h00.
- Foi aprovada a Acta da Sessão anterior.
- Foram lidos os anúncios convocatórios de 3 de Novembro publicados nos jornais: “Diário de Notí-

cias”, “Publico” e “Correio da Manhã” da mesma data.
Entrou-se em seguida no 1º ponto da ordem do dia com a análise 24 propostas de Sócios Ordinários. 

São eles:
Profa. Doutora Maria José Leitão Barroso Roxo; Prof. Doutor Mário Say Ming Kong; Dra. Patrícia 

Carla Valente Ferraz de Matos; Profa. Doutora Raquel Alexandra Barbosa Ribeiro; Dr. Rui Miguel 
Lameira Duarte da Costa Gouveia;Prof. Cat. Fausto José da Conceição Alexandre Pinto; Embaixador 
Leonardo Mathias; Prof. Doutor Roland Jacques;Coronel José Casimiro Coelho Pereira Pinto; Eng. 
Vasco Filipe Mesquita Caiano da Costa Antunes; Dr. José António Duarte Preto da Silva; Dr. Rui 
Miguel da Silva André; Profa. Doutora Annabela de Carvalho Vicente Rita; Dr. Manuel Costa Duarte 
Ramos Lopes; Profa. Doutora Maria Raquel Freire; Cor. José Baptista Evaristo; Dra. Raquel Rodrigues; 
Dr. António Vaz Raposo Carmona Santos; Dr. Carlos Ribeiro Ferreira; Profa. Enga. Paula Maria Ferrei-
ra de Sousa Cruz Redweik; Profa. Ana Paula Lima Pinto de Oliveira Almeida Brandão; Profa. Doutora 
Helena Rebelo de Andrade; Profa. Doutora Cármen Amado Mendes; Dr. Amândio Dias Antunes. 

- Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada pelas 18h00.

PRINCIPAIS ACTOS PÚBLICOS OCORRIDOS NA SOCIEDADE  
DE GEOGRAFIA DE LISBOA

Janeiro
12 – Conferência “25 anos de Portugal na União Europeia. Discursos e Práticas no Ordenamento do 

Território”, integrada no Ciclo de Conferências “25 Anos de União Europeia”. Promovida pela Secção 
de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Prof. João Ferrão.

14 – Conferências: “A evolução da postura estratégica da OTAN – factores de influência”, proferida 
pelo V/Alm. Alexandre Reis Rodrigues e “A estratégica Militar da OTAN decorrente da Cimeira de Lis-
boa, proferida pelo TGen. António Fontes Ramos, ambas incluídas no Ciclo de Conferências “Portugal 
e a OTAN – Consequências da Cimeira de Lisboa”, promovido pela Secção de Ciências Militares e pela 
Comissão de Relações Internacionais.

19 – Conferência “25 anos de Portugal na União Europeia. Consequências na Politica de Ambiente” 
integrada no Ciclo de Conferências “25 Anos de União Europeia”. Promovida pela Secção de Ordena-
mento do Território e Ecologia. Foi orador o Eng. Eugénio Sequeira
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20 – Sessão em “Homenagem a Claude Lévi-Strauss”, promovido pela Secção de Etnografia. Vários 
oradores.

24 – Conferência “A minúcia da Pintura de Nuno Gonçalves na Conceitualização Anatómica Huma-
na”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. José Ferreira Coelho.

26 – Sessão Solene, promovida pela Cooperativa Militar, sobre a História da Instituição.
27 – Lançamento do Livro “Percursos da Saúde Publica nos séculos XIX e XX – a propósito de  

Ricardo Jorge”, promovido pela Secção de História da Medicina e pelo Instituto Ricardo Jorge. O livro 
foi apresentado pela Dra. Zulmira Hartz.

31 – Gravação para a SIC do programa “Portugal tem talento”.

Fevereiro
2 – Conferência “Erros, Enredos e Confusões no Planisfério de Cantino: Uma Abordagem Quantita-

tiva”, promovida pela Secção de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Cte. Joaquim Alves 
Gaspar.

3 – Colóquio “Sistemas Logísticos Intercontinentais e Sines”, promovido pela Secção dos Trans-
portes. Foram oradores os Prof. José Augusto Felício e o Cte. Joaquim Ferreira da Silva

10 – Sessão Pública “Discussão do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo”, promovido pela 
Secção de Geografia dos Oceanos.

17 – Colóquio “China, Panamá, Sines. A rota da seda do séc. XXI?”, promovido pela Secção de Trans-
portes e pela Comissão Asiática. Foram oradores os Cte. Ortigão Neves e a Investigadora Sara Soares.

18 – Conferência “Itália & Portugal: cruzar de olhares sobre a arte da quadratura”, promovida pela 
Secção de Arte e Literatura. Foi oradora a Profa. Giuseppina Raggi.

19 – Encontro “Compreender a paisagem cultural do Tejo e os seus valores”, promovido pela Asso-
cição Tagus Universalis. 

23 – Conferência “Protecção Civil e Ordenamento do Território”, promovida pela Secção de Orde-
namento do Território e Ecologia. Foi orador o Dr. José Miguel Medeiros. 

24 – Lançamento do Livro de Amato Lusitano “Centúrias de Curas Medicinais”, promovido pela 
Secção de História da Medicina. O livro foi apresentado pelo Dr. José Luís Dória.

25 – Apresentação do livro “Quinta-feira da Ascensão, Quinta-feira da Espiga. Festa do Leite”, da 
autoria do Dr. António Vermelho do Corral. A apresentação do livro esteve a cargo do Prof. João Pereira 
Neto.

Março
3 – Conferência “As condições de trabalho em Moçambique, depois da abolição da Escravatura. Direitos 

e Deveres dos Serviços e Colonos e dos Patrões em 1880”, promovida pela Comissão Africana. Foi orador o 
Prof. Carlos Lopes Bento.

4 – Colóquio “China, Panamá, Sines. A rota da seda do séc. XXI?”, promovido pela Secção de 
Transportes e pela Comissão Asiática. Foram oradores os Profs. Luis Fernando de la Macorra y Cano e 
António Brotas.

10 – Conferência “Brasil, visão de um País”, promovido pela Comissão Americana e Secção da In-
dústria”. Foi oradora a Dra. Clementina Garrido.

11 – Reunião da Língua Portuguesa Contra o Cancro, para apresentação pública das joias de Eugénio 
de Campos.

12 – Jornada “Memórias de Fragateiros”, promovido pela Associação Marinha do Tejo.
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14 – Conferência “Jurisdição eclesiástica de Tomar: as constituições de 1555”, promovida pela Secção 
da Ordem de Cristo e a Expansão. Foi oradora a Profa. Madalena Larcher.

15 – Sessão Solene “Evocativa do esforço da nação portuguesa e das suas Forças Armadas na guerra do 
ultramar – 50º aniversário do início dos acontecimentos – partilha de memórias, homenagem a todos os 
vivos, mortos e vítimas envolvidos no conflito”, promovido pela Liga dos Combatentes.

17 – Conferência “Recuperação de solos e escombreiras de áreas mineiras abandonadas através da 
técnica de fitoestabilização”, promovida pela Secção de Agricultura. Foi oradora a Profa. Maria Manuela 
Abreu. 

18 – Lançamento do livro “Memórias de Mim e Histórias de Nós”, da autoria do Dr. Antero Simões.
22 – Conferência “As duas culturas ou a terceira cultura?”, promovida pela Secção de Informação 

Cientifica. Foi orador o Prof. Luís Aires-Barros.
22 – Jantar/Debate “Politica Externa e de Segurança da Federação Russa”, promovida pela Comissão 

de Relações Internacionais. Foi orador o Embaixador Pavel Petrovskiy.
24 – Conferência do Prof. Pereira Brandão, da Universidade Lusófona.
31 – Conferência “A peste branca em Portugal”, promovida pela Secção de História da Medicina. Foi 

oradora a Dra. Cecilia Longo.
31 – Assembleia Geral dos Socorros Mútuos dos Empregados do Estado.

Abril
11 – Conferência “D. Dinis e a Fundação da Ordem de Cristo por ocasião dos 750 Anos (1261-

2011) de nascimento de D. Dinis” promovida pela Secção da Ordem de Cristo e a Expansão. Foi orador 
o Prof. Fernando Larcher.

13 – Conferência “O factor antropológico – uma perspectiva sócio-económica”, integrada no ciclo de 
conferências “Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961), promovido 
pelas Secções de Ciências Militares e Antropologia. Foi orador o Prof. João Pereira Neto.

14 – 2º Encontro da Rede Nacional de Cultura do Mar, promovido pela Secção de Geografia dos 
Oceanos. Vários oradores.

14 – Reunião da Ordem dos Advogados.
18 – Sessão Solene de abertura das Comemorações do 75º da Fundação do Grupo Amigos de Lisboa.
18 – Conferência “A Diplomacia Americana no terreno”, promovida pelas Comissões Americana e 

de Relações Internacionais. Foi oradora a Ministra Conselheira da Embaixada dos EUA Lucy Tamlyn.
19 – Conferência sobre George Chinnery, promovida pela Comissão Asiática. Foram oradores o 

investigador Patrick Conner e o Doutor Rogério Miguel Puga.
19 – Reunião da Câmara Municipal de Lisboa.
20 – Sessão de Homenagem a Fernão de Magalhães no dia em que se comemorou 490 anos da sua 

morte, promovida pela Secção de Antropologia. Vários oradores. 
26 – Gravação da Alfama Filmes sobre a vida do General Humberto Delgado.
28 – Conferência “Medicina e Império – O caso português”, promovida pela Secção de História da 

Medicina. Foi oradora a Dra. Isabel Amaral.

Maio
2 – Conferência “A acção militar nos Dembos – um testemunho”, integrada no ciclo de conferências 

“Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961), promovido pelas Secções 
de Ciências Militares e Antropologia. Foi orador o Gen. José Sousa Lucena.
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5 – Visita de estudo á Herdade dos Esquerdos e á Empresa Fertiprado (Monforte, Portalegre), loca- 
lizadas nas proximidades de Vaiamonte, promovida pela Secção de Agricultura.

5 – Colóquio Comemorativo do “Dia da Língua Portuguesa e da Cultura” sob o tema “Unidos na 
Diversidade, Solidários na Adversidade, promovido pela CPLP.

9 – Conferência “A importância da cerâmica portuguesa medieval e renascentista na palamenta das 
casas nobres e palácios reais”, promovida pela Comissão Côrte-Real. Foi orador o Prof. José Ferreira 
Coelho.

12 a 16 – Comemorações do “Centenário do Turismo em Portugal – 1911-2011”, promovido pela 
Secção de Turismo. Vários oradores.

17 – Conferência “Os Perestrello: uma família de prazentinos no Imperio Português (séc. XVI), pro-
movida pela Secção de Arte e Literatura. Foi oradora a Profa. Nunziatella Alessandrini.

18 – Conferência “A Revisão do PDM de Lisboa”, promovida pela Secção de Ordenamento do Ter-
ritório e Ecologia. Foi orador o Vereador Manuel Salgado.

19 – Lançamento do livro sobre os transportes “Caminho para crescer” do Eng. Luis Carlos Silva.
20 – Sessão Comemorativa Dia Europeu do Mar, promovida pela Secção de Geografia dos Oceanos.
25 – Inauguração da Exposição “Uma visita à 1ª República em Portugal”, precedida da conferência 

“Portugal na 1ª Guerra Mundial” em que foram oradores os Drs. Luís e Eduardo Barreiros. Foi emitido 
pelos CTT um Bilhete-postal comemorativo da Exposição.

26 – Conferência “A anatomia e o nascimento da cultura visual da medicina do Ocidente”, promo- 
vida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Prof. Manuel Valente Alves.

26 – Reunião da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
31 – Conferência “Falando sobre o Lean e algumas Ferramentas”, promovida pela Secção da In-

dústria. Foi orador o Eng. José Teixeira Pedro.

Junho
1 a 9 – Exposição na Sala Algarve sobre a 1ª República.
2 – Conferência “Primavera no Mundo Árabe?”, promovida pela Comissão de Relações Internacio- 

nais. Foram oradores os Profs. Pedro Gomes Barbosa e Armando Marques Guedes.
15 – Conferência “Corredores Verdes para Portugal. A contribuição para uma rede europeia”, pro-

movida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Prof. João Reis Machado.
16 – Lançamento da “Memória nº 13”, referente ao Seminário sobre “A cooperação empresarial no 

espaço de língua portuguesa”. A obra foi apresentada pelo Dr. Poça Esteves.
17 – Sessão Comemorativa do quinquagésimo aniversário da publicação pelo então Ministro do 

Ultramar Prof. Doutor Adriano Moreira, do Decreto nº 43.639 de 2 de Maio de 1961, promovida pela 
Comissão Africana e pela Secção de Antropologia. Foi orador o Prof. João Pereira Neto.

20 – Sessão de Abertura da Mostra Iconográfica em “Homenagem à Liga Portuguesa Contra o Can-
cro”, promovida pela Secção de história da Medicina.

21 – Conferência “Conistorgis = Medelin? Algumas observações críticas sobre esta hipótese recente”, 
promovida pela Secção de Arqueologia. Foi orador o Dr. Augusto Ferreira do Amaral.

22 – Conferência “A Marinha Mercante e a Defesa Nacional”, promovida pelas Secções de Trans-
portes e de Ciências Militares. Foram oradores os Alm. Manuel Silva Ribeiro e Dr. Rui Correia Raposo.

30 – Conferência “Cuidados Médicos e Assistência em Ginecologia e Obstetrícia até meados do séc. 
XX – história contada com imagens de uma colecção”, promovida pela Secção de História da Medicina. 
Foi orador o Prof. Carlos Freire de Oliveira.
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Julho
7 – Conferência “Um olhar sobre a diversidade sócio-espacial da actual área peri-urbana de Maputo: 

desafio às noções de slum e de (in)formal”, promovida pela Comissão Africana. Foi oradora a Doutora 
Vanessa Melo.

13 – Conferência “A Protecção Integrada das Culturas Agrícolas”, promovida pela Secção de Agricul-
tura. Foi orador o Prof. Cat. António M. Mexia.

14 – Conferência “Broas – História de uma aldeia perdida no tempo”, promovida pela Secção de 
História. Foi orador o Dr. Rui Pinto.

20 – Conferência “Free national distribution of malaria bed nets is associated with reduced age-and 
income-related inequities in net ownership”, promovida pela Comissão Asiática. Foi orador o Prof. 
Spencer Moore.

28 – Conferência “Brito Camacho. Um médico da República. Mais político do que médico”, pro-
movida pela Secção de História da Medicina. Foi orador o Dr. Carlos Vieira Reis.

Setembro
1 e 2 – Congresso Internacional do CREDIC - Centre de Recherches et d’Echanges sur la Diffusion 

et l’Inculturation du Christianisme
19 – Conferência “Relações interculturais luso-italianas no século XVI através da Nunciatura Apos-

tólica em Lisboa”, promovida pela Secção de Arte e Literatura. Foi oradora a Profa. Mariagrazia Russo.
22 – Reflexão “A Nova Politica Comum das Pescas”, promovida pela Secção de Geografia dos 

Oceanos.
22 – Lançamento do livro, pela Editora Gradiva, do Romance intitulado “O Último Segredo” da 

autoria de José Rodrigues dos Santos.
28 – Conferência “Reequilibrar a economia e o território numa era de austeridade e racionalização do 

Estado”, promovida pela Secção de Ordenamento do Território e Ecologia. Foi orador o Prof. Mário Vale.
29 – Conferência “Um palácio, um convento, uma enfermaria, uma biblioteca…”, promovida pela 

Secção de História da Medicina. Foi oradora a Dra. Teresa Amaral.

Outubro
6 e 7 – Congresso Internacional “Dom Dinis 750 anos do seu nascimento”, promovida pela Socie-

dade de Geografia de Lisboa e pela Câmara Municipal de Odivelas. Vários oradores.
12 – Conferência “Um Novo Modelo de Caminho de Menor Custo em SIG”, promovida pela Secção 

de Geografia Matemática e Cartografia. Foi orador o Prof. Alexandre Gonçalves.
13 – Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, promovido pela Secção de Geografia dos 

Oceanos. Vários oradores.
17 – Sessão “A Jordânia na actualidade”, promovida pela Secção de Estudos Luso-Àrabes. Foram 

oradores os Prof. Doutor António Dias Farinha, CMG Jorge Lourenço e o Emb. João Pereira Bastos.
17 – Ciclo de Conferências “Mendes Correia, António de Almeida, Maria Emília Castro e Almeida e 

a Biocultura”, promovida pela Secção de Antropologia e Etnografia. Vários oradores. 
21 – Ciclo de Conferências “Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola 

(1961), promovida pelas Secções de Antropologia e Ciências Militares. Foi orador o MGen. Heitor 
Hamilton Almendra.

24 e 25 -  Fórum Mundial Lisboa 21 – Debates sobre Agua, Energia e Desenvolvimento Sustentável.
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26 – Conferência “Cidade da Praia (Cabo Verde): apropriação e representação da cidade”, promovida 
pela Comissão Africana. Foram oradores o Dr. Lorenzo Bordonaro e o Prof. Redy Wilson Lima.

27 – Colóquio “Hospitais Portugueses no Mundo”, promovido pela Secção História da Medicina.
28 – Ciclo de Conferências “Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961), 

promovida pelas Secções de Antropologia e Ciências Militares. Foi orador o Gen. Aleixo Aurélio Corbal.

Novembro
7 – Ciclo de Conferências “comemorativo dos 500 anos da entrada dos portugueses em Malaca”, 

promovido pela Secção de Ciências Militares. Foram oradores o Gen. Gabriel Espírito Santo, CapFg. 
Luís Semedo de Matos e a Dra. Maria Luisa Timóteo.

9 – Conferência “Um Modelo Local do Geóide na Região de Lisboa”, promovido pela Secção de 
Geografia Matemática e Cartografia, Foi oradora a Profa. Ana Paula Falcão.

10 – Ciclo de Conferências “Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961), 
promovida pelas Secções de Antropologia e Ciências Militares. Foi orador o Alm. Nuno Vieira Matias.

14 e 15 – Ciclo de Conferências “A Antártida, uma Fronteira do Futuro”, promovida pelas Secções 
de Ciências Militares e de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.

16 – Dia Nacional do Mar, promovido pela Secção de Geografia dos Oceanos. Vários oradores.
17 – Sessão “A pessoa idosa numa perspectiva bio-cultural”, promovidas pelas Secções de Antropo-

logia e Etnografia. Foram oradores os Prof. João Pereira Neto, o Prof. Fausto Robalo Amaro e a Mestre 
Dra. Maria Helena Correia Samouco.

18 – Conferência “A cidade de São Tomé – evolução, actualidade de desafios”, promovida pela 
Comissão Africana. Foi oradora a Dra. Ana Silva Fernandes.

21 – Conferência “Os norte-americanos face à emergência de um eventual bloco germano-russo. 
Continuidades e transformações”, promovida pela Comissão de Relações Internacionais e pela Secção 
de Ciências Militares. Foi orador o Prof. Armando Marques Guedes.

 22 – Seminário “Empreendedorismo nos países de língua oficial portuguesa”, promovido pelas 
Secções de Economia e da Indústria e pela SEDES. Foram vários oradores.

28 – Comemorações do sesquicentenário da ascensão ao trono do rei D. Luís, homem de notável 
cultura literária e artística, além de científica atinente à sua vida de oficial de marinha. Fundador e 
Protector da Sociedade de Geografia de Lisboa. Promovido pela Academia de Marinha, pela Fundação  
D. Manuel II e pela Sociedade de Geografia de Lisboa. Foi orador o Prof. Rui Ramos.

30 – Conferência “Uma reflexão sobre as problemáticas da educação e do ensino nos Açores – 1970-
2000”, promovida pela Secção de Instrução Pública. Foram oradores a Professora Gilberta Pavão e o 
Dr. José de Almeida Pavão Júnior.

Dezembro
2 e 3 – Concertos da Orquestra “Musica no Coração”.
4 e 5 – Colóquio “II Colóquio Detecção Remota: Observação da Terra”, promovido pela Secção de 

Geografia Matemática e Cartografia. Vários oradores.
5 – Conferências: “O assalto ao Stª. Maria”, proferida pelo Cte. Eduardo Serra Brandão, e “Breve 

referência à intervenção da Marinha”, proferida pelo Alm. Balcão Reis. Foram promovidas pela Secção 
de Transportes.

6 – Lançamento do livro do Prof. Freitas do Amaral “A História do Pensamento Político”, pela  
Editora Almedina.
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7 – Lançamento do livro “Enciclopédia de Direito Internacional”, foi apresentado pela Prof.ª Dou-
tora Maria Luísa Duarte e pelo Prof. Doutor Manuel de Almeida Ribeiro da Sociedade Portuguesa de 
Direito Internacional.

12 – Comemorações dos 70 Anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
13 – Lançamento do livro “As maças azuis – Portugal e Goa, 1928-1961” de Edila Gaitonde, pro-

movido pela Comissão Asiática. O livro foi apresentado pelo Prof. António Hespanha.
13 – Lançamento do livro “A Missão da Conquista no Sudoeste da África”, pela Congregação dos 

Missionários da Verbo Divino.
15 – Conferência “Produtos Tradicionais Portugueses: Cultura, Património e Sustento”, promovida 

pela Secção de Agricultura. Foi oradora a Engª. Agro. Ana Soeiro.

BOLETIM

Foi editado e distribuído aos sócios o Boletim de 2010. Contem 17 artigos de temas diversos na 
maioria propostos para publicação por sócios seus autores.

COMISSÕES GERAIS E SECÇÕES PROFISSIONAIS

Comissão Africana - Presidente: Prof. Doutora Sónia Infante Girão Frias Piepoli

Actividades realizadas em 2011 no âmbito da Comissão Africana
• Foi proposta pelo Prof. Cat. Doutor Óscar Soares Barata, membro desta Comissão, a preparação 

de um ciclo de conferências subordinadas à temática da Transformação e Mudança nas cidades capitais 
da África Lusófona.  

No âmbito dessa iniciativa foram então realizadas as seguintes conferências:
Dia 7 de Julho de 2011
“Um olhar sobre a diversidade sócio-espacial da actual área peri-urbana de Maputo: desafio às noções 

de slum e de (in)formal”.
• Foi oradora a Doutora Vanessa Melo – FA - UTL.
Dia 26 de Outubro de 2011 
“Cidade da Praia (Cabo Verde): apropriação e representação da cidade”.
• Foram oradores: os Doutores Lorenzo Bordonaro (CRIA-IUL Centro em Rede de Investigação em 

Antropologia, Lisboa) e Redy Wilson Lima (Universidade de Santiago, Cabo Verde).
Dia 18 de Novembro de 2011 
“A cidade de São Tomé – evolução, actualidade e desafios”.
• Foi oradora a Doutora Ana Silva Fernandes do CEAU-FAUP.
Foram preparadas ainda em 2011, as conferências sobre a cidade de Bissau e Luanda que deverão ter 

lugar nos dias:
9 de Janeiro de 2012 
“Leitura sobre a cidade de Bissau” 
Oradora a Profa. Doutora Ana Vaz Milheiro.
26 de Janeiro de 2012  
“Luanda de ontem, Luanda de hoje e Luanda de amanhã: uma história singular”.
Orador o Prof. Cat. Doutor Ilídio do Amaral.
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• Foram ainda realizadas no âmbito desta Comissão as seguintes conferências:
As condições de trabalho em Moçambique, depois da abolição da Escravatura. Direitos e Deveres dos 

Serviçais e Colonos e dos Patrões em 1880.
Foi orador o Prof. Doutor Carlos Lopes Bento
Dia 17 de Junho de 2011
Comissão Africana em colaboração com a Secção de Antropologia, a comemoração do quinquagési-

mo aniversário da publicação pelo então Ministro do Ultramar, Prof. Doutor Adriano Moreira, do 
Decreto nº 43.639, de 2 de Maio de 1961, que determinou a livre prática da cultura algodoeira.

Foram oradores: 
• O Prof. Cat. Doutor Adriano Moreira, com uma comunicação sobre “O condicionalismo econó- 

mico e político subjacente à publicação do Decreto nº 43.639, de 2 de Maio de 1961, que determinou 
a livre prática da cultura algodoeira”.

• O Prof. Cat. Doutor João Pereira Neto, que apresentou uma comunicação sobre “A perspectiva do 
domínio da Administração e Políticas Públicas”.

Dia 20 de Julho de 2011 
“Free national distribution of malaria bed nets is associated with reduced age-and income-related 

inequities in net ownership”.
• Foi orador o Professor Spencer Moore, da Universidade de Queens.

COMISSÃO AMERICANA - Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias

Em 12 de Janeiro teve lugar uma reunião na Sala do Convívio com o senhor Arménio Santos Cônsul 
Honorário de Portugal em Santos que nos transmitiu a situação dos portugueses nesta cidade e, em 
particular, dos lusos descendentes que procuram reactivar os laços com Portugal. 

Em 10 de Março realizou-se uma conferência promovida, em conjunto, Comissão Americana e 
Secção da Indústria, em que foi oradora a senhora Dr. Clementina Garrido subordinada ao tema “O 
Brasil, Visão de um País”.

Em 18 de Abril realizou-se uma conferência organizada pela Comissão Americana e que teve o apoio 
da Comissão das Relações Internacionais, subordinada ao tema “ Diplomacia Americana “no terre-
no”, proferida pela Senhora Ministra Conselheira da Embaixada dos estados Unidos em Lisboa, Lucy  
Talmlyn.

Para o ano de 2012 foi eleita nova Mesa a saber:
Presidente: Prof. Doutor Mário Carlos Fernandes Avelar
Vice – Presidentes: Prof. Doutor José Fausto Amaro e Dr. José Manuel de Braga Dias
Secretário: Dr. António Henrique Figueiredo Sampaio.
Foram admitidos como vogais: Mestre José Caleira Rodrigues e o Dr. Emanuel Sidónio Rodrigues 

da Cruz São Miguel.

COMISSAO ASIATICA - Presidente: Dr. Vítor Serra de Almeida.

A Comissão reuniu, em 17/Jan/2011, para eleger a sua Mesa para o ano de 2011, tendo sido eleitos:
Presidente:  Dr. Vítor Serra de Almeida
Vice- Presidentes: Dra. Celina Veiga de Oliveira
          Dr. Mário Matos dos Santos
Secretária: Dra. Lurdes Assunção
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As principais actividades foram:
- Seminário dedicado ao pintor George Chinnery, em colaboração com o CETAPS (FCSH-UNL)  e o 

CHAM (FCSH-UNL), com uma conferência realizada  na Sociedade de Geografia, em 19/Abril/2011, 
proferida por Patrick Connor, o maior especialista  da obra do artista.

- Exposição de parte do espólio de George Chinnery, propriedade da Sociedade de Geografia de 
Lisboa e de obras bibliográficas alusivas a este pintor.

- Organização, em colaboração com a Ikebama Internacional (Portugal Chapter) e a Associação de 
Amizade Portugal-Japão, de um workshop a realizar em 29 de Novembro que não se efectivou por não 
ter havido inscrições em número suficiente.

- Com referência ao 50º aniversário da integração de Goa, Damão e Diu na União Indiana, lança-
mento do livro, de Edila Gaitonde, “As Maçãs Azuis-Portugal e Goa, 1948- 1961”, da Editorial Tágide, 
em 13/Dezembro/2011,  com apresentação por parte do Professor Doutor António Manuel Hespanha, 
tendo, a autora, feito uma explanação da situação em Goa durante o regime do Estado Novo. 

COMISSÃO DE ESTUDOS CÔRTE-REAL - Presidente: Dra. Patrícia Moreno

A Comissão reuniu-se regularmente no decurso do ano de 2011.
24 de Janeiro de 2011, pelas 17h30 horas, no Auditório Adriano Moreira, o Prof. José Ferreira 

Coelho, membro desta Comissão, proferiu uma conferência com o tema: “A Minúcia da Pintura de 
Nuno Gonçalves na Conceitualização Anatómica Humana” no âmbito da exposição “Os Primitivos 
Portugueses” do Museu nacional de Arte Antiga.

No dia 9 de Maio de 2011, pelas 17h30, no Auditório Adriano Moreira, o Prof. José Ferreira Coelho 
proferiu uma conferência sobre o seguinte tema: “ A importância da cerâmica portuguesa medieval e 
renascentista na palamenta das casas nobres e palácios reais.”

Nos meses de Abril e Maio a Comissão reuniu-se com a Dra. Teresa Parra da Silva, Coordenadora 
do Museu da Assembleia da República e com o Dr. Miguel Sousa Lara e Dr. Joaquim Soares, ambos da 
Assembleia da República, no âmbito de uma investigação sobre a “cripta dos Corte-Reais”.

Em finais de Novembro de 2011, a Comissão contactou a Directora do Departamento de História 
da Universidade dos Açores, Prof. Doutora Margarida Sá Nogueira Lalanda para iniciar os trâmites de 
um futuro acordo de cooperação entre as duas entidades no âmbito de investigações históricas sobre a 
família Corte-Real, os Açores e o Atlântico Norte.

Tendo-se realizado eleições, foi reconduzida a Dra. Patricia Moreno, como Presidente, e Vice-Presi-
dentes o Prof. José Ferreira Coelho e o Dr. João Campos Moniz.

COMISSÃO EUROPEIA - Presidente Prof. Cat. Fausto Robalo Amaro

A Comissão elegeu os seguintes vogais como membros da mesa para o ano de 2011:
Presidente: Prof. Doutor Fausto Amaro
Vice-presidentes: Prof. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos

Dr. Braga Dias
Secretários: Dr. Fernando Arrobas da Silva

Dr. Henrique Sampaio 
Durante o ano a Comissão manteve contatos informais com outras Comissões e Secções, nomeada-

mente com a Comissão Americana, tendo em vista a realização de ações conjuntas.
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O Presidente da Comissão, Prof. Fausto Amaro visitou a Polónia onde fez contatos com Academy of 
Humanities and Economics, em Lodz.

Durante o ano há a lamentar o falecimento do vogal e secretário da mesa, Dr. Fernando Arrobas da Silva.

COMISSÃO DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS - Presidente: Prof. Cat. Fausto  
Robalo Amaro

A Comissão de História e Filosofia das Ciências é herdeira da Secção de Informação Científica que 
foi dirigida pela Doutora Maria da Nazaré e demais vogais.

Em 2011 a Secção de Informação Científica foi reativada ficando a direção da mesma a cargo do 
Prof. Doutor Fausto Amaro e do Dr. António Vermelho do Corral. Na Assembleia Geral ordinária de 
3.5.2011, foi aprovado por unanimidade a passagem da Secção de Informação Científica a Comissão 
de História e Filosofia das Ciências, designação que foi considerada mais “abrangente e adequada a uma 
reflexão epistemológica no atual desenvolvimento do pensamento científico”.

Durante o ano de 2011 a Comissão deu prioridade à sua reorganização e planificação do trabalho a 
desenvolver.

Uma atividade importante durante este ano foi a conferência proferida pelo Sr. Presidente da So-
ciedade, Prof. Doutor Aires de Barros e também vogal da Comissão, intitulada “As duas culturas ou 
a terceira cultura?”. A conferência teve lugar no auditório Adriano Moreira “perante uma assistência 
empenhada, onde se destacavam figuras de relevo no campo das Ciências” (ata da sessão).

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Presidente: Major-General Doutor JM Freire 
Nogueira

No decurso do ano de 2011, tiveram lugar diversas actividades organizadas, ou co-organizadas, pela 
“Comissão de Relações Internacionais”- adiante designada por CRI - nomeadamente, um jantar/de-
bate, duas conferências públicas e duas discussões em âmbito restrito. 

• Em 17 de Fevereiro estava planeada para realizar-se na “Sala de Convívio”, com início às 20h00, um 
jantar-debate subordinado ao tema “ A Política Externa da Federação Russa”, sendo orador convidado, 
o Embaixador Pavel Petrovski. 

• A 18 de Abril, não Auditório Adriano Moreira, realizou-se um segundo debate em que a CRI deu 
o seu apoio à Comissão Americana, tendo como tema “A Diplomacia Americana no Terreno”, pela 
Ministra Conselheira Lucy Tamlyn da Embaixada dos EUA.

• A 2 de Maio, na Sala de Convívio, realizou-se um terceiro debate, que contando com o Dr. Vitor 
Martins como orador, foi realizado em “sessão restrita” e teve como tema a problemática do Euro, numa 
discussão sem constrangimentos como os que teriam sido provocados por uma discussão pública em que 
participavam personalidades com responsabilidades institucionais. Classificado como muito interessante 
quer pelo conteúdo, quer pelo formato, lamentou-se apenas que uma discussão com tal valor e vivacidade 
não tenha contado com um número de presenças mais significativo por parte dos membros da CRI.

• A 2 de Junho, no Auditório Adriano Moreira, realizou-se um quarto debate subordinado ao tema 
“Primavera no Mundo Árabe?” em que foram oradores os professores Pedro Gomes Barbosa e Armando 
Marques Guedes. Uma numerosa assistência deu brilho à conferência e debate que se lhe seguiu.

• A 9 de Dezembro, uma quinta actividade, desta vez novo debate em ambiente restrito na Sala de 
Convívio da SGL, tendo como base um ensaio do signatário, publicado em Itália e posteriormente em 
Portugal, “Europa – A Geopolítica da Desunião” que suscitou vivo debate.
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• A 21 de Dezembro, em colaboração com a Secção de Assuntos Militares, realizou-se no Auditório 
Adriano Moreira uma sexta actividade, que consistiu em uma conferência sob o tema:”Os norte-ame- 
ricanos face à emergência de um eventual bloco germano-russo. Continuidades e transformações”. Foi 
orador o professor Armando Marques Guedes e registou uma trintena de presenças. 

Na reunião de 5 de Dezembro, a actual “mesa” foi reconduzida por novo ano. O presidente mani-
festou a sua intenção de não continuar para além desse período.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DA NATUREZA - Presidente Eng. João Caldeira Cabral

O ano iniciou-se com uma reunião ordinária, realizada em 14 de Janeiro, onde:
- Foi aprovado o Plano Anual de Actividades;
- Foi aprovado o Relatório de Actividades do ano de 2010;
- Foi reconduzida a Mesa para o ano de 2011.
No 1º trimestre a Mesa reuniu em 24/1 e 10/2 para dar andamento às actividades programadas, 

tendo recolhido e distribuído contactos para o efeito.
Em 17 de Março a Comissão colaborou com a iniciativa da Secção de Agricultura que promoveu 

a realização da Conferência intitulada “Recuperação de solos e escombreiras de áreas mineiras aban-
donadas através da técnica de fito estabilização”, proferida pela Prof.ª Catedrática do ISA/UTL Maria 
Manuela Abreu.

A Mesa reuniu ainda em 5 de Julho para preparar a realização da “Mesa Redonda” programada sobre 
os serviços e as medidas agro-ambientais, a realizar em 14 de Setembro, reunião que teve que ser des-
marcada em 9/9/11.

SECÇÃO DA AGRICULTURA - Presidente Prof. Doutor Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa

Eleição da Mesa da Secção de Agricultura
Na reunião da Secção, realizada em 14 de Janeiro, por proposta do Secretário-Geral da SGL e face ao 

esforço produzido, a Mesa da Secção de Agricultura foi reeleita por unanimidade, entrando imediata-
mente em funções:

Presidente – Professor Catedrático Raul Filipe Xisto Bruno de Sousa
Vice - Presidente – Engenheiro Agrónomo Manuel Dias Nogueira
Secretário – Doutor Armando Lourenço Rodrigues
Vice-Secretário – Engenheiro Agrónomo Ernesto Alves Rafael 
Conferências.
De acordo com o nosso plano de actividades um dos principais objectivos que nos propusemos atin-

gir seria a realização de actividades sociais. Promovemos então a realização das seguintes conferências:
3.2.1 – No dia 17 de Março proferida pelo Professora Catedrática do Instituto Superior de Agrono-

mia Maria Manuela Abreu sob o tema:
“Recuperação de Solos e Escombreiras de áreas mineiras abandonadas através da técnica de  

Fitoestabilização”
3.2.2 – No dia 13 de Julho proferida pelo Professor Catedrático do Instituto Superior de Agronomia, 

António M. Mexia.sob o tema:
“A Protecção Integrada das Culturas Agrícolas”
3.2.3 – No dia 15 de Dezembro, proferida Engenheira Agrónoma Ana Soeiro sob o tema:
“Produtos Tradicionais Portugueses: Cultura, Património e Sustento”
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Neste âmbito, a Secção de Agricultura realizou, no dia 5 de Maio, uma visita de estudo á Herdade dos 
Esquerdos e á Empresa Fertiprado (Monforte, Portalegre), localizadas nas proximidades de Vaiamonte. 

Participaram nesta iniciativa 26 elementos. Foi sem dúvida uma experiência muito proveitosa e 
interessante, apesar da fraca participação dos colegas sócios da SGL. Elementos técnicos acerca das  
actividades da Herdade, recolhidos e sistematizados pelo Engº Jorge Rafael, durante a visita, podem ser 
consultados no Dossier da Secção de Agricultura, na Secretaria da Sociedade de Geografia. Do mesmo 
constam igualmente algumas fotografias, que documentam alguns aspectos significativos da visita.

SECÇÃO DE ANTROPOLOGIA - Presidente: Prof. António Vermelho do Corral

Considerando a mais-valia que resulta da interdisciplinaridade, registam-se as principais actividades 
levadas a efeito.

- Em 25 de Fevereiro. Lançamento na sala de convívio do livro Quinta-feira da Ascensão – Quin-
ta-feira da Espiga. Festa do Leite, da autoria do sócio e Presidente da Secção, Dr. António Vermelho 
do Corral. Presidiu ao acto o Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Doutor Luís 
Aires-Barros, tendo à sua direita a Doutora Fernanda Frazão, Investigadora e representante da Edito-
ra da Apenas Livros e Dr. Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Assembleia Municipal 
do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, e à sua esquerda o Professor Doutor João Pereira Neto, 
Secretário Geral da SGL e o autor. 

- A convite da Secção de Ciências Militares participou no Ciclo de Conferências “Evocação do início 
das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961) ” numa conjugação de princípios determi-
nantes da interdisciplinaridade entre as diferentes ciências e no caso concreto das relações que dirimem 
ambas as disciplinas, já que o Homem é o sujeito que se situa entre as problemáticas que dimanam da 
aplicação dos conteúdos, práticas e consequências de ambas as ciências no teatro das operações militares. 
Realizaram-se as seguintes sessões:

- Em 13 de Abril. “O Factor Antropológico – Uma perspectiva Sócio-económica”, apresentada pelo 
Professor Catedrático Doutor João Pereira Neto, Secretário Geral da instituição.

-- Em 2 de Maio. “A Acção Militar nos Dembos – Um testemunho”, proferida pelo General José 
Sousa Lucena. 

- Em 21 de Outubro. “Os Paraquedistas na Contra- subversão em Angola”, proferida pelo General 
Heitor Hamilton Almendra. 

- Em 28 de Outubro. “O Poder Aéreo na Contra Subversão no Ultramar”, proferida pelo General 
Aleixo Aurélio Corbal.

- Em 10 de Novembro. Conferência “O Poder Marítimo no início do conflito em Angola – 1961-
1963”, proferida pelo Almirante Nuno Vieira Matias.

- Em 27 de Abril. Organização pela secção com a colaboração da secção de História, Homenagem 
nacional a Fernão de Magalhães. Comemoração dos 490 anos da sua morte. 

- Em 17 de Junho. “Sessão comemorativa do quinquagésimo aniversário da publicação pelo então 
Ministro do Ultramar, Professor Doutor Adriano Moreira, do Decreto nº. 43.639, de 02 de Maio de 
1961, que determinou a livre prática da cultura algodoeira”.

Apresentação de trabalhos femininos em algodão. Estavam previstos como principais oradores o  
Professor Doutor Adriano Moreira e o Professor Doutor João Pereira Neto.

O Prof. Doutor João Pereira Neto falou sobre “Os Direitos das Populações Indígenas no Mundo 
Contemporâneo. Reflexões sobre o cinquentenário da publicação do Decreto de 9 de Maio de 1961, 
por iniciativa do Ministro do Ultramar Prof. Adriano Moreira”.
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O Dr. Serra Almeida falou da sua experiência ultramarina, referenciando factos que o orador narrou 
na sua exuberante, esclarecida e circunstanciada exposição.

Quando da apresentação dos trabalhos feitos em algodão o orador Dr. Vermelho do Corral 
começou por fixar na história e no espaço o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, salientando 
o inconfundível papel desempenhado pela mulher figueirense como filha, esposa e duplo agente 
na vida doméstica.

- Em 6 e 7 de Outubro, o Presidente da Secção participou no “Congresso Internacional Dom Dinis 
750 ano do seu nascimento”, sob o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, que 
ocorreu na Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo apresentado na quarta sessão a comunicação “Dom 
Dinis e a região ribacudana” e sendo moderador da quinta sessão.

- Em 17 de Outubro. Sessão de homenagem aos antropólogos e etnólogos “Mendes Correia, António 
de Almeida, Maria Emília Castro e Almeida e a Biocultura”, levada a efeito pelas secções de Etnografia 
e Antropologia. Foram apresentadas as comunicações seguintes:

- Mestre Doutora Maria Helena Correia Samouco, “Breves considerações sobre as figuras dos home-
nageados Prof. Mendes Correia e Prof. António de Almeida”.

- Professor Doutor João Pereira Neto, “De António de Almeida a Misha Titiev – Reflexões sobre a 
abordagem biocultural da Antropologia no ensino da Antropologia Geral”.

- Professora Doutora Ana Maria Amaro, “O Prof. António de Almeida em Macau. Um estudo se-
rológico pioneiro dos macaenses”.

- Professor Doutor Carlos Lopes Bento, “A mestiçagem biocultural nas ilhas de Querimba/Moçam-
bique e suas implicações na Administração colonial portuguesa. Achegas para o seu estudo”.

-- Professora Doutora Ana Cristina Martins, “Mendes Correia (1888-1960) entre a Antropologia e 
a Pré-História”.

- Em 17 de Novembro. Sessão de trabalhos subordinada ao tema “A Pessoa Idosa numa Perspetiva 
Biocultural”, levada a efeito pelas Secções de Etnografia e de Antropologia. 

Foram apresentadas as seguintes comunicações:
-- Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro, “Cinco mitos sobre o envelhecimento”.
-- Prof. Doutor João Pereira Neto, “Na perspectiva da Administração e Políticas Públicas”. 
-- Mestre Drª. Maria Helena Correia Samouco, “Um olhar sobre mundividências da pessoa idosa”.
O Presidente da SGL numa breve intervenção trouxe à colação aspectos de particular interesse a 

respeito das vivências nos tempos que correm sobre o enquadramento das pessoas idosas na sociedade e 
a posição desta em relação àquelas.

SECÇÃO DE ARQUEOLOGIA - Presidente: Prof. Doutor João Luís Cardoso.

No ano de 2011 a Secção de Arqueologia da SGL desenvolveu as seguintes actividades:
2 de Fevereiro – Conferência do Dr. Carlos Tavares da Silva,  “Pré-existências de Setúbal: das origens 

ao período islâmico”
2 de Março - Conferência do Prof. Doutor J.C. de Senna Martinez, e dos Doutores Elin Figueiredo, 

M.F. Araújo, R. J.C.Silva, P. Valério e J.L.Inês Vaz, “Metalurgia e Sociedade no Mundo Baiões-Santa 
Luzia: resultados do Projecto Metabronze”

13 de Abril – Conferência da Doutora  Ana Cristina Martins, “Out of África. A Arqueologia e a 
política colonial portuguesa”.

11 de Maio – Conferência da Profa. Doutora Mariana Diniz, “República e Arqueologia: um novo 
projecto para o Futuro; um novo Projecto para o Passado ‘”
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21 de Junho – Conferência do Dr. Augusto Ferreira do Amaral, “Conistorgis-Medellín? Algumas 
observações críticas sobre esta hipótese recente”.

SECÇÃO DE ARTE E LITERATURA - Presidente: Prof. Doutor Mário Avelar

A Secção associou-se ao Centro de História do Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, ao Centro 
Científico e Cultural de Macau, à Embaixada de Itália e ao Instituto Italiano, no âmbito de um ciclo de 
conferências sobre a presença dos italianos em Portugal.

Através do presidente da secção, esta participou na cerimónia de abertura no Instituto Italiano e na 
de encerramento na Embaixada de Itália.

Nas instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa decorreram as seguintes conferências.
- “Italia & Portugal: cruzar de olhares sobre a arte da quadratura.”,
proferida pela Profa. Giuseppina Raggi - 18 de Fevereiro de 2011
- “Os Perestrello: uma família de prazentinos no Império Português (séc. XVI)”,
proferida pela Profa. Nunziatella Alessandrini  - 17 de Maio de 2011
- “Relações interculturais lusoitalianas no século XVI através da Nunciatura 
Apostólica em Lisboa”, proferida pela Profa. Mariagrazia Russo - 19 de Setembro de 2011

SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES - Presidente: General João Carlos Geraldes

Na escolha dos projectos a concretizar, em que foi tida em consideração, também, a evocação de 
efemérides que a Secção não poderia deixar de sublinhar, procurou-se encontrar respostas, centrando o 
esforço em torno de duas questões que encontram correspondência em diversos Centros de Interesse fixa-
dos no Programa de Trabalho plurianual do antecedente aprovado na Secção; estas duas questões foram: 

- as possibilidades e as limitações do vector militar, perspectivadas nas capacidades delas decorrentes 
e na evolução da expressão das manifestações do poder;

- a experimentação, a ciência-arte da guerra e as Ciências Militares, olhadas na relação entre o pensa-
mento estratégico e a geografia.

Em 14 de Janeiro, teve lugar um Ciclo de Conferências intitulado “Portugal e a OTAN - Consequên-
cias da Cimeira de Lisboa”, iniciativa a que se associou a Comissão de Relações Internacionais. Em duas 
conferências sucessivas foram expostos dois Temas: “A Evolução da Postura Estratégica da OTAN – Fac-
tores de Influência”, pelo Vice-Almirante Alexandre Reis Rodrigues e “A Estratégia Militar da OTAN 
decorrente da Cimeira de Lisboa” pelo Tenente General António Fontes Ramos. 

- O cinquentenário da resposta militar às acções de terror desencadeadas, em 1961 em Angola por 
movimentos emancipalistas, mereceu uma particular atenção por parte da Secção. No sentido de fazer 
o melhor aproveitamento dos saberes disponíveis na SGL, foi decidido convidar a Secção de Antropo-
logia, para colaborar numa iniciativa conjunta. 

O Ciclo de Conferências, intitulado “Evocação do Início das Operações de Contra-Insurreição em 
Angola (1961) ” que se desdobrou por cinco conferências, teve a seguinte sequência: em 13 de Abril, 
“O Factor Antropológico – Uma Perspectiva Socioeconómica” pelo Professor Doutor João Pereira 
Neto; em 02 de Maio, “A Acção Militar nos Dembos – Um Testemunho” pelo Ten General José Sousa  
Lucena; em 21 de Outubro, “Os Pára-quedistas na Contra-subversão em Angola” pelo Maj General Heitor  
Hamilton Almendra; em 28 de Outubro, “O Poder Aéreo na Contra-subversão no Ultramar” pelo 
General Aleixo Aurélio Corbal; e, em 10 de Novembro, “O Poder Marítimo no Início do Conflito em 
Angola” pelo Almirante Nuno Vieira Matias.
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- Num País voltado ao Mar-oceano, por ele disperso durante séculos e, ainda hoje, com uma vastíssi-
ma área oceânica interterritorial, o Poder Militar não pode prescindir de uma proporcional capacidade 
naval, instrumento multiplicador do potencial conferido pela sua posição geográfica. No desenvolvi-
mento do “Centro de Interesse – Capacidades e Limitações do Poder Militar no Século XX”, constante 
do Programa de Trabalho Plurianual da Secção, foi dirigido o convite à Secção de Transportes, tendo em 
vista desencadear uma iniciativa conjunta neste âmbito, tendo como objecto o Poder Naval e executada, 
numa Sessão em 22 de Junho, uma Conferência, intitulada “A Marinha Mercante e a Defesa Nacional”, 
com duas intervenções de fundo: a primeira pelo Contra-Almirante António Manuel Fernandes da 
Silva Ribeiro, seguida de uma outra pelo Dr. Rui Manuel Correia Raposo. Deste Projecto resultaram 
um Relatório Final e dois textos para inclusão no “site” da Secção.

- A Secção, aprovou e executou um projecto que, sob a direcção do Almirante José Manuel Castanho 
Paes, incluísse uma Sessão que, tomando como caso de estudo a decisão estratégica da escolha daquele 
objectivo e o feito militar que a consumou, procurasse retirar algumas conclusões sobre “A Experimen-
tação e a Ciência-Arte da Guerra – a Experiência Militar Asiática no Século XVII” e “A Aplicação do 
Poder Militar – O Poder Naval e a Intervenção Sobre as Rotas Marítimas”. Em 07 de Novembro, foi, 
então, realizado um Ciclo de Conferências que contou com três intervenções sobre os seguintes temas: 
“O Pensamento Militar em Portugal no Tempo de Afonso de Albuquerque” pelo Vogal da Secção, Gen-
eral Gabriel Augusto do Espírito Santo, “Malaca em 1511- A Entrada dos Portugueses nas Vias Maríti-
mas do Extremo Oriente” pelo Capitão-de-fragata Luís Jorge Semedo de Matos e “O Testemunho Vivo 
de Malaca” pela Dr.ª Maria Luísa Martins Timóteo.

- Tem vindo a ser preocupação da Secção manter presente a estreita relação entre a Estratégia e a 
Geografia, o que conduziu à organização de um Ciclo de Conferências, intitulado “A Antártida, uma 
Fronteira do Futuro”, desdobrado por duas Sessões, em catorze e quinze de Novembro. No primeiro 
dia, três conferencistas, o Vice-Almirante José Bastos Saldanha, Presidente da Secção de Geografia dos 
Oceanos, o Coronel Henrique Rodrigues e o Professor Doutor Gonçalo Vieira trataram, respectiva-
mente, os seguintes temas: “A Sociedade de Geografia de Lisboa e a Antártida, Retrospectiva”, ”Caracte- 
rização Física e Histórica do Continente Antártico” e “Investigação Científica na Antártida e o Programa 
Polar Português”. No segundo dia, os temas “O Tratado da Antártida e as Reivindicações Territoriais, 
Considerações para o Futuro” e “A Geopolítica da Antártida e os Interesses Nacionais” foram expostos, 
respectivamente, pelo Capitão Tenente Mata Gaspar e pelo Tenente Coronel João José Brandão Ferreira, 
Secretário da Secção de Ciências Militares. No âmbito deste projecto são incluídos no “sítio” da Secção 
o Relatório Final e os textos das cinco intervenções.

Com o propósito de aprofundar o conhecimento no domínio da “Guerra Aeroespacial” foram  
realizadas duas conferências, intituladas “Algumas Questões de Estratégia Espacial” e “Envolvimento 
da Indústria Nacional em Projectos Espaciais” proferidas, respectivamente, pelo TenGen. António Jesus 
Bispo e pela Eng.ª Teresa Pires Cardoso. O Relatório Final e os textos das duas conferências serão, in-
cluídos no sítio da Secção, uma vez aprovados em reunião plenária.

- A estas iniciativas, acresceu, ainda, a participação da Secção, a convite da Comissão de Relações 
Internacionais, na Conferência “Os Norte-americanos Face à Emergência de um Eventual Bloco Ger-
mano-Russo. Continuidades e Transformações”, promovida por aquela Comissão.

No decurso do Ano a que este Relatório diz respeito a Secção perdeu um Vogal por virtude do fale- 
cimento do Ten General José Cruz Abecasis, a quem todos prestamos merecida e sentida homenagem, 
e, foi reforçada com mais os seguintes cinco Vogais: Coronel Paulo Fernando Viegas Nunes, Major Ge- 
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neral Rui Fernando Baptista Moura, Coronel José Casimiro Pereira Pinto, Professor Doutor Fernando 
Maria Gamboa Abecassis Manzanares e Major General Renato Fernando Marques Pinto.

Nos termos estatutários, procedeu-se, ainda, à eleição da Mesa para 2012, tendo sido eleitos para a 
integrar os seguintes Vogais:

Presidente: Ten General João Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes
Vice-Presidente: Ten General António de Jesus Bispo
Vice-Presidente: Vice-Almirante António Maria de Sá Alves Sameiro
Director: Ten General João Goulão de Melo
Director: Ten General José Eduardo Carvalho de Paiva Morão 
Secretário: Ten Coronel João José Brandão Ferreira

SECÇÃO DE ECONOMIA - Presidente Prof. Dr. José Dantas Saraiva

A Secção de Economia organizou, juntamente com a SEDES – Associação para o Desenvolvimento 
Económico e Social e com a Secção de Indústria, a conferência sobre “Empreendedorismo nos países de língua 
oficial portuguesa”, que decorreu em 22 de Novembro nas instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa, 
em que intervieram como oradores ou moderadores de painéis, elementos de ambas as secções.

A Secção de Economia continuará a privilegiar, em 2012, o debate interno sobre os principais temas 
económicos da actualidade.

Nesta linha de actuação, está marcada para 23 de Janeiro de 2012 uma conferência proferida pelo 
Presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, Senhor António Saraiva, subordinada ao 
tema “Portugal e o Futuro – Desafios e Oportunidades”, em que será abordada a problemática do cresci-
mento económico e da concertação social.

Pretende-se com este tema iniciar um ciclo que se desenvolverá ao longo de 2012, com a participação 
de entidades externas reconhecidas como actores destacados neste domínio.

SECÇÃO DE ESTUDOS LUSO-ÀRABES - Presidente: Prof. Doutor António Dias Farinha

Durante o ano de 2011, os Membros da Secção prosseguiram os trabalhos iniciados nos anos transac-
tos, nomeadamente, o estudo do vocabulário português de origem árabe, e a colaboração com institutos 
científicos de objectivos semelhantes nos países da África do Norte, no Brasil e em Espanha.

Foram apresentadas as seguintes comunicações: 
Prof. Doutor João Pereira Neto, intitulada “Marrocos no século XX – breves considerações de um 

Antropólogo Português nascido no Algarve”;
Dra. Habiba Naciri (Universidade de Rabat), intitulada “O Sufismo em Marrocos. Espiritualidade 

e Dimensão Social”;
Prof. Doutor António Dias Farinha, intitulada: “A Jordânia: Cultura e Religião”;
Capitão-mar-e-guerra FZ Dr. Jorge Pereira Lourenço, intitulada: “A Jordânia: Identidade e Segurança”;
Embaixador Dr. João Pereira Bastos intitulada: “A Jordânia no quadro internacional”.

SECÇÃO DE ETNOGRAFIA - Presidente Mestre Dra. Maria Helena Correia Samouco

A Secção de Etnografia ao longo do ano de 2011 desenvolveu uma série de atividades de que se 
destacam:

20 de Janeiro Sessão de homenagem a Claude Lévi-Strauss
Prof. Doutor João B.N. Pereira Neto – “Lévi-Strauss visto por si próprio”.
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Profª Doutora Ana Maria Amaro – “Algumas reflexões sobre a estrutura elementar do parentesco em 
4 mil anos de História da China”.

Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco – “Algumas reflexões sobre a experiência do antropólogo 
e a sua obra”.

17 de Outubro “Sessão de Homenagem a Mendes Correia, António de Almeida e Maria Emília 
Castro e Almeida”

Intervenção do Sr. Presidente da Sociedade de Geografia Prof. Cat. Doutor Luís Aires-Barros
Mestre Dr.ª Maria Helena Correia Samouco – “Breves considerações sobre as figuras dos homenagea-

dos Prof. Mendes Correia, e Prof. António de Almeida”.
Prof. Cat. Doutor João B. N. Pereira Neto – “De António de Almeida a Mischa Titiev - Reflexões 

sobre a abordagem biocultural da Antropologia no ensino da Antropologia Geral”.
Profª Cat. Doutora Ana Maria Amaro – “Um estudo sereológico pioneiro dos macaenses”.
Prof. Doutor Carlos Lopes Bento – “A mestiçagem nas Ilhas Querimba/ Moçambique e suas impli-

cações na Administração Colonial. Achegas para o seu estudo”.
Profª Doutora Ana Cristina Martins – “Mendes Correia (1888-1960) entre a Antropologia e a Pré-

História”.
17 de Novembro “A pessoa idosa numa perspectiva bio-cultural”
Prof. Doutor João B.N. Pereira Neto – “A velhice no entendimento da Antropologia Geral. Contri- 

buto para o seu estudo”.
Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro – “Cinco mitos sobre o envelhecimento”.
Mestre Drª M. Helena Correia Samouco – “Um olhar sobre mundividências da pessoa idosa”.
Esta sessão contou com a presença, apresentação e comentários do Sr. Presidente da Sociedade de 

Geografia de Lisboa Prof. Cat. Luís Aires-Barros.
Em 6 de Dezembro teve lugar uma sessão de encerramento das actividades da Secção precedida de 

almoço de convívio de Natal. Nessa Sessão foi feita referência e prestada homenagem à memória do 
Vice-Secretário da Secção Dr. Manuel dos Santos Lopes, falecido em 13 de Março de 2011.

Foram reeleitos para o ano de 2012 os seguintes membros para a Mesa da Secção que ficou com a 
seguinte composição: 

Presidente: Mestre Drª Maria Helena Correia Samouco
Vice-Presidente: Dr. António Vermelho do Corral
Secretário: Mestre Drª Ana Cristina Pereira Neto.
No final foi aprovada uma proposta de Painel a apresentar no decurso do ano de 2012, sob o título: 

“A Etnografia na abordagem literária e museológica-comentando obras de etnógrafos e referenciando a 
importância do acervo etnográfico em Bibliotecas e Museus da Península Ibérica.

SECÇÃO GENEALOGIA E HERÁLDICA - Presidente: Arq. Segismundo Ramires Pinto

No ano de 2011 a secção reuniu no dia 2 de Março tendo o consócio Doutor Manuel Lamas de 
Mendonça apresentado a comunicação «O Mestre D. Lopo Dias de Sousa - um neto de reis com  
descendência controversa».  

A sessão, que contou com a participação de muitos consócios, teve a  presença de numerosos convi-
dados tendo sido unanimemente reconhecido o interesse e a profundidade da forma como o tema foi 
tratado, o qual proporcionou um amplo debate.

Complementarmente, a actividade da Secção foi constituída por duas vertentes que permitiram ma- 
nifestar a sua visibilidade junto do público e de agremiações científicas similares.  
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Assim, no primeiro caso, foi dada resposta a um conjunto de perguntas formuladas por vários con-
sulentes e que incidiram, na sua maioria, sobre a heráldica  autárquica de cidades e vilas do antigo 
Ultramar português ou sobre o enquadramento genealógico de personalidades ligadas á Sociedade de 
Geografia de Lisboa, mormente alguns dos seus fundadores.

No que se refere ao segundo caso a Mesa da Secção fez-se representar em todas as actividades culturais 
nas áreas que constituem o seu objecto para que foi convidada a participar, designadamente em Seminá- 
rios, Jornadas, Encontros, Sessões Académicas, etc., tanto a nível interno como  exteriores á Sociedade.

SECÇÃO DE GEOGRAFIA MATEMÁTICA E CARTOGRAFIA - Presidente: Prof. Doutor João 
Manuel Casaca

Na sequência de eleições realizadas na última reunião de 2011, a mesa da Secção du¬ran¬te o ano 
de 2011 foi constituída por: i) Prof. João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de Almeida 
– Vice-presidente; iii) Eng.º José Nuno Lima – Primeiro Secretário; iv) Doutora Ana Maria Fonseca – 
Segundo Secretário.    

Foram promovidas pela Secção, du¬rante o ano de 2011, quatro conferências, que foram realizadas 
no anfiteatro Prof. Adriano Moreira e tiveram uma assistência satisfatória, sendo seguidas de animado 
debate, que comprovou o interesse manifestado pela assistência: 

i) Conferência sobre os “Erros, Enredos e Confusões no Planisfério de Cantino: Uma abordagem 
Quantitativa”, no dia 2 de Fevereiro, pelo Sr. Comandante Joaquim Alves Gaspar. 

ii) Conferência sobre “O Estádio de Eratóstenes: Certezas e Conjecturas”, no dia 16 de Fevereiro, 
pelo Prof. João Casaca, Presidente da Secção.

ii) Conferência sobre “Um Novo Modelo de Caminho de Menor Custo em SIG”, no dia 12 de Ou-
tubro, pelo Prof. Alexandre Gonçalves. 

iv) Conferência sobre “Um Modelo Local do Geóide na Região de Lisboa”, no dia 9 de Novembro, 
pela Prof. Ana Paula Falcão.

No âmbito da actividade cultural, merece o maior relevo a segunda edição do Colóquio “Detecção 
Remota: Observação da Terra” (DROT II), promovido pela Secção e coordenado pelo Prof. José Antó-
nio Tenedório. O colóquio, que decorreu na sala Algarve, nos dias 5 e 6 de Dezembro, foi um sucesso, 
não só em termos do número de participantes (cerca de 170 inscrições), como também pela qualidade 
das conferências proferidas pelos convidados: um conjunto de personalidades do meio científico portu-
guês, em particular da área das Geociências, que têm desenvolvido investigação na área da observação 
da Terra por métodos espaciais. 

A sessão de abertura, que decorreu sob a presidência do Exmº Sr. Presidente da Sociedade Prof. Luís 
Aires-Barros, incluíu uma conferência do Presidente da Secção sobre “Inferência Bayesiana e Detecção 
Remota”. As restantes doze apresentações foram agrupadas em quatro sessões, a primeira, moderada 
pelo Prof. João Catalão, dedicada à “Observação e Monitorização da Terra: Terra, Mar e Atmosfera”, a 
segunda, moderada pelo Eng.º José Nuno Lima, dedicada à “Detecção Remota – GNSS”, a terceira, 
moderada pela Doutora Ana Maria Fonseca, dedicada à “Detecção Remota na Gestão de Emergências” 
e a quarta, moderada pelo Prof. Tenedório, dedicada à Avaliação da Utilidade das Imagens de Satélite 
na Actualização dos Instrumentos de Gestão Ter¬ritorial”. O Colóquio encerrou com um debate que 
decorreu com grande animação.

As doze conferências realizadas no âmbito do Colóquio foram: 
i) “Analisando a camada limite da atmosfera com os novos sensores do A-train”, pelo Mestre João 

Martins do JPL/NASA;
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ii) “Mapeamento da evolução temporal do vapor de água na troposfera usando interferometria radar 
e GPS”, pelo Eng.º Pedro Mateus da FCUL;

iii) “Pode a detecção remota ser uma ferramenta para a cartografia de plataformas de intertidal em 
sistemas estuarinos?”, pelo Doutor Ricardo Nogueira Mendes da FCUL; 

iv) “Geodesia antes e depois do GNSS”, pelo Eng.º João Agria Torres da AIG/Artop;
v) “A rede nacional de estações permanentes GNSS (ReNEP)”, pela Eng.ª Manuela Vasconcelos do 

IGP.  
vi) “Monitorização com o GNSS”, pelo Eng.º José Nuno Lima do LNEC;
vii) “Utilização da detecção remota nas diferentes fases da gestão de emergências”, pela Doutora Ana 

Maria Fonseca do LNEC;
viii) “A detecção e monitorização de subsidências em meio urbano através do PSInSAR: exemplos de 

Lisboa e Vialonga. 
ix) “Detecção de deslizamentos causados pelo evento de 20 de Fevereiro de 2010 na ilha da Madeira 

com imagens de satélite, ortofotos, modelos digitais do terreno e dados de campo”, pelo Prof. Pedro 
Pina do IST. 

x) “Avaliação da qualidade posicional das orto-imagens Quick-Bird, pelo Mestre Nuno Afonso do 
LNEC. 

xi) “Extracção de informação cartográfica a partir de imagens de satélite através de processamento 
morfológico hierárquico”, pelo Prof. Fernando Soares da FCUL. 

xii) “Utilização de informação geográfica pelos municípios portugueses: resultados de um inquérito 
nacional, pela Doutora Teresa Santos da FCSH-UNL.

Na reunião de Novembro de 2011, a Secção admitiu um novo vogal: o Professor Alexandre 
Gon¬çal¬ves do Departamento de Eng.ª Civil e Arquitectura do IST.

Na sétima e última reunião de 2011, realizada em 19 de Dezembro, foi eleita a mesa para o ano de 
2012, com a seguinte contituição: i) Doutor João Casaca – Presidente; ii) Eng.º Rogério Ferreira de 
Almeida – Vice-presidente; iii) Eng.º José Nuno Lima – Primeiro Secretário; iv) Doutora Ana Maria 
Fonseca – Segundo Secretário. 

SECÇÃO DE GEOGRAFIA DOS OCEANOS - Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha.

Mesa da Secção
Presidente: Contra-Almirante José Bastos Saldanha (sócio nº 19591)
Vice-Presidente: Professor Doutor Carlos Duarte (19769)
Secretário: Comandante Jorge Manuel Novo Palma (19566)
Vice-Secretário: Comandante Joaquim Rocha Afonso (20312).
Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”
Durante o exercício de 2011, a Secção de Geografia dos Oceanos (doravante SGO ou Secção) deu 

continuidade às Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar” com a finalidade de contribuir para a conscien-
cialização pública relativamente à importância dos oceanos e das zonas costeiras, em termos dos valores 
que representam e dos riscos que enfrentam. As acções desenvolvidas agruparam-se em três grandes áreas:

a) Comemoração do Dia Nacional do Mar A Sociedade de Geografia de Lisboa (doravante Socie-
dade de Geografia ou SGL) associou-se à celebração do Dia Nacional do Mar, em 16 de Novembro de 
2011, promovendo uma jornada comemorativa sob o tema “Dos Mares, dos Estuários e dos Rios: Por 
uma Perceção Plural das suas Culturas”.

b) Agenda do Oceano 
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c) Divulgação da Nossa Cultura do Mar nas suas diversas expressões, incluindo a vulgarização do 
conhecimento oceanográfico, de modo a contribuir para uma renovada assunção do mar, desígnio 
permanente de Portugal.

1) No âmbito da Secção
a) Em 14 de Abril, realizou-se o prólogo do 2.º Encontro da Rede Nacional da Cultura do Mar 

organizado pela Sociedade de Geografia para iniciar o processo de planeamento do 2.º Encontro com 
base na disponibilidade do seu acolhimento por parte do Município da Póvoa de Varzim em 2 de Se-
tembro de 2011. Volvidos sete anos sobre a data de realização do 1.º Encontro, a impressão generalizada 
é que a RNCM se tem afirmado como rede informal de diálogo sobre a nossa realidade patrimonial 
costeira, estuarina e fluvial. Como temas da agenda do próximo Encontro da RNCM foram escolhidos 
os seguintes: a sustentabilidade patrimonial das embarcações tradicionais e o desafio da apropriação do 
Mar pelos Portugueses. Dois temas centrais que relevam do incessante processo de construção e recon-
strução do património marítimo e da participação decisiva das comunidades ribeirinhas com incidência 
numa aceção plural da cultura do mar (tão só as comunidades piscatórias mas outros grupos sociais 
ligados aos diversos usos do mar e ao seu usufruto), na autenticidade e preservação das embarcações 
tradicionais, no desafio de musealização desta realidade viva para além da sua memória e numa perceção 
renovada da população portuguesa sobre os valores do Oceano e das suas margens e dos riscos que sobre 
eles impendem. Outro aspeto abordado foi a possibilidade do Encontro ter transmissão direta on-line, o 
que permitiria uma participação alargada ao âmbito nacional por parte de todos aqueles que não possam 
deslocar-se à Póvoa de Varzim. 

b) Em 14 de Abril, em reconhecimento da importância sociocultural das comunidades maríti-
mas portuguesas, antigas e actuais, foi lançado o projeto de Pesquisa Bibliográfica sobre Culturas 
Marítimas que tem por objetivos: Proceder a uma pesquisa bibliográfica de obras que descrevam, 
caracterizem e analisem as referidas comunidades; organizar os resultados dessa pesquisa numa 
base de dados informática; numa fase conclusiva do projecto, publicar em papel uma versão ade-
quada desses mesmos resultados; em resultado desta divulgação, contribuir para pôr em evidência 
e sugerir as questões e subtemas merecedores de atenção, investigação e aprofundamento por parte 
dos cientistas sociais, ou facilitar a candidatura a apresentar a concursos para financiamento de 
projectos de investigação. O projecto enquadra-se nas atividades da Sociedade de Geografia e, 
nestas condições, o coordenador no grupo de trabalho reporta ao seu Presidente por intermédio 
do Presidente da SGO. A SGL assegura a integração da base de dados informática que resultará do 
projeto no seu Site na Internet e providencia a sua manutenção e bem assim a edição em papel do 
resultado da pesquisa, segundo modalidade a definir; garante ainda o reconhecimento dos direitos 
autorais dos membros do grupo de trabalho, individualmente identificados, bem como a segurança 
informática da informação por eles produzida. Por oferta voluntária e cooptação, constituiu-se um 
grupo de trabalho para levar a cabo a execução do projeto, assegurando o Prof. João Freire (doutor 
em sociologia e professor catedrático aposentado do ISCTE-IUL) a coordenação do trabalho do 
grupo e do projeto, na qualidade de membro da CEPSE – Cooperativa de Estudos e Intervenção 
em Projectos Socioeconómicos. 

2) Parcerias internas e externas
a) Em 19 de Fevereiro, realizou-se o encontro “Compreender a paisagem cultural do Tejo e os seus 

valores”, organizado pela Associação Tagus Universalis Portugal com o apoio da SGL e Administração 
da Região Hidrográfica do Tejo, IP, com o propósito de apresentar a ideia da candidatura do Tejo ibérico 
para inscrição na Lista de Património Mundial da UNESCO e apreciar o conceito de paisagem cultural 
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aplicável a fim de conhecer as suas implicações em termos institucionais, mormente a sua adequabili-
dade e a exequibilidade como candidatura transnacional. 

Vida interna
No plano interno da Sociedade de Geografia de Lisboa, a SGO privilegiou o trabalho em parceria 

com outras Comissões e Secções, designadamente na organização do Dia Europeu do Mar, e apoiou 
a iniciativa da Secção de Ciências Militares de promover um ciclo de conferências sobre “A Antártida, 
uma fronteira do futuro”.

No plano externo, a Secção prosseguiu o trabalho de ampliação e consolidação da rede informal de 
Cultura do Mar – como plataforma de diálogo sobre a nossa realidade patrimonial costeira, estuarina 
e fluvial – destacando-se, a propósito, a organização do prólogo e a preparação em parceria do 2.º En-
contro da RNCMR.

A atualização periódica da Agenda do Oceano permite identificar as questões relativas ao oceano e 
margens, o seu acompanhamento e eventual debate. Os dados atinentes a cada evento (e a informação 
deles decorrente), pode contribuir para a criação de um ambiente favorável para elevar o nível de litera-
cia em assuntos do mar da população portuguesa; no entanto, um tal propósito só poderá ser eficaz se 
envolver a participação das principais entidades geradoras de dados marítimos mediante a constituição 
de uma plataforma de cooperação para uma literacia do Oceano que procure articular os conteúdos dos 
respetivos programas de atividades anuais.

Correspondendo ao requisito estatutário estipulado no artigo 13º do Regulamento Privativo, na 
sessão de 15 de Dezembro foram eleitos por unanimidade para os cargos da Mesa da Secção de Geo-
grafia dos Oceanos em 2012 os vogais seguintes: que se apresentaram numa lista de candidatura com a 
pretensão de prosseguir de modo inovador e harmonioso o trabalho 

– Presidente: C/Alm. José Manuel Pinto Bastos Saldanha (19591),
– Vice-Presidente: Prof. doutor Henrique Souto (19804),
– Secretário: Cte. Jorge Manuel Novo Palma (19566),
– Vice-Secretário: Cte. Joaquim Rocha Afonso (20312).
Uma palavra de apreço ao Vice-Presidente cessante, Prof. doutor Carlos Duarte, pelo contributo 

que prestou para a estabilidade e continuidade programática das Jornadas “A Sociedade Civil e o Mar”.

SECÇÃO DE HISTÓRIA - Presidente: Mestre Rui Miguel da Costa Pinto

Durante o ano de 2010, a Secção de História reuniu-se de acordo com o seguinte calendário:
Comunicação dia 22 de Fevereiro - “Para a história de Lisboa” pelo Doutor Eduardo 
Sucena
Comunicação dia 6 de Maio - “ A Viagem de Lisboa-Funchal 90 anos” pelo Mestre Rui Pinto.
Conferência dia 14 de Julho – “Broas – História de uma aldeia perdida no tempo”, pelo Mestre Rui 

Pinto.
Conferência dia 29 de Novembro”A intervenção de D Dinis na transição da Ordem do Templo para 

a Ordem de Cristo” pelo Mestre Ernesto Nazaré Alves Jana (Adiada).
Comunicação dia 16 de Dezembro - “História e Geografia e o seu percurso nos Curricula Portu-

gueses” pelo Mestre Rui Pinto.
Eleições dia 16 de Dezembro.
Receção aos novos vogais dia 6 de Maio.
Constituição da nova mesa da Secção de História eleita por unanimidade e aclamação para o ano 2012 
Presidente 19333 - Mestre Rui Miguel da Costa Pinto
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V/Presidente 19255 - Dr. João Abel Baptista da Fonseca
Secretária 19312 – Mestre Ana Maria Ramalho Proserpio
Entraram os seguintes sócios como Vogais da Secção:
Mestre Ana Maria Ramalho Proserpio 
Comandante Jorge Semedo de Matos
Comandante José Manuel Malhão Pereira
Comandante António José Duarte Costa Canas
Dr. Rui Manuel Ortigão Neves

SECÇÃO DE HISTÓRIA DA MEDICINA - Presidente Alm. Luís Gonzaga Ribeiro

1 – Eleição da Mesa:
A eleição da nova Mesa Administrativa 2011 decorreu no dia 14 de mês de Dezembro de 2010, tendo 

a nova Direcção sido aprovada com 7 votos a favor.
2 – Conferências: 
Durante os meses de Janeiro a Novembro foram realizadas as seguintes Conferências mensais, com a 

excepção do mês de Agosto porque a Sociedade de Geografia de Lisboa encerra as suas portas.
- Janeiro, 28 (vinte e oito)
“Percursos da Saúde Pública nos séculos XIX e XX: a propósito de Ricardo Jorge”, pela Prof.ª Dou-

tora Teresa Salomé Mota. 52 assistentes.
- Fevereiro, 24 (vinte e quatro)
“Centúrias de Curas Medicinais de Amato Lusitano”, apresentação da Vogal da Secção Prof. Doutora 

Isilda Rodrigues, Docente na Universidade do Minho. 42 assistentes.
- Março, 31 (trinta e um) 
 “A Peste Branca em Portugal” pela Dr.ª Cecília Longo, Hospital Fernando da Fonseca. 36 assistentes.
- Abril, 28 (vinte e oito)
“Medicina e Império – O Caso Português” apresentação do Vogal da Secção Prof.ª Doutora Isabel 

Amaral. 18 assistentes.
- Maio, 26 (vinte e seis)
“A Anatomia e o Nascimento da Cultura Visual da Medicina no Ocidente” pelo Prof. Dr. Manuel 

Valente Alves, Docente de História da Medicina da Faculdade de Lisboa da Universidade de Lisboa. 
18 assistentes.

- Junho, 30 (trinta)
 “Cuidados Médicos e Assistência em Ginecologia e Obstetrícia até meados do séc. XX: história con-

tada com imagens de uma colecção” pelo Prof. Doutor Carlos Freire de Oliveira, Presidente Nacional 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro. 14 assistentes.

- Julho, 28 (vinte e oito)
“Brito Camacho. Um Médico da República. Mais político do que Médico” apresentação do Vogal da 

Secção Coronel Médico Carlos Vieira Reis. 14 assistentes.
- Setembro, 29 (vinte e nove)
“Mafra: um Palácio, um Convento, uma Enfermaria, uma Biblioteca” pela Dr.ª Teresa Amaral, bi- 

bliotecária do Palácio de Mafra. 14 Assistentes.
- Outubro, 27 (vinte e sete)
Decorreu o Colóquio “Hospitais portugueses no Mundo”. Lançamento do livro “Clínica, Arte e 

Sociedade: A Sífilis no Hospital do Desterro e na Saúde Pública” com organização da Prof.ª Doutora 
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Cristiana Bastos e apresentação da Vogal da Secção Prof.ª Doutora Madalena Esperança Pina. 68 
Assistentes.

- Novembro, 24 (vinte e quatro)
Não se realizou a Conferência mensal por causa da greve geral e a Sociedade de Geografia de Lisboa 

estar encerrada. 
3 – Colóquios:
No dia 27 de Outubro de 2011 foi realizado o Colóquio “Hospitais Portugueses no Mundos”, em 

parceria com a Sociedade Portuguesa de História dos Hospitais. 
Do programa constaram as seguintes comunicações proferidas pelos autores:
- “Desterro: Vida e Morte de um Hospital”, Dr. Damas Mora e Dr.ª Célia Pilão;
- “A criação do Hospital Colonial de Lisboa”, Dr. Jorge Varanda;
- “Os Hospitais das Roças de S. Tomé”, Prof.ª Doutora Madalena Esperança Pina e Luísa Villarinho 

Pereira;
- “Hospitais nas Rotas dos Descobrimentos”, Dr. José Luís Dória;
- “O Hospital quinhentista de Funai”, Almirante Luíz Gonzaga Ribeiro;
- “Sanatório do Outão: História, Arte e Património”, Prof. Doutor Augusto Moutinho Borges;
- “Hospitais em Portugal: uma análise arquitectónica”, Arquitecto Pedro Pacheco.
4 – Apresentação de livros:
a) Dia 27 de Janeiro de 2010, lançamento do livro “Percursos da Saúde Pública nos séculos XIX e 

XX: a propósito de Ricardo Jorge”, sob a coordenação de Isabel Amaral, Ana Carneiro, Teresa Salomé 
Mota, Victor Machado Borges e José Luís Dória, tendo a colaboração de diversos Vogais da Secção de 
História da Medicina.

b) Dia 28 de Fevereiro de 2010, lançamento do livro “Centúrias de Curas Medicinais”, de Amato 
Lusitano, edição fac-símile em 2 volumes, com a chancela do Centro Editor Livreiro da Ordem dos 
Médicos (CELOM). Estiveram na Mesa o Presidente da SGL, Prof. Doutor Aires de Barros, o Presiden-
te da SHM-SGL, Almirante Gonzaga Ribeiro, a Coordenadora do CELOM, Dr.ª Paula Fortunato, que 
apresentou o importância do livro no contexto das edições do CELOM, o Vogal Dr. José Luís Dória, 
que introduziu Amato Lusitano e a história do livro reeditado, e a Vogal Prof. Doutora Isilda Rodrigues, 
que apresentou o livro na sua componente técnica e científica.

c) Dia 27 de Outubro de 2010, lançamento do livro “Clínica, Arte e Sociedade: A Sífilis no Hospital do 
Desterro e na Saúde Pública” com organização da Prof.ª Doutora Cristiana Bastos, com apresentação da 
Prof.ª Doutora Madalena Esperança Pina, Membro da Direção da Sociedade Portuguesa de História dos 
Hospitais e Vogal de Número da Secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa.

5 – Exposições:
Foi realizada a Exposição “70 Anos da Liga Contra o Cancro”, em parceria com a Liga Portuguesa 

Contra o Cancro e o Museu da Saúde – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge patente no 
átrio da Sociedade de Geografia de Lisboa, a qual teve a participação de numerosa assistência. A mostra 
expositiva teve a colaboração da Liga Portuguesa Contra o Cancro, sendo de realçar todo o empenho 
para o êxito da mostra da Exm.ª Sr.ª D. Mariana Cavaleiro de Ferreira, do Instituto Nacional de Saúde 
Pública Doutor Ricardo Jorge - Museu da Saúde, com o total empenho da Prof.ª Doutora Helena Re-
bele de Andrade e do gráfico Dr. Nuno Almodovar, da Secção de História da Medicina da SGL, através 
do seu Presidente Almirante Luíz Gonzaga Ribeiro e do Vice-Presidente do Prof. Doutor Augusto  
Moutinho Borges e da própria Sociedade de Geografia de Lisboa, com evidente destaque para o  
Sr. Ladeira pela sua total colaboração e empenho. A mostra esteve patente entre os dias 20 e 6 de Julho. 
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5 – Comissão análise Regulamento Interno:
Foi constituída uma Comissão para análise e alteração do Regulamento Interno da Secção de História 

da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa.
6 – Novos Sócios: 
Foram propostos novos Sócios para entrarem para a Sociedade de Geografia de Lisboa para futura-

mente integrarem a Secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa, os quais apre-
sentamos: Prof. Doutor Paiva Boléo-Tomé, Prof. Doutor Manuel Mendes Silva, Prof. Doutor Manuel 
Ferreira Coelho, Doutora Rita Garnel, Doutor Manuel Correia e Doutora Isabel Lousada.

7 – Eleições:
No dia 15 de Dezembro procedeu-se à eleição da Mesa da Direção da Secção de História da Medicina 

da Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo sido eleita a seguinte composição:
- Presidente: Almirante Médico Luiz Gonzaga Pinto Canedo Soares Ribeiro, sócio n.º 19051. 
- Vice-Presidente: Prof. Doutor Augusto José Moutinho Borges, sócio n.º 2075. 
- 1.º Secretário: Dr. João José Parra Edward Clode, sócio n.º 2085. 
- 2.º Vice-Secretário: Prof. Doutor Bernardo Jerosch Herold, sócio n.º 20190. 

SECÇÃO DA INDÚSTRIA - Presidente: Dr. José Manuel Braga Dias

A 10 de Março realizou-se a conferência “Brasil, visão de um País” proferida pela senhora Dr.  
Clementina Garrido e que foi co-organizada pela Comissão Americana.

A 31 de Maio o senhor Eng. José Teixeira Pedro proferiu uma conferência subordinada ao tema: 
“Falando sobre o Lean e Algumas Ferramentas”. 

A 16 de Junho na “Sala de Convívio” realizou-se a sessão do lançamento da Memória nª13 da So-
ciedade de Geografia referente ao Seminário sobre “ A Cooperação Empresarial no Espaço de Língua 
Oficial Português”realizado no ano de 2010. A apresentação esteve a cargo do Sr. Dr. José Poças Esteves 
vice-presidente da S.A.E.R. que salientou a importância desta publicação pelo elevado nível técnico do 
seu conteúdo e ensinamentos pertinentes que transmite, para o empresariado que fala português e vê 
neste espaço a cooperação como uma solução para as suas empresas, principalmente o português, mas 
também para especialistas e estudiosos desta área.

A 22 de Novembro realizou-se o Seminário “ Empreendedorismo nos Países de Língua Oficial Portu-
guesa” promovido pelas Secções da Indústria e Economia em colaboração com a Sedes. Este Seminário, 
que foi inserido na Semana do Empreendedorismo realizada em Portugal, vem na sequência do realiza-
do em 2010 sobre a “Cooperação no Espaço de Língua Portuguesa” pela Secção da Indústria, teve como 
finalidade principal de possibilitar um debate amplo sobre formas de empreededorismo e incentivar o 
seu desenvolvimento nos Países de Língua Portuguesa; contribuir para a promoção do desenvolvimento 
económico e social; apresentar casos de sucesso; demonstrar a importância do ensino enquanto factor 
motor de desenvolvimento económico e social dos povos. 

O Seminário teve o seu início pelas 9h30 sendo a sua abertura feita pelo Professor Doutor Luís Aires 
de Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e o Prof. Luís Campos e Cunha Presidente 
do Conselho Coordenador da Sedes.

- O Enquadramento económico em Portugal e nos países de Língua Oficial Portuguesa. Keynote 
Speaker - Eng. Henrique Neto, Ex. Empresário.

1 Painel – A Atitude Empreendedora: Construir um Futuro com oportunidades.
Eng. Mira Amaral – Ceo do Banco Bic(Portugal)
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Eng. José Ferreira Dias – Especialista em empreendedorismo
Dr. Camilo de Oliveira – Consultor e Ex - Presidente do Icep.
Moderador - Engº. Luís Tourais de Matos – Núcleo de Empreendedorismo da Sedes.
2 Painel – Ensino de Empreendedorismo nos Países de Língua Oficial Portuguesa.
Prof. Dana Redford – Berkeley University (EUA)
Dr. Miguel Pereira Lopes – ISCSP
Prof. José Paulo Esperança – Presidente da Audax ( ISCTE-IU)
Moderador – Dr. Dantas Saraiva – Presidente da Secção de Economia da Sociedade de Geografia de 

Lisboa.
3 Painel – O Empreendedorismo em África e casos de sucesso.
Dr. - Manuel Chantre – Presidente do Banco Caboverdiano de Negócios, BCN
Prof. Luís Sousa Lobo – Presidente do Madan Park Ciência e Ex – Reitor da UNL
Dra. Catarina Oliveira - Immigrant Entrepreneurship
Dr. Luís Palmeirim – Director da Bushfind (Drive e River Safari)
Moderador – Dr. Braga Dias – Presidente da Secção da Indústria da Sociedade de Geografia de 

Lisboa. 
4 Painel - O Empreendedorismo no Brasil e em Timor.
Dra. Natália Carrascalão – Embaixadora de Timor
Ministro Paulo Feres – Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil 
Eng. João Audi – Fundador da Já – Consultoria e Investimentos.
Dr. Bernardo Ivo Cruz – Patner da Leadership Business Consulting
Moderador – Embaixador Francisco Knopfli – Membro da Direcção da Sociedade de Geografia de 

Lisboa.
Cerimónia de Encerramento
Dr. Luís Barata – Secretário - Geral da Sedes e Vice - Presidente da Semana Global do Empreende-

dorismo
Professor Doutor João Pereira Neto - Secretário - Geral da Sociedade Geografia de Lisboa
Dr. Domingos Simões Pereira - Secretário - Geral da C.P.L.P. 

SECÇÃO DE INSTRUÇÃO PÚBLICA - Presidente: Profa. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos

Ao longo do ano realizaram-se oito Sessões. O Professor Doutor João Pereira Neto foi desenvolven-
do, ao longo dessas reuniões a questão das “Novas Tendências Educacionais”. Deve ainda destacar-se 
a participação do Professor Doutor Vermelho do Corral com os seus “apontamentos antropológicos” 
e apoio à Mesa. Também a Doutoranda Ana Cristina Pereira Neto deu uma colaboração importante.

A última reunião verificou-se no dia 30 de Novembro, com o formato de Colóquio, “Uma Refle- 
xão sobre a Problemática da Educação e do Ensino nos Açores: 1970-2000”, sendo apresentadas duas 
Comunicações, como consta da respectiva Convocatória: O tema da Educação nos Açores revelou-se 
muito interessante e as comunicações foram de grande nível científico, apresentadas por dois sócios da 
Sociedade de Geografia: Professora Gilberta Pavão e Dr. Pedro Nuno Rebelo Pavão.

SECÇÃO LUÍS DE CAMÕES - Presidente Doutor Arnaldo Mariz Rozeira

Durante o ano de 2011 foram realizadas as seguintes reuniões e apresentadas as comunicações adiante 
referidas, cujos Autores se mencionam:
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28 de Janeiro – Dr.ª Maria Teresa Pires: “O Poema de Camões na Primeira Edição do Colóquio dos 
Simples”.

25 de Fevereiro – Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: “As Cores nos Lusíadas”.
18 de Março – Eng. Eurico Brandão Ataíde Malafaia: “Notas Históricas Sobre o Registo de Gravuras 

de Retratos de Camões”. 
15 de Abril – Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: “A Pressa nos Lusíada”s.
20 de  Maio – Prof. Doutora Maria Isabel  Rebelo Gonçalves: “Luís de Camões e Os Lusíadas e a 

Filatelia Portuguesa”.
28 de Junho – Prof. Doutor Manuel Augusto Rodrigues: “Alguma Considerações sobre Luís de 

Camões”.
21 de Outubro - Eng. Eurico Brandão Ataíde Malafaia: “Ainda o Primeiro Retrato de Camões”.
18 de Novem bro – Doutor Arnaldo de Mariz Rozeira: “Descobrir, Descobrimento, Achamento e 

Descoberta”.
16 de Dezembro – Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida: “Ainda Aspectos da Lírica Camoniana”.

SECÇÃO DA ORDEM DE CRISTO E A EXPANSÃO - Presidente Prof. Arquitecto Augusto  
Pereira Brandão

No presente ano de 2011 a actividade da secção pode ser sistematizada da seguinte forma:
- No dia 14 de Março, realizou-se a conferência “A Jurisdição eclesiástica de Tomar: as Constituições 

de 1555”, proferida pela Senhora Prof.ª Doutora Madalena Larcher.
- No dia 11 de Abril, realizou-se a conferência “D. Dinis e a Fundação da Ordem de Cristo”, pro-

ferida pelo Senhor Prof. Doutor Fernando Larcher, no âmbito das Comemorações dos 750 Anos do 
nascimento de D. Dinis.

- Nos dias 6 e 7 de Outubro realizou-se o “Congresso Internacional Dom Dinis 750 anos do seu
Nascimento”. Foram apresentadas vinte e sete comunicações e contou com larga participação.
- Preparou-se também o “Seminário permanente A Ordem de Cristo e a Expansão “ a ser realizado 

em colaboração com outras instituições académicas, entre outras nomeamos as seguintes: Centro de 
História de Além-Mar (CHAM) – Universidade Nova de Lisboa /Universidade dos Açores, Centro de 
Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, Cátedra A Ordem de Cristo e a 
Expansão e Centro de Estudos em Ciência das Religiões, ambos da Universidade Lusófona, e com O 
Grupo dos Amigos do Convento de Cristo.

SECÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL E ECOLOGIA - Presidente: Prof. Doutor  
Sérgio Claudino

A Secção de Ordenamento do Território e Ecologia iniciou o ano de 2011 com o Ciclo de Conferências 
“25 anos de Portugal na União Europeia”, uma centrada no Ordenamento do Território e a segunda na Eco-
logia, ao encontro das suas finalidades: no dia 12 de janeiro, o Professor João Ferrão proferiu uma conferência 
sobre “25 Anos de Portugal na União Europeia. Discursos e Práticas no Ordenamento do Território” e uma 
semana depois, dia 19, o Sr. Engenheiro Eugénio Sequeira abordou “25 Anos de Portugal na União Europeia. 
Consequências na Política de Ambiente”. Ambas as Conferências foram amplamente participadas.

No dia 23 de fevereiro de 2011, o Sr. Dr. José Miguel Medeiros, deputado à Assembleia da República, profe-
riu uma Conferência sobre “Protecção Civil e Ordenamento do Território”, numa abordagem integrada destes 
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temas cada vez mais premente. A conferência seguinte, promovida por esta Secção, foi sobre “A Revisão do 
PDM de Lisboa”, proferida pelo Arquiteto Paulo Prazeres Pais em 18 de maio, igualmente muito participada. 

O dia 28 de setembro de 2011, o Professor Mário Vale, do IGOT-UL, proferiu uma conferência 
sobre “Reequilibrar a economia e o território numa era de austeridade e racionalização do Estado”, 
onde foram ponderados os impactos territoriais na actual conjuntura de crise financeira e económica.   

Ainda em 2011, foram estabelecidos os contactos tendentes à realização de uma Conferência do 
Professor Luciano Lourenço, entretanto calendarizada para o começo de 2012.

SECÇÃO DE TRANSPORTES - Presidente Alm. Eng. António Balcão Reis

A Secção levou a cabo as seguintes realizações:
No início do ano foi lançado o Ciclo “China, Panamá, Sines – A Rota da Seda do Séc. XXI?”que 

integraria três sessões, a saber;
3 de Fevereiro
Sistemas logísticos intercontinentais e Sines 
O desafio dos grandes Armadores e Operadores Portuários, pelo Professor Doutor José Augusto Felício
Os grandes navios porta-contentores nas rotas do transporte marítimo intercontinental
17 de Fevereiro
Continuação do ciclo em colaboração com a Comissão Asiática e a presença do Senhor Embaixador 

da China Zhang Beisan e da Encarregada Comercial e de alguns outros elementos da Embaixada.
O Presidente da Sociedade de Geografia, Professor Aires-Barros recebeu a Delegação chinesa deu as boas 

vindas à comitiva e ao abrir a Sessão dirigiu palavras de grande consideração e estima ao Senhor Embaixador.
Foram oradores:
Cte Dr. Rui Ortigão Neves – “Canal do Panamá”
Investigadora Sara Soares – “Comércio da China e potencialidades do Porto de Sines”
4 de Março
O ciclo foi encerrado com duas conferências que analisaram a situação presente e as medidas a 

adoptar, sob o título “O Porto de Sines e os transportes terrestres”
Foram oradores:
Professor Luis Fernando de la Macorra y Cano da Universidade de Badajoz
Professor António Brotas, membro da Secção de transportes e professor jubilado do IST
22 de Junho
Conjuntamente e por convite da Secção de Ciências Militares participou na sessão “A Marinha Mer-

cante e a Defesa Nacional” em que foram oradores:
Alm. Silva Ribeiro
Dr. Rui Raposo
5 de Dezembro
O episódio do assalto ao Santa Maria foi recordado nas suas facetas jurídicas, classificável ou não 

como acto de pirataria, e nas intervenções das Forças Armadas prevenindo uma possível oposição ao seu 
encaminhamento para Angola.

Foram oradores:
O Assalto ao “Santa Maria” – Cte Dr. Eduardo H. Serra Brandão
Breve referência à intervenção da Marinha – Eng. Balcão Reis e os valiosos contributos do General 

Lemos Ferreira (contributo da Força Aérea) e Alm. Victor Crespo (chefe do serviço de artilharia da 
Fragata “Diogo Cão”, com a missão de imobilizar o “Santa Maria”
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Como nota geral é de assinalar o elevado número de assistentes às Sessões/Conferências, entre 20 e 
40 participantes, e a animação do período de perguntas e respostas, o que demonstra o acerto da escolha 
dos temas e dos conferencistas.

A Secção, correspondendo ao amável convite do Director da “Revista de Marinha”, Alm. Henrique 
da Fonseca, membro activo da Secção, passou a dispor de uma página na Revista para publicação de 
artigos da área da Secção, quanto possível da actualidade e com ligação marítima. A primeira crónica 
foi publicada no número de Setembro/Outubro, da autoria do Presidente da Secção, intitulada “ As 
Agências de Notação e o Mundo Marítimo”

Na última reunião do ano tiveram lugar as eleições da Mesa da Secção para o ano de 2012, tendo-se 
verificado a recondução da totalidade dos seus membros.  

SECÇÃO DE TURISMO - Presidente: Prof. Doutor João Martins Vieira

Em 2011 os sócios da Sociedade de Geografia de Lisboa que integram a Secção de Turismo estiveram 
empenhados na organização e realização de inúmeros eventos comemorativos da institucionalização do 
turismo em Portugal, anunciada há 100 anos, em 16 de maio de 1911, perante o IV Congresso Inter-
nacional de Turismo realizado na Sala Portugal da SGL. 

De entre esses eventos destacou-se o Congresso do Centenário que, com o alto patrocínio de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República, decorreu entre 12 e 16 de maio, na mesma sala em que o 
Dr. Bernardino Machado, então Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo provisório da I Repú-
blica, anunciou a criação da Repartição de Turismo e do Conselho de Turismo. Realizaram-se sessões 
plenárias na abertura e no encerramento do Congresso tendo, na primeira, o Senhor Presidente da SGL  
Prof. Eng.º Luís Aires-Barros dado as boas vindas aos participantes e sido apresentado o tema de  
abertura do Congresso: “Portugal e o Turismo – Diferentes Olhares”. Nos restantes dias realizaram-se 
várias sessões nas quais foram discutidos, por conferencistas nacionais e estrangeiros de grande prestí-
gio, alguns dos principais problemas do turismo no momento atual, nomeadamente os respeitantes ao 
alojamento e restauração, às estruturas regionais e locais de turismo, à animação e eventos turísticos, à 
relação do turismo com a ciência, a cultura e o território e à necessidade de uma correcta governança do 
turismo num quadro de respeito pelos valores éticos e da sustentabilidade. 

A SGL, para além da prestimosa disponibilidade de todos os seus colaboradores que importa destacar, 
facultou também os meios necessários para a instalação e funcionamento da sede da Comissão Nacional 
do Centenário do Turismo. A colaboração prestada pela SGL foi saudada e agradecida por todos. 
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ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA

Professor Fernando Castelo Branco 
Director

 (até Novembro de 2011)

Professor Doutor João Pereira Neto 
(após Novembro de 2011)

Em 2011, o Senhor Professor Fernando Castelo Branco, que dirigiu esta Biblioteca durante 27 anos, 
optou por terminar esta sua colaboração. Não podemos deixar de enaltecer o trabalho realizado, pelo 
que estaremos sempre gratos. Por decisão unânime da Direcção desta Sociedade, o Senhor Professor 
Doutor João Pereira Neto, ocupa agora este cargo.

Este ano, a frequência da Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa (BSGL) voltou a aumentar. 
Registaram-se 2.620 leitores, mais 296 que no ano transacto. Atingiu-se assim uma média de 12 leitores 
diários. Os meses com maior afluência foram Junho, Maio e Setembro respectivamente com 311, 299 
e 268 leitores.

O número de leitores que solicitaram os nossos serviços pela primeira vez também aumentou ligeira-
mente: 132 em 2011, mais 7,6% que em 2010.

A nacionalidade destes novos leitores foi maioritariamente portuguesa (91), mas foi também  
significativo o número de investigadores de outros países da CPLP (24), entre os quais 13 brasileiros e 8 
angolanos. Da Europa, tivemos leitores espanhóis, holandeses, franceses, alemães, suíços e ingleses, para 
além de outras origens como norte-americana, canadiana, congolesa e japonesa.

Após a realização de cálculo da média etária, concluiu-se que esta foi de 42 anos, sendo a idade mí- 
nima 19 e a máxima 75 anos. Predominaram os leitores do sexo feminino.

No que diz respeito aos fins da pesquisa, 28 realizavam trabalhos universitários, 22 teses de Mestrado, 
21 teses de Doutoramento, 22 publicações, entre outros objectivos como pesquisas para realização de 
comunicações em congressos e conferências, para além de pesquisas pessoais.

Os temas das teses de Doutoramento foram variados, predominando, no entanto, matérias relacio- 
nadas com o Brasil, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique.

Profissionalmente, 27 destes leitores eram estudantes, 18 investigadores científicos, 14 professores 
universitários, 10 professores de outros níveis escolares, 7 arquitectos, entre outras profissões como 
jornalistas, escritores ou arqueólogos.

Quanto às Universidades que estes leitores frequentavam na altura da pesquisa, a diversidade é enorme. 
Relativamente às universidades portuguesas, salientaram-se a Universidade de Lisboa (23), a Universi-
dade Nova de Lisboa (12), a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (12), o Instituto 
Universitário de Lisboa (7), para além das universidades do Porto, Coimbra e Évora, entre outras.

Das Universidades estrangeiras podemos mencionar as seguintes: Universidade Federal Fluminense, 
Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Paraná, Universidade de Salamanca, Universidade 
Autónoma de Barcelona, Universidade Católica de Angola, Michigan State University, Pratt Institute of 
Brooklyn, Washington University in Saint Louis, entre outras.

No que diz respeito à base de dados informática, pode dizer-se que também aqui a BSGL 
demonstrou, mais uma vez, o seu dinamismo. No final do ano atingiram-se os 40.422 registos. 
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Foram assim realizados 4.519 registos, podendo concluir-se que em média se efectuaram 410 
registos mensais.

Destes registos, 1.198 foram de monografias, 3.284 de analíticos e 37 de publicações em série. Das 
monografias, 454 foram novos títulos. Destes, 410 foram oferecidos, 40 enviados por instituições com 
relações de permuta com o nosso Boletim e apenas 4 compradas.

A BSGL demonstrou sempre disponibilidade em cooperar com as Secções e Comissões da SGL, 
realizando pequenas mostras documentais, que acompanharam algumas conferências. Mais concre-
tamente, em Janeiro, por ocasião de uma conferência sobre o Mundo Islâmico; em Abril, na sessão 
de homenagem a Fernão de Magalhães, promovida pela Secção de Antropologia; no mesmo mês na 
conferência sobre George Chinnery, organizada pela Comissão Asiática, em parceria com o Centre for 
English, Translation, and Anglo-Portuguese Studies (FCSH – UNL) e o Centro de História de Além- 
-Mar (FCSH-UNL/ UAç.); em Junho, cederam-se também documentos para a mostra iconográfica em 
homenagem à Liga Portuguesa contra o Cancro, promovida pela Secção de História da Medicina e pelo 
Instituto Ricardo Jorge; em Outubro organizou-se uma mostra biblio-iconográfica que acompanhou o 
Congresso Internacional Dom Dinis: 750 anos do seu nascimento. Foram expostos documentos sobre o 
Mosteiro de Odivelas e Dom Dinis, maioritariamente da autoria de Borges de Figueiredo, curiosamente 
o primeiro bibliotecário da SGL. Ainda em Outubro, foram expostos trabalhos de Mendes Correia, 
António de Almeida e Maria Emília de Castro e Almeida, por ocasião de uma conferência organizada 
pelas secções de Antropologia e de Etnografia.

Alguma bibliografia da autoria de Almerindo Lessa, foi também exposta, por ocasião de uma con-
ferência sobre o autor, organizada pela Academia da Cultura Portuguesa.

O número de reproduções de documentos, quer através de fotocópia, quer através de digitalização, 
aumentou também este ano. Quanto às digitalizações, receberam-se 52 pedidos de reprodução, o que 
resultou na execução de 211 imagens. Mais uma vez, os documentos mais solicitados foram os car-
tográficos.

Quanto à cedência de documentos para exposições externas a esta Sociedade, este ano a BSGL co-
laborou com duas instituições: com a Biblioteca Nacional de Portugal, no âmbito da exposição Das 
Partes do Sião, comemorativa dos 500 anos de relações diplomáticas entre Portugal e a Tailândia, foram 
cedidos a título de empréstimo 2 documentos do Espólio Marques Pereira e uma planta da Feitoria Por-
tuguesa em Bankok, existente na nossa Cartoteca. Esta exposição estender-se-á até 2012. Para o Museu 
do Oriente, foi cedida a obra Histoire de la Navigation, de Jan Huygen Linschoten.

A BSGL colaborou ainda noutras 2 exposições, mas desta feita apenas com cedência de imagens 
reproduzidas: a exposição intitulada Campanhas Coloniais no Tempo do Leão de Gaza (patente ao 
público no Museu Militar do Porto) e uma exposição organizada pelo Ministério da Cultura de Angola. 

Pode concluir-se que, mais uma vez, a BSGL contribuiu para a dinâmica da SGL, principalmente na 
sua divulgação no mundo académico e científico, constituindo um pilar essencial da Instituição.
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ACTIVIDADES DO MUSEU ETNOGRÁFICO

Prof. Doutor João Pereira Neto
Director 

Doutora Manuela Cantinho
Curadora

O Museu tem vindo a desempenhar a sua actividade nas diversas vertentes com regularidade. 

I – Investigação

1. Deu-se continuidade ao estudo das colecções, tendo em vista a abertura ao público dos espaços 
expositivos Sala dos Padrões, Sala da Índia e Galeria de África nos finais de 2012 e início de 2013.

2. Desenvolve-se actualmente uma investigação sobre uma colecção privada de Mintadi Kongo. 
3. Deu-se continidade á elaboração dos textos pra o catálogo do projecto expositivo sobre Henrique 

de Carvalho.
4. O investigador, sócio da SGL, Rogério Sousa (PhD) deu continuidade ao estudo dos sarcófagos 

egípcios do Museu da SGL e candidatou com o patrocínio da SGL um projecto de investigação à FCT.

II – Conservação das colecções

Deu-se continuidade às tarefas de conservação curativa das colecções.

III - Divulgação

Exposições:
O Museu participou na exposição Heroic Africans: Legendary Leaders, Iconic Sculptures, inaugu-

rada no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, em Setembro de 2011; “Das Partes do Sião” 
inaugurada na BNP.

Comunicações:
CANTINHO, Manuela, “Objectos de Cura: O Tambor de Fenda Mukoko”, realizada no CIAS-Uni-

versidade de Coimbra a 24 de Março de 2011.
Publicações:
CANTINHO, Manuela, “As colecções etnográficas extra-ocidentais em Portugal: passado, presente e 

futuro”, BSGL, Série 128ª-N.ºs 1-12, 2010, pp. 179-186.
SOUSA, Rogério, “Os Ataúdes Egípcios da Sociedade de Geografia de Lisboa: Um Património a 

Conhecer e a Valorizar”, BSGL, Série 128ª-N.ºs 1-12, 2010, pp.149-156.
SOUSA, Rogério Facing Eternity: Catalogue of the Egyptian Coffins of the Museu Etnográfico of the 

Sociedade de Geografia de Lisboa (VIII Lot of Bab el-Gasus) – 21st Dynasty.
SOUSA, Rogério «O rosto misterioso: memória material num objecto anónimo de uma sacerdotisa 

de Amon (ataúde A.4 da Sociedade de Geografia de Lisboa)», CEM 2 (2011), Porto, CITCEM, (no 
prelo).
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SOUSA, Rogério «The coffin of an anonymous woman from Bab el-Gasus (A.4) in Sociedade de 
Geografia de Lisboa», Journal of the American Research Center in Egypt 46 (2010), San Antonio, 
Cairo, pp. 185-200. 

Visitas:
Têm-se realizado visitas guiadas ao Museu da SGL, mediante marcação prévia.
Outras actividades:
- O museu tem participado nos vários eventos realizados na SGL, dentro e fora do horário normal 

de serviço, incluindo alguns fins-de-semana. Neste sentido desenvolveu um conjunto de normas e for-
mulários que visam contratualizar procedimentos, com as entidades que alugam os diversos espaços da 
SGL, de modo a garantir as condições de segurança das suas instalações e colecções, nomeadamente no 
que se refere ao uso condicionado de certos instrumentos musicais, fontes de iluminação ou de deter-
minados equipamentos.  

- O museu concebeu ou apoiou pequenas exposições organizadas por algumas Comissões e Secções 
em diversos espaços da SGL, destacam-se: “Uma visita à 1ª República em Portugal”; “Exposição de 
parte do espólio de George Chinnery”; “Embarcações Tradicionais Portuguesas – Arte & Engenho”; “70 
Anos da Liga Contra o Cancro”; “Dom Dinis: 750 anos do seu nascimento”.

IV – Laboratório Digital /Estúdio de Fotografia / Design Gráfico 

Deu-se continuidade à cobertura fotográfica de vários acontecimentos realizados na SGL, bem como 
aos pedidos solicitados à Biblioteca e ao Museu, a considerar:

1 – Imagens de algumas actividades organizadas pelas Secções, Comissões e a Direcção da SGL.
2 – Cerca de 220 reproduções fotográficas e digitais (cartografia, livros e reservados). Tarefas que 

contribuíram para o enriquecimento do arquivo documental bem como para resultados financeiros, que 
no ano em apreço atingiram o valor de 5.908,70€.

3 – Cobertura e acompanhamento fotográfico de várias actividades da SGL, entre as quais as ex-
posições.

4 - Execução e reprodução de imagens de diversos objectos do museu, tendo em vista dar resposta a 
pedidos nacionais e internacionais: publicação em catálogos livros e teses. 

5 - Concepção gráfica e acompanhamento editorial das publicações da SGL (paginação, edição elec-
trónica e tratamento de imagem).

6 - Acompanhamento e orientação das diversas realizações efectuadas nas salas da SGL, nomeada-
mente gravações de vários acontecimentos (filmes, discos, programas de estações de TV, reportagens, 
etc).

7 – Actualização e manutenção fotográfica do site da SGL.
8 - A Fototeca tem dado continuidade ao levantamento dos conteúdos fotográficos, limpeza, digita- 

lização e acondicionamento das espécies. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

Os Artigos devem ser dirigidos à Comissão Redactorial da S.G.L. para apreciação e capaci-
dade da sua publicação no Boletim, em função do número de trabalhos entretanto recebidos.

Os artigos devem respeitar as seguintes regras:

1 – Entrega de CD ou pen com o texto gravado, acompanhado por cópia em papel A4.

2 – Textos digitados em Microsoft Word for Windows 
Em ARIAL corpo 12
Indicação de parágrafo
Entrelinhado normal

3 – As transcrições colocadas entre aspas ou itálico

4 –  Imagens enviadas em formato digital 300 dpi, em TIFF (não comprimido), ou  JPG 
com cópias em papel  A4  
Na impossibilidade desse envio, poderá ser em opaco ou transparência 
Gráficos ou tabelas em Word ou Excel com cópia em papel no formato A4

5 –  O texto deve indicar o local de inserção das imagens (fotos, quadros, tabelas ou outros) 
ou traze-las inseridas, mas as digitalizações devem vir em ficheiro separado
A sua publicação será em preto e branco 
Fotos, quadros, tabelas, etc. devem apresentar as respectivas legendas 

6 – Notas de pé de página numeradas sem parênteses

7 – ORGANIZAÇÃO DO TEXTO
1ª Folha
Título (axial)
Autor (axial)
Vínculo institucional ou titulação (axial)

2ª Folha
Resumo em português, no máximo 500 caracteres
Resumo em inglês (se possível) no máximo 500 caracteres 
Palavra-chave (no máximo 5 palavras)








