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-O DINAIJIIE!!O SOCIAL E ECONÓ~CO QU)l2JtPLICA A SUBJUGAÇÃo 

MILITAR. DOS POVOS DASTQQLÓNIAS Jl L,Jl,VA À IDNTAGEM DO 

SISTEMA DE EKPLORAÇÃ,O, ,COt-<JNIAL . 

As ·campanhas militares de ocupação das colÓnias marcam uma viragem imPor-

tante na história da polÍtica colonial portuguesa. Com efeito, elas pressupõem: 

uma natureza substancialmente diferente no tipo de exploração colonial que se 

pretende introd~zir •. A um sist~;na de exploração baseado no tráfico de escrávos': 

para o Brasil que decresce" prot$ressivamente de _intensidade, num ~omércio de~ 

fraco porte e de fraquÍssima particípação portUguesa, subsidiadO por um tiPo 

de produção em moldes pri~6apitalistas . {plantações de borracha selvagem e~pr!_ 
gando mão-de-obra nativa em regime de trabalho forçado ou escravo), pre~ende

-se fa.~er suced~r um sistema de explora!_ão capitalista baseado no aproveitameQ_ 

to extensivo das matérias primas agrÍcolas e minerais, empregando trabalho na-

tivo assalariadà, matérias essas canalizadas para as indústrias europeias por • 

uma rede comercial montada em bases avançadas. Este tipo de exploração necess!_ 

ta de largas expropriações de terras conn.mais pertencentes às tribos indígena~ 

assim como exige _que o nativo seja arrancado à sua estrutura social tradicio-

nal, separado dos seus meios de produção, sujêito a colectas fiscais, de modo 

a nã<? lhe restar outra aiternativa que não seja a venda da sua força de traba-

lho (1) nas p~antações coloniais. Trata-se, port~to, de um processo que exiQe, 

na sua primeira fase, a actuação de forças militares que aniquilem a natural 

reéistência dos povos indÍgenas e, numa segunda fksé, a existência de aparelho 

repressivo que, pela presença de tropas colon:!t:liâ f; ~ por um rÍgido e descrimin!_ 

tivo sistema jurÍdico-polÍtico mantenha as condi~ões de sobreexploração da mã$. 

-de-obra. 
;;! 

Há alguns anos, Marcelo Caetano chegou a comi:Ja.:r;ar o começo da coloniza-

ção com o desabrochar-do amor. Pois se de amor se. trata, temos de .. concorda~ 

que seria mais prÓprio de sádicos psicopatas do que de religiosos portugueses. 

De facto, a histÓria dos primei,rQ~ anos da coloni~ação portuguesa veio-se a 

salda:r pelo morticÍnio de milhares e m~lharei!J de negros, contrapartida inevi-

táve!_ do roubo e da quase-escravidão dos l;"estantes milhões. O processo de pro-

letarização que na Europa durou. mais de,dois séculos e que, se foi entrecorta-

do aqui e ali por gu_erras e massacres violentos, obedeceu a um lento processo 

de decomposição das estruturas f.eudais e de desenvolvimento elas relações capi-

talistas, durou· em África pouco mais de vinte anos durante os quais ? modo de 

produção foi violentamente aniquilado, assentando-se nas su.aa ru~nae u~ capi-

(1)-E de salientar a diferença que existe entre a venda da força de trabalho 
do proletário ou sarni-proletário africano e  a do proletário europeu. Quanto 
ao primeiro, o fenómeno polÍtico toma rima importância decisiva, ef!.quanto no 
segurido caso é  o aspecto econÓmico qu e está" subjacente. 
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talismo colonial que, não obstante, durante muito tempo ainda se teve de de-

frontar com as estruturas t radiciona.is. 

Não é ainda altura de salientar a importância decisiva que o novo tipo de 

exploração colonial saÍdo das campanhas militares tomou para o desenvolvimen-

to capitalista português. Para já, convém estudar as respostas que se hão-de 

dar a algumaS perguntas q_ue nos surgiram a propÓsito da iniciativa coloniza-

dora d~os portuguesl3s·. Se é de fàcto a burguesia q_ue comanda o proces,so expan-

sionista, que burgu~sias vamos nós encontrar no Portugal Oitocentista e que 

procuram ela~ nas colÓnias? Como explicar a oposição à l!l.Lpans~o colonial e  a 

polÍtica de cedências da Monarqui~? Finalmente·, até que :Po~to basta explicar, 

como têm feito os nossos historiadores, as campanhas militares com base nas 

resoluções surgidas da Conferênci'à. de Berlim e, de um modo geral, na polÍti-

ca dil;llomát ica 'internacional? 

-Para procurar responder a estas qUestões ~vamos investigar quais os meca-

ni&ffios internos e extetitos que comandam o pr·ocesso de coloniZação. 

1)-Os factoT~s I.llte~oS' ~ 

·:m 66i~ dizG;.:.se '1qlle, à .época' da Conferâncià de Berlim, não existiam e"m 
Port~gal ~estímulos ec~nómicos ~ue jl..l:stificassem ~a o'cupáÇão em termos capi-
talistas das colÓnias • • A Única ponta de verdade que Gst"a afirmação pode con-

ter reside no facto de, por essa Ópoca, a indÚstria pol't-u.guesa estar ainda in-

suficientemente desenvolvida e se alimentar sobret.Udo de matérias-primas reti-

radas: à 
1

produçã'o agrÍcola e pecuária naciÕnal, com vexcopção das indústrias do 

tabaco e do algodão que, contudo, vão buscar as s~a·S ma~ é rias-primas ao Brasil. 

Aliái/, é também o Br~sÍl que sustenta em grande ·parto o nosso capital comercial. 

Por outro lado, o capital financeiro que só em Parto enc::ontra aplicação na nossa 

indÚstria financeira, ocupa-se sobretudo na especulação com títulos da divida 

pÚblica, o quo está na base da forte crise financeira de 1891. 

Não obstante  a inexistência de necessidades imperativas de abastecimento 

da indÚstria nacionallcom matérias primas arrancadas às colÓnias e uma certa 
inércia por parte do capital, o certu é que o lento piogresso dà.s estruturas 

capitalistas em Portugal no séc. XIX havia já criado solicitações econÓmicas 

e sociais que, muito embora não tendo capacidade para monopoliZar a explora-

ção das colÓnias, eram já suficientemente poderosas para derrotar certas ten-

dências 11demissioil.istasn, inflectir a polÍtica monárquica no sentido de Uma 

maior dureza o da ocupação militar, e para constituírem a base material de 

toda a direcção econÓmica e polÍtica da colonização. 

Referimo-nos primeiramente ao capital comercial. A partir do Último quar-

tel do sác. XVIII e até meados do séc. XIX é sobretudo com base no comércio 

que se realiza a acumulação de capitais. Dontro do comércio com as colÓnias .. o 

Brasil ocupa a posição proeminente, com 8o% do total das importações e axpor-
tações, ocupando a África uma posição insignificante na troca cte mez.:_ca.do:das.. 
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A partir de maados do séc. XIX, o comércio português de longo curso entra em 

decadência. Un 1864, Portugal possuí a 582 navios de comércio, diminuÍndo este 

número para 567 em 1897. Destas 567, apenas 44 unidades tinham uma t.enelagem - -

superior a 700 ton •• No entanto  o capitalismo internacional atinge com os in:f.-

cios do processo de colonização uma fase de grande desenvolvimento reflectindo-

-se na intensidade do comércio mundial, que naturalmente afectou os portos por-

tugueses. li: assi m que, de 1888 a 1905, Portugal foi o paÍs que acusou o maior 

aumento de movimento marítim~t~:..da Europa, só sondo ultrapassado pelo Japão ao ní-

vel mundial (mais 310% em volumo do tonelagem). Contudo a maior parto ddSt·e ma_:·;. 

vimento é conduzido sob, pavilhão estrangeiro. ~t re 1900 e 15(>5, da· tonelai~ID ·l.:J::, 

médi a anual que cirm.~f~:v,a nos n9ssos· portos, (J.3.313.201 ton. ) s6 13% aram de _
0 

embarcações portu~esas (1_. 78J~309 ton,..) .. As. p;rincipais causas para a fragili-

dad~n ~-~ ... m~ri~_a i. portugu_2~.a.::: em ço:r;J.OoJ:trÔncia c'óm a.: ost rangei~a vão-se enc~nt ra: 

na fa:~ a-=-~~ ~aryfo _~_~ .r:f~rro ~sim como na de ;pQssoa.l' e tdcnicos esp~c~al1~- ~~d.~s 1::'1 .l;'. 

Entretanto, ve!'~fica-se uma .iniciativa grande do capital cOmercial no sentido 

da sua reprodução: Imtro 1853 e 1880, fÔram fundadas 16 empresas de. na,;eg~ção 

que, apesar do m..t~~Jd~i_ad.as pelo Estaq.o, não sobre'Viveib à concorrência interna.,.i 

cional. Dessas 1_6 empresas, só resta:vam duas em 1911 : e :i.iinproza Naciona'l de Na-

vegação e  a Emproza Insu1ana. Facto importante a salient a r é o destâ.s em~resas , 

g raças ao monopÓlio das-comunicações cclh1b.~.Jco1Ónias e ilhas tereln até-hO"Ja ""gran 

jead~ enorme·s· luc~~~ . Or~, a co~i~io-indispansável para o exercíc-io desse m:();_ -..:-
noJ)Óli:ot e~~u=~-~dom:f.~~ -~oifti~~---~ort~guê~ sobro as colÓnias quo lh'es' gárantia uma::· 

série--· de pr<?tec;~~~'.:. quo as def~~i~ da falta· de bases tecno1Ógicaso r,.." 

Já sitUámOs o capital financeiro português em fins do séc. XIX e sua res - · 

ponsabilidade nas cti::;;es fin~c-eiras do .. sêc., XIX, com e-s~cial xelevâ.noiá pará: · 
. , , __ ... _ .. -r 

a de 189-1; estas crises,_ assim como caracte_fizam a incipiência do nosso desen-· 

volvirrÍento~, ~~.j~ indÚst;i.a não ~ suficiente para atraír o capital bancário a n~o 
ser sob a fo~~ d.â emprá~iimos, também marcam do fol'!lla clara os lilnitos d~ um 

capitalismo de e~peculação-,esugarem a necessidade de se encontrarem bases mate-

riais do acunnÚação do capital. 

0-capital bancário cedo ao começou a interessar pel'às colÓnias. O Banêb N~:_ 

cional Ultr~a.rino é fundado em 1864 com um capital social de 4000 co~tos, c~~ 
o objeot:l,vo·' de proceder a todas as o__perações prÓprias aos bancos de circulaçã~ 

e aos de crêdito mobiliário e agrícola~ assegurando-lhe o Estado uma subvenção . 

anual d,o 30 milhões de ré is, o monopÓlio na emissão de notas o o previlégio de 

fundar instituições bancárias nas colÓnias. A situação de monopÓlio do B. N. U. 

foi sondo aUC!=IBBivamente prorrogada até 1$01, sobretudo na Guiné e em Angola, e 

mesmo depois desta data continuou com o monopÓlio da emissão do notas. 

Ao mesmo tempo o desenvolvimento da indÚstria algodoeira em Portugal, cada 

vez mais liberto do monopÓlio britânico, vai o.xigindo matéria-prima a preço mais 
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baixo que só podaria ser encontrada Ytas colÔniàs portuguesas .. 

Conclui se pois que existe~ r vol tª---ª._e 18&J, em Portugal, interesses_ 

poderosos ligados ao grande capital bancário-comercial que defendem a domin~ 

ção pol:Ítica dos territÓrios coloniais e a consequente ocupação militar, e ad-

vogam o aproveitamento extensivo da mão-de-obra e dos recursos natura}.-ª---

Mas não é só a grande burgues:i.a a interessada no projecto colonial. Quan-

do, em 1890, a Monarquj.a cGde :perante o U'"ltimatum inglês, assiste-se ao l evan-

tament o de urna pequena e nédia burguesia chauvinista, que lança uma vaga de pa-

triofOirismo, que se converterá na justificação ideolÔgica __ para a colonização e 

exploração dos povos africanos até. aos nossos dias e vei<> a ser aproveitada e 

desenvolvida noutro3 sentidos pela dite.dura ;salazarista. Esta pequena e mé?.i a 

burguesia mergulha as suas raizes màteriais no comércio interno e na indÚstri~, 

e as suas raízes ideolÓgicas num e"J.rope:Ísmo· que lhe dá a conhecer as proezas 

expansionistas de inglesâs; · alomãss1 franceses e belgas. 

Ligada ao comérCio dê reexportação dos produtos coloniais.t aliada da gran-

de burguesia no processo de decomposição infra e superestrutura! das sobrevi-

vências feudais, dependentG ·dela: no processo de ::realização de.mais-valia (cré-

ditos, transportes, encomendas) a classe méd:l.a portuguesa é o verdadeiro motor 

sociB.l interrl? da coloni~ação, pois vê nas coJ.Óru.as a base material de a~umu~~ . 

lação de capitais para o paJ:c, da qual depende, assim como um 11eldorado" para 

a sua prÓpria promoção. 

Nos Últimos do:ls decénios da Mc;.q.arouia e du.ra.nte .a RepÚblica. a classe mé-.. 

d i a sela com o gra."lde ce.uital. uma sÔlida."ª"'.1,.:!_~~?.~~ a rapina, em. coniunto,dos. 

_povos coloni ais~ Este fafJto prec:tso uão .consht~1;1. um 'l.Speoto exclusivo da con-

juntura da i>assagom do sáouloo To;r:ona.--Re uma oaracter.Ística est-rutural de t?i.~o 

o  processo ~e colonização -portuguesa atá hoje, que está reflectida nas pa.l.a,vras 

dos Últimos ministros monárqtdcos, de Bernardino Mao.'nado em 1911, de Salazar e_m 

1930, de Norton do 1latos cm_1949, de Delgado em .'.958, de novo Salazar em 19~1 , 

de Mário Soares em 1969, do Marcelo Caetano e do José da Silva em 1971. 

Contndo, oste projecto unificado de domi-.nação e exploração .só começa a 

vi..i:lgar do modo absoluto a part~.r sobretudo de 1892 .. Até lá levantam-se voz~s 

quo advogam a venda das colÓn:i.as c~nu pelo menos, de algumas delas) e que a~n

tam os males que para a naçã:o :;:apresentava a continuação de llrol\. presença sem 

significado em África I) na Índ:l..a .. lmtre estas vozes, contam-ao as de alguns 

11progressista.s11 da é'Poca. (Ol:i:vei}a Martins ~ Rodr~ guea da Freitas) m~s também 

a do "ministro da Marinha e ColÓnias, FoJ:reira de A'Lmeide., que om 1888 apre::;en-

tava à.s Câmaras um projActo da le:.. autO!"izan<lo a venda de Timor,_ Ajudá e Guiné, 

e em i891 um outro pe:"'mit:i.ndo a vc:-nda de Moçambique. Transcrevemos aqui parle 

de uma curiosa brochura do Moraes e Castro intitulada nAs colÓnias na vigência 

da Monarquia e da RepÚblica" (1929), que nos dii oonta dos principais argumentos 

invocados pelos rlofenaoroa rla :t·otira.dfu 
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11a) Portugal-deve pro-porcionar a extensão dos seus domÍnios aos 

seus recursos, para não desperCiçar estes e poder empregá-

-los com vantagem numa área mais restritao 

b) As nossas colÓnias rião têm desempenhado o papel primacial 

que lhos cabia na nossa vida social, especialmente no campo 

econÓmico. 

c) Há domÍnios coloniais que nos são completamente inÚteis. 

d) A MetÓpole não só não tira vantagens das suas colÓnias como 

ainda anualmente contribui com somas consideráveis para lhes 

cobrir os déficits orçamentais, 

e) Aà nossas eolónias são sempre cobiçadas palas potênci as eu-

rop8ias e, não as querendo vender, pode a MetrÓpole perdê-

-las sem receber compens~Ção alguma. 

f) Com o lucro da venda de aigilina.s colÓnias, podÍamos obter a 

~-) ;;assa restauração económica e financeira, e valorizar os 

domÍnios que nos restaSl:iem.11 

Sem d:ificuldade, podemos l-eoonhece:r nestas teses, para além d:a consta-

tação objectiva da escas~ez e da inércia do capital português, o dedo do Ve-

lho 'c1o Rest.àlo que por longos e longCss séculos ao levantaria a propÓsito das 

ousa.d"ias coloniais$ Velho d'o Restel:o que aqui representa uma classe t~radici

onalmente dominante: a dos grande~ latiftmdié.rios~ Abalada pelas crises fi-

nanceiras do séc. XIX, esta classG reconhece nos déficits orçamentais das .CQ. 

l9niaa. Um~ das· suas· causas fundamentais, e pretendo naturalmente eliminá-la. 

P-ela. ·sua p·rópria ne.t1.iteZa de o~ asse incapaz de pensar (e atá de parti-

cJ.par em) um projecto de exploração em conluio com o capital estrangeiro, no 

quadro imperial"ista dá"S ralações internacionais, a grande burguesia rural vê 

apenas bipÓtes·es ;.de investimento da capHal nacional om grandes explorações 
agrícala&'do 'solo-. Ao advogar a entrada de largas somas monetárias no pa:f.s O.Q. 

mo soluçãO para enfrentar a crise financeira e de formação da capital para i!!, 

vestir apeha.:s om Angola, a classo conservadora revela a sua concepção pré-im-

perialista de expansão. 

2)-Factores externos 

No Último dooÓnio do séc~ XIX, é terminada a partilha total globo no se!! 

tido em que a polÍtica colonial seguida pelas grandes potênciac capitalistas 

conduzia à ocupação efectiva da todos od territÓrios até a:l desocupados. É 
assim quo, se em 1876 as potências colonizadorus ouropaie.s c os E .. U .A. possui-

aro apenas 10,8% do continente africano, om 1904 possuiam já 90,4% de:.sa ter-

ritÓrio. 

Os ostímulos que o desenvolvimento do capitalismo monopolista havia criado 

nas metrÓpoles para a expansão colonizadora sõ.o tanto de ordem económica como 

de ordem polÍtica. Entre os primeiros contam-seu 
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·~ A noc.osside.d, C:.o as indÚstrias so fornocorom do matérias primas a bai -

xo t:.rcço. 

·-O axc"ldor..to do capi-tais provocado pela e.corclt:.ção da monopolização da 

·abo:nori~a o quo nâo encontrava colocc.ção nas metrÓpoles capitalistas. 

·~ A nc~ccsidc.dc do rco.l:i.za:-:-u . .1a mais-valia :i.ncossant~mcnte aumentada 

peJ.o ~vanço toc!lo1Óg:ico, através da oxportaçao de m~rcadori as . 

Cohst!.tur·:n os fn.cto:-cs de ·ordem prôdomino.ntomente polÍtiCa: 

·· A ng.'.1:i.zaví!o doa conflitos sociais rias motrÓpolos capitalistas fazi a 

ccim qno o doninio da burgues'ia· exigisse, quer a entrada nos respect i -

vos pa{orJn do:1 n~.ccode:ntes· ·doloniaia, quer a convorgÔncia de l argas 

camadas do. bu::-guosin não-monopolista e até do proletariado n o santido 

das cc.'llpa·.1ha.., rolon" .. ai.s, através da idoolog:.a chauvinista. 

· A Pl'Ópr .. 1. di..niimica da concorrância impGrialista quo obrigava as patê!! 

ciac o. ':!Zpahdir::-i:i-Ga :po..c torrlJ,;Órios com o Único intuito do os furta-

::.-em ~o dcr:JÍnio do outras potências~ Foi assim que as potências impe-

r:1.al4.~tf'.~ -;~ pcrr~Hir<'m !!C".J.mular largas reservas não imediata!llente e!_ 

~lo:-o?i'l:'.'J ? que oonotituiram uma das principcis basos do desenvolvi-

IDC'::lto aJ.I1('nÇ".rlo pelo sis·looa capitalista ató Õ década de 60. 

A ponet1'~Ç~io l!e.c ralações doJ produção capitalistas em territÓrios até 

aJ. ~ .. ·1:lo~ i !l!!d.O.> a medos do produção mais rocuados n'ão poude deixar de prov o-

car \l.r.la fo:-oz r1oist.;nc:la dnn 'populações ind:Ígol'las à. colonização. Assim se 

explico. que ~?ssa ponotrnção em po.rto aJ.gur.lo. do rlobo fossa alcançada pOr ira-

tndos ccr.nrc~ o.io C'U q;_talç.u'ó'l::' llo moias chomados pac{ficoso Pelo contrário, àe!!!_ 

p: .. ·G foi ecom:n'lJlhc:da _T)o:-:o ca..."1,1)a!'lhas militares do aniquilamento c pela presahça 

~cy nm :':'or~A a:9!'1.:-:~l"'J.o rop:L'cssi,·o~ 

N0 enta";/;o_. a (':'t:P:l.:"tsão internacional do capitalismo na sua fase imperi_! 

lis·;c. n~o riJ J.:'•t'l''-';o. E".o::: ~or.r.i.tÓrios virgens ocupe.dos por tribos o.inde. não eh.! 
&ad~s à. ci·r)_,_:tzr.ffi'Lo~ O capital nüo pára às portas do sociedades já organiZa-
das po.1.it~.cr;nonto ~~ ;~::;-~ .. .dos 13 ê.e est:utura econór,lica relativamente avançada. 

Tai Ó o cc."Jo ~,r- P"dsos cano e. Pérsia~ a TUrquia , a China, a Argentina ou 

Po:r:-tu:;aJ.: oe qua:.r-o ir.1pcrj ~lismo, :-ost;r""!ando-lhes embora o estatuto de inde-

rond;:n"Jia !'C'~ ~·~~-ca. .• controla o domina estreitamento aos nÍveis finaneeiro e 

diplC'!!'.é.t:. ~") .. 

Pr::r:~u:;l-1 dP'3·'"'mponhe.va-cntão, como desempenha aind-a hoje, um papel per-

fcitarw.,_ ... ,., :--·.'~. c,..,:n":r:·'l dc;m~:r~ da redo :im:perial:i.sta.~ Sob o con1;xole da Ingla-

~or::n a r-:."Y'~~:i.:"l:' c".o .,~ .... t,_:o XV~1 que cã investe oapitais, gnrante monopÓlios 

para a ~colo~"',t:' ·-:-dn.o;. cu .:>.R manu;.'acturas (:por exemplo as algodoeira~) e  a livre 

ci:rcuJ "I]Ü.o :rJI"r. ~o::-tos: para 11li:Jm de u".:.ilizal' o pa:ls co~olo força de apoio na 

politicO; co~1trr- a !f:-.,'"'~ça t'l a ~'Jpan:!la, Por-~ugaJ. o ~um ra:ís seJ,li-colonizado. ~a, 

polo f.'ac-to cl.o !_)O .... S'.l:i."' 11in ju:-:',..,~ 1 extmu:or.;o ~or:r.::.-torios om África, Portugal e 

~'lmuJ .... ~.n .... .,_IJ•",..,..,"' , • ., :oa "' pot<"~"'.n·:.,v_m~nto r:olo·'lizcdor .. 
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Lu:,·o.n:ta ..:= 'Á .... ·;·oo; Ú"·-f::i;~~.s C. ~-~ar~cL> Ci.~ ::... :1.e.•:qu"i.n. o r;o·::~rcuud:) durante a RepÚ-

blic:l lj_l;sr.:ü :L -t . "J,_ri."'::~-j-=- ·Hc- J 1J:.'?:...!~~r.·:...:r. do c-"".1):·~-~~J. f';J·~:r.al)ge:~ :>:o na economia 

metropoJ.i:tana. ~ Or-: r u:.: ("l'>jCn-~i,·-:·3 ];>1:3f _,r··.n.ou ~;\,, os ·tra.,.,_rportP.s 13 as comunica-

ÇÕf's: ~~.s -~~mbém c.· l•:..:....S~r!;::-j_c.[! ";(~.iT::. :)t:..7a·; :l alr;u:oa:--. "tl'?}'\:Jto.rruadoras (ta'oaco, 

p., m: ... )., Co:1~J-'~(" a :.•0:::-·~·:·l.:-::.:o .-:n. ··o ;,: .. !)(.;r:i.aJ. ·i.~mo i~ s~:o. c.r:.1;âo, as colÓnias 

nfrica'1.as" 

Oo :':e..~··; o;_·.;í.l ·.--t-.. .-n(•.:: -::.~to J. •.:.:7.\l:;:~nm ::n. color•.i7.,·çV:r• :!-n--h:@':õ!Ja sd.o do na-

turezc.-. l)cnt'(:.i;-i;Ó:··ú1~ Nr '.t:· pt'C c--·r.~>:! c1.:;:.:.t~. '1é,U:i ~.- deu~ . .,: ;o_i...J ~ o !lOl{tico-diplo-

mático o 0 -~o:··_.,;:.;:.~.h) .. 

c. \.• Ao ·1~\ra~. :to].· ,::_e", ~:::.L~;;c·-~~0 r>es CLlr>~ t3"1:t::.n-.:-';. c:b ~w~'i as do GÓCo XIX. e 

atê U :c.-. G.ca.'l.d~ C:-~~ :r: · c. ~ e. t·:-;·:.J. .:. ; :i. 3 de tc.:·t~a-<;;·1.va~ d.:--..: du~:.· p.dnoipe.is potên·-

ciae'oc-lcnit.:·.~ ( :l!lg~ -·1··~ ,..:~'·.::.., X'.~.-me:1.:m) no r3-;:r~:iio dEo pacso.xG:n a controlar as 

colÓn ias ror~t' ,-:;'-'-'~~u.s~ i:: <:. ri~-·r:U_â.:~dA ."'!ttro no d".la.s;~po';::ine :i.~.c Q_u:), em gra..'1de 

parto::t, :pe:=:-mi·te a r;-:::·r~i!:.t:.y~'"" :lc ~~om:lu:i.o p;;>r~u:;u:;a úC'JTI'"· t:rJ1a Ó.:-!s condições de 

equ:l:!.Ítt'io dr:. ·oc'.).~:. fE ~" :Jé.rt:l"I"J.~_; -:--o ~.on~ci;:, -itl.<9 S'J ::.rL ruazr~e:r até l9:'.4., De 

qualqu.or ma,ei:r,•.1 .::. c:Jr:':'iC:a :!J.T._'z;o:i_: .. l:i.:--';~~ ~,; ~:·ü~~L.i.::.CJ c.'Jric:l 1?o:c-tugal a acer ·· 

tar o pe :zso :J u o-· !>L:t' o.n r-')o:"l ~z.,c-t~:.,r.._, ~.: s~:t.:: tE.~~··_i-tà::o::.r.z do =.l~m·"'ffia.r~ A 

ções., 

Ap·~ce.r do t~Õ:lf: ~ .. ;'" ·>t~·~.,\J;:,;; J.'l"l Cf.:r. ,1 C: • <:'.·'to c\,! 1_
0
;.. :;uga.J. n€ic saber ex-

plorar cor-v-:;;·ri.J:l~'J'=.Jr.-~~ .•.çuL:.v ~~u:• J"1e ~l< -~~ , ,,~r,:.;J. ( ,.o~ pa.~.-~ juatificarem as 

suas e.m'·i~'óo!.; OJ'": :.:elc:.:o aos -cc:--1.".-·.,ú:--:.v::-c''_c -~ .··':lla e .ill'1')'~foiqn.:: , c Crirto é que, 

em dot "l~.1ll __ ·.1~clo;:; L10:.i"l<JJ ç~ c1 o Gc·~ .. :·Ji:·, .0c:-:-' .. .;_;r1 .. ~.' pod 'l ·.1. c..,:~.~; ú.:>' 101J'1 tune eert a mar--

gom ci.o m:'.:.lolJ.-:a ·~_,,,~ :1•1' ·:L~Tin':'. ~-l:.l. ;::..:.:.~;·i.r·". dt c.··~ ... ~~'~'- or•l' ~.:·:a OE on"!;ra potên-

C:\.a ern ... i.t:i,:·i.o,. 

11: &:1c·.:11 <!l. a _,·,~:)~,_t p~ - ~c-: .• "l:~,--.-:>.YJ.~, !:'I.<·J.'i,o "i:0!:.(P.·_., olu·';c:,:':'::. ao r~conhe ci

mento dn J.ef,Jt·itT.ll:::~· V.l tlo: · ":-:-c:·::;c:-. p~:r·t;·.,su)::;..l~ ao ~;tp·:r:it ::".~o lia Cvngo1 quando 

a França c ;;>, :;:;.-:~0-·J:., C:.,:p:l.i.:-- ~c. · ~r.:;h 1.•/~\ 3 à~ fj-ta!l:'.·'"'~· c Õ<1 B'i"v.zza.~ ocupam a 

bacj.a do Zai..-e: ..:.CP:C'• .... ,-.. n.o:'-i_.:."·',.Ja a :"·-· pu:J~ç'e.o., E C~ ·.844, ~ra assinado .um 

trata.dc e:·t:r.J: '1:-.. 2-vi--: :.m:~t;(:H.;J p::Jlc. qt:t..L a I~1.:;.•.o.ter.a. reccW,ecia a fJCbera.-rúa 

po~ugue::::'\ oobrq a oJ:·.oo-«.::u--·'!., o Z:::.L."~~ Gm ""ro•:a da concoceüo do alguns pri-

viJ.ÓgioA o•ir. t:::-c....ue:~o::-~ncia doo ~-;,::-;-;:ü';o~ por!.U{;UI)cc:: ~la costa ocidental do Áfri-

ca c!lt:-.·e C:l'l.JO (;1'1'.\l • d,., l'-!13L'.!~v :v r> cin H) b-"r.uc do 1one).i:~.:de E. · 

Po:.;:-qt·.o u ,;c·-~cl'ln::::U:o J_n lllo<j_.t9a"t' ú. P•:~r.o-tOrr.çfto "o;norci~J. qu~ e França e  a 

BÔlc:i.oa J~.::'FYtr.•.,:l- ·.n pro e. n ?.<'!.:l :re, on~:" -~ ·: :;:-._, , _ _. ~.e Janto•-. .:;0mpre ~o::;-+, e oposição 

pol' :onrto elo;.-".;·..: C.; :1.; ~o.)~;c110i.<.~- .,) D.:•::--t'l.c :".A .e;., .h'"!.. !:ma tl~'liaa'u. q_u"', so':::l e. 

dt~~o~çiio r1Cl J.F~:~···~.lc't~ 8'' le:nc~.-r; •. :t".j:l:;:-1.~. "l.""'":'.:.:ht::lt, ..:. l!U~ nt:o po::dia uma opor-

tun:':.dad-: ]!a:r:-..1 Ot!P0~u: .. n· djp~·c ... ~:-t:.l.la:..~n·~,~ . .,, r "'\·i'r.J.o .:'.or-to m?do snfraquc-:.:ez--o 

setl maio.,; l'iv:;ü ... .J. :· '13~ ,,_t~:r~a, · 

A-&l'rllf;;V1"1 c;vn r·(-~ ;1r,~"·11':.:.a;; ~T Jr·' ::-• ,"')<.!t:~a 0 -';.r-.i..ado luso-britâni-

co foi de trü {J . . z·• ··.·· . ..,~) ... -~_.. ,n . :.r··--~ L•;:·:rl'.! :Pt:;:.'é' ::-~·":' 0.c :i.:;olamento, a rever 

a f"UO. a'.it.nç • .JC" ..: ~-a:, • "'C ··.:.. • ..):r ";,' :.' r. c. h.-r'·!.tc 1 ~ .... ~.-:. Jo·•:J.acer à Alemanha 
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a legitimidade da formaç'áo do Império Colonial Alemão. ~s7.e :":"eviravolta da po-

lÍtica btitânica que iria dei:.rar Portugal complctam!':'!lte desamparado ir···se- à 

traduzir pelos resultados da conferência de Berlj.m elaborados em 26 de Feve-

reiro de 1885 sob a denominação de Acto Geral . Pr'3tandia este definir 11um no-

vo direito pÚblico colonial11 que asse!ltava no princÍpic de que o~ direitos dr 

soberania não se justificavam pelo di;:-eito histórico t::ad:i.~ional, mas sim pela 

Possa efectiva por ocupação colonial .. O litigioso t.:-atado luso-britânico foi 

abolido e  o Estado do Congo reconhecido,. ~ra de facto uma vitÓria -!a Bismarck~ 

ou melhor1 representava a plataforma que, do momento~ as g:;andos potênc:i.as pu--

deram a char para entre si regularem paclt'icamtmto as suas divergências~ 

A  Conferência de berlirn marcou parâ P0rlugal o {nicio de uma fase de a s~~ 

friamente nas relaçéies com a Inglaterra, com uma consequente aproximação pro-· 

gressiv a "Offi a Alemanha~ 

Parceiro menor do conluio imperialista, abandonado pelo sou aliado pro-

genitor, Portugal procurava fazt]r v alor a sou favor os p;r.j_ncÍpios contidos no 

tratado. Daí a politica aventureira de mapa cÔr- 'l.e-rm~a .• que ia abertamente 

contra  o projecto britânico de livro acosso do Cairo ao Cabo.  A aliança alemã 

com que Portugal contava revelou-se totalmente fictÍciao :b; apesar dos pratos-

tos do uma pequGna a média burguesia chauvinista. o Governo monárquico respon-

de ao Ultimatum com UQ.a cedência, que se irâ traduzi:r om 1.891 por um tratado 

(o Último) quo regulava definitivamente os limites das posRossÔos portuguesas 

a que separava. Angola do Moçambique .. A pa:rt.ir dost a Ft..lt.u:':'A._, a ap::-oximação { 

mais comorolal do que pol{tica) om relação à Alemanha níio pára o o cap:1..ta.1. 

alemão instala-se nas colÓnias portuguesas.,· 

Mas a  situação do fraqueza mantém-se • .J, em l895, A. Inglaterra, para so··· 

~.ucionar em tennos pad.ficos o conflito quo a opunhJ:t à A.lomanha~ propõe a efJte. 

wn tratado socroto, polo qual a~ colÕnias portugueoas da Áfr:..c a e do ~+.rmo

lriente ficavam totalmente partilhadas entro as duas po~Ôncia(l como 11zonas d<'l 

influência" ~ Mas o carácter das contradições ora já do tal !":lOdo antagÓnico, 

quo a  "concretização desse tratado nunca foi poss f~r"l.-

A guerra dG 1914-18 é uma gue:rra de rodivisão imperia:.ista nascida da agu·-

dização dos conflitos entre a ;:ng.~.atarra e a Alemanha, r-ob:retudo. Mais uma voz 

as c olÓnias portuguesas são ameaçadas pelas pretensões dnstas potências~ o quo 

obriga o Governo portl'guês, a coloca]:" 57000 soldados ao Áfr.i.Ea (32 000 brancos 

e 25 000 negros) para manter cs seus direitosc 

b)-Sondo P0rtugal uma ?arte especÍfica da ongronA.gem .imperialista, a ocu·~ 

pação efectiva dos territÓrios coloniais corrc>cpondeu a ·..una tendência irrot'u-

tával e determinante a nívol internacional o O por ol~ ~undaroon+.almonte quo a 

ocupação se explica. O capital o.atr.angoiro não rospoitP. ~<JseGs3es i:1 jure e 

lança-se na exploração dos recursos naturais o~Jm ou sem domíni.o polÍtico. 

A dependência sarni-colonial do P0rtugal om rolaçã\1 à Inglaterra e  a de-
tonninR.ção da burguosia portuguesa em nssoguro.r a t.Odo o custo o domínio po-
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lÍtico das co-lbtJ.i.a s obri-garani o  Governo português- a pd-x_.o· exército(e ·as· finan-

ça·s) à diaposiJ;ão do c apital inglês, r ·rancês a alomão, como penhor dos acordos 
diplomá't. icoâ . o · fenómeno·-das· c·onccssõas assumo as s i m uma natureza ao mesmo tas_ 

pó ec"CinÓrõiôâ e - pol:iticA-~ ' 

oOo · 

O procds:io· de ·cdl0ni-za-ção .po:r:f;uguesa· acha-se inserido numa· evolução Il\ai s 

geral e só por ela se expli..,CatibistÕ-r;i.oamente. Contudo, _ola ·a-pre.s·enta caracte-

.rÍ"B'ti-oas" prÓpria~ o.(Enquap.to ~e, impe.i'i'-Ell:i_smo ~es~lt a- da uma ~cri~e .de crescimen-

t-o do• sistema c-a~tslist-a :t:J.ó Efeu.·,t.:o«o-e ~:P.l.leenobe ·um ·est ~dio. histq_ricç ne.cess!. 

ri.o,t:.a -cohiri:l!:zaç·ão. portuguasa , ;res~J~ internamente-dum? -Qrise d,é su,~e$.ep.vol,

vimonto. A uma burguesia ainda insuficientemente dos~;~nvol-vj,d:a:r:P.ão. ~- . ].,Ç .e .• o_l,l-

-'t·lla.-·ra:J;.ta:rnativa qtia',IÍã.O c.s.ej.a ro-ali·za r a 11Suà"· acumuJ,..aç.ãq P.X-i!I!í'ti"'{a1,1 ~ _j~ ~n,_uma 

faS"e-i.avángaCbt do ~cápi'"i!ali·sni:o conopo_l!.i!at·a, _portanto nec.e_l?S~XÜJii)&niífo. re.m aliânça 

com -o ~:éçi.tal est·ro.ngã"iru,., qu.e -l~çarli as. infre.est:cutwas -~ "l;.é_cn:içae_ .. ~ f.j;-nlêlloe_!. 

ra;s da e:iploração co lorri.al·. O c a:tác.tor subSidiário desta colonização aparec!!._ 

rá aliás como uma característica  estrutural de todo o processo :t,:uturo. 

1 '' TI• ·o 'LrBERALISMO NAS COLÓNIAS 
.Q di.iiamismo sÓcio-econÓmico que conduz à ocupa_ção mili_t-áii -e à subsequen-

te GxploraçãO d e tipo ·oalonil:>.l foi já lá.l"garnânto analisado no número anterior. 

Interessa-nos agora , referir dois aspectos de fund.amentli!-1 i mPortância no tema 

que ~ràt ·a.mos 1 

-a no.t.uteza à:n _Revoluçã o de 1910 e as suas r epercussões na··tipo de expl_2. 

re.ç'ão pr aticada nas colÕnías; 

-as influÔnciás ·que essa expl oração det ermi n a  no  desenvolvimentô  do  c a-

-Pi ta.lismo portuguâ.s·. 

1 ) - A olas·se média no poder lança-se na aventura c ol onial em aliança 

com o  oapitàl estrangeiro 

A Revolução de 1910 fecha o ciclo das revoluções burguesas em Portugal. 

Ao nível econÓmico, há muito que as relações de produção de tipo feudal ha-

viam ent rad.o om f ranc a degenerescência sobretudo apÓs o rombo que lhe haviam 

-ab Grtó na carcaça as invasões francesas e o liberalismo. O frac o ritmo~de ex-

-pansão industrial tardava, contudo, em dertube.r por compl et o  toda uma super-

estrutura C}_ue persistia, do forrJa arcaic-a, .. e os interesses do class~ a ela 1_!. 

gados, de tal modo que as expropriações que se seguem à implantaçã p do lib.a--

r'áliàmoJ se limitam a substitu:f.r  a aristocrac i a pela buÍ'gueSi a na posse._ dos d_2. 

mfnios ~ latifundiÓ.rios , sem que representnesom qualquer transfo~aç.ão s ign1:fi-

"Oà.tiv a ao n.l.vel das relações de produção. 



12

Sobre essa Bl:lperestrutura -que se definia obscurantista pela cultura, ul-

t"ra-catÓlica pela religião a centralista pela polÍtica-instalaVa-se um blOcO 

social no poder composto ·pela aristocracia terratenente e pela grande burgue-

lilia bancário-comercial. Contra este bloco, lovantc.va-se no Ínicio do séCulo uma 

activa classe média de formação recente -pequena e média saÍda do surto indus-

trial e comercial dos fins do séc. XIX~ :11: esta classe média que toma o poder em 

1910, com o apoio das classes pOpulares: um proletariado industrial disperso e 

e~casso que pela primeira vez surge na arena polÍtica, 

O regi~c democrát~oo-burguês é aperfeiçoado com um reforço .. do. legislativo. 

o-Parlamento passa a constituír o principal local de organização da classe do-
minant-e, isto é, o local onde se estabelooorão as plataformas pOlÍticas entrá 

a burguesia concorrencial, 

Do mesmo modo, as transfonne.ções operadas a outros ~Íveis da superestrotu-

r_a têm o objectivo de assegurar o desenvolvimento livre da iniciativa da jovem 

burguesia ~ortuguesaa o laicismo generalizado, a sGparação entre o Estado e  a 

Igreja, o incremento da investigação cientÍfica, o alargam9nt~· do ensino e do 

assooiati visClo, 

Ao nf.vel econÓmico, a polÍtica seguida revela  a mesma intenção (  e os mes-

mos interesses) do livre desenvolvimento de todas as tendências capitalistas e 

burguesas que a sociodad~ portuguesa podia conter. As Bases OrgâniCas de 1914 

;o~sagram o p~ino{pio d a descentralização administratiVã. ·Para as "colÓnias. Es-

.t~ 'prinoÍ~íO é confirmado e desenvolvido em 1920, com a ins.tituiçãà do rãg"ime 
dos A ltos Comissários. 

O s istema de ~~soentralizaçã.o financeira e administrativa constitui-a, de 

-fbcto, um estímulo poderoso para o enriquecimento e o desenvolovimento d"a bur-

guesia branca instalada nas colÓnias, dado que lhe dá um amplo poder na d:i'rec-

Çã.o econÓmica e :P~lÍtica. do procesSo de exploração oolonia.i. Com a perca do po-

de~ polÍtico na MetrÓpole, pela pasetagem de um regime centralista (embora :üini-

tado) para uril regime parlamentaristâ.. em que se debate a burguesia Concorrencial, 

a grande burguesia oom interesses coloniais perde também o controle absoluto do 

processo da sua própria acumulação de capital, embora de modo algum fique arre-

d~a da partilha do bolo colonial, 

2 )-A exploração colonial ao tempo da RepÚblic a 

ApÓs as campanhas de "pacificação" 1 terem aniquilado a resistência ind.S:.go-

na e criado as condições de dominação, o terreno ficou livre para que· se desen-

Volvessem sem peias a rapina dos recursos coloniais e  a exploração intensiva da 

mão-de-obra. 

Portugal paga à Inglaterra, à França e à Alemanha o seu penhor pela 11per-

~issão de continuar a controlar politicamente a  s colÓnias. Moçambique é reta-

lhado por companhias conoessionárd.as de capital inglÔs e francês,. com predom:Í.-
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ni~:~daqúe1a {Compe.nhias1.'ti.e Moçambique, Zambézia e NiasBa), a.brà~se às \S'ocieda-_ 
de~ açuca,}'Elir~, torna ... se·"Um~ rese:r:va-de mão-de--obra escrava: Para_ as minaS._ d.Q. .• 

R~d {1909), assfagur.a._.·o m~mopÓlio da. navegaç~o·nos rios Chire .e Z8mbeze a uma··_ 
c;Uilla.ni:"ia alelilã; Na ooata; :.Qcid_ertal, f'undam-se -cotlpanhie,s a"grfColas: Coinpanhl:a 

AgrfePl~ do .. Caz;a-ngo, _._ Compe.ll};t~ai . de ..MoÇ!iiDIJ!dcs ;{.$ubsiã.j.ada _por, banooS_, alemães), . ..:. ·o 

Com?~l'l;.i-J;.·9-Il\.>.+lJii>.dJ.9l ó'cr~ll§~.P<>,J· os Wt!J..O.s_~ "'-b.WD'l) p" .C_Ol:l~l'<'~"'J.fiE<l"rP,~l~O.fo 
la~cfPP.t nJGIJr~Ç.._,_e.~J..QtJ,ã.§J. ,r;. a.: .. i~gl,i;t:_t;eP-f.~&:J a..,-~ern_m4k··c~l~eam~.e.a.~ ~ manuf.act:ét~i 
raa, •.. ~o!,M'(>l:i:n~)> r~âM_çth~Qte ~'§!·"-~%:> d.o»--i~açií~~I): olo~_.}..a,_e~Mi<l)0.6~d~ 
--xc-A g:f?~~ , _P.}l.rw..esl.a;rb~-oi_r1~db-o~·reiã1 .pãl't:j."eiJlA,: c.o~~-~o ;&.a.·lt~:t"ãl-:---eslirange_i!I'O.i 

em -~-J.gUmas g":i-andes. ~ploraç'ões, ass9gu!'a o :.m?.no~Ólio doclbi&tÕ~~d~i--~i-é~i.to -~,~~;l

de ~mi§~~Jlli~~ ~ P!l"S :ij.S l~ ._N.~v .• d ·e --t>-p.~·a_d[-, ru:.e:2"i~é«t?~lJ..á~~ ... corouni.c'a~e-~bJP8.tÚimas .. 

{E.N,-:& .• );t:.t~.~~~q;pl?'rt~.c~PJl;:; .Co~.r. a.,, fu.tid;i~~·:burguesie. ;no(l~'l cãGI.:rudoSLJ-.ti~s JW~~-t? ". 
~~O.!iB§(. ~ov ~.Q@é_iKl:i§;l~~;:;r~~porta.ç;o~ do.f>. Rl1odJ.t1ó.s ~col·on~àjja t: par,;..?_o~~r!J?aí~l:t euf/2 i" 

r"t>~';JD:;.~ @.qa;ªPlf~Y@j; t-~~$ ~ · do-; ~~:e-~o~fto~onial~ para.;; a ( o.olo~~ção-: de~~-Prodilt o~ :J~,:) 

màt.~§loli:ti-êPOB,ot·','!"~~)() (?.o.é 1 z.t_:;;J-i: 1_;.:1:) :j;.:~.w •. j-o<:;-.. ~ .'"!q\!r:q ~:...r..i:·· ~i.,·'! sr~c::dJ ·.--:rr•fr:o"! .~~ 

- C~be ·aqui uma referêticia ao rãg:im~ pr&te-troionÍsta ,i.nstWtuÍãõ ~em- 1?92 ·para 

o .comórcio colonial. Estabelecerem-se tarif'aa ~uaneiras rnuit~ elevadas para a 

importação de produtos estrangeiros, e isenções f~soais para as mercadorias m~ 

troxX>litanas. Este regime, que coincide no tempo com o Último aqçn'd.o territo-

rial com a Inglaterra e com o lançamento em força das campanhas m~litares, de!_ 

xa bem ~ claro os lnterosses (e as possibilidades) da buJ..guesia po~\,lguesa em· 
passar a uma exploração colonial em novós moldes. Com efeito, o prot8dcionis-

mo constituirá sistema adoptado sem interrupÇão até à década de "60 'e será com 

base nele Q.~~ se doã~anVolvellão graride pá~~ doS' sEict.ores indust':d~is motr~~o
l:ltanos ( em es_pecieJ. têxteis, vinhos e sabõ~s). 0.., que não obstou a qu~ , ·a in-
cipiente Úldús-fria portuguesa em pouco s·e· pude;ss a~ro~eitar do Sistema protec - ' . ' ~ 

cionistao .Os produtos -~s-trangeiros, ~a sua r:laioria, .antes de antrar .. e~ nas dol.2_ 

nias, passaram a ser 11naturalizados111 isto e, exportados para.a Metropo1e,_e 

aqui embarcados com a nacionalidade porf~guesa a s-ob pav.:i,lbft~ porluguês / 

M;as não é ápanas (nem sobret].ldo) a' grande burgue"si~ que "irá. f_azer da!3 co-
lÓnias a sua principal base de sustentação. ComeçOU em 1892. um incessante movi 

manto Q.o emigração em direcção de-África~. Em 1990. já estavam i~stalados em An= 
gola cerca. da -20.0Ó0 port':'gue~a~ . E _t ·odos estes"' milhai'es: de colonos constitue!!!_ -~ 

-se numa burguesia local que acumul8 fortunas de um momento para o outro, ex-

plorando a força de trabalho nativa nas roças ou retirando lucros fabulosos no 

comércio especulativo o 

Esta burguosia colonizadora passa' a controlar direct~ente o seu prÓprio 

p~ooeso de acumulação graças ao ra@:íine descentralizador: Roaliza as axplora-

çõe_s agrÍcolas e a distribuiçã.o dos produtos sem-os obstáculos impostos pole 

burguesia monopolista, lança_-aó na explora,ção dosenfrearl.a da não-de-obra, mui-

.. tas vezes em regime do trabalho forçado (S.Tomó), sem qualquer fiscalizaçã;o 

por parte do poder central e em conluio com os Governos das colÓnias o 
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Moraes e Castro, na brochur a já citada, em que dsfende abertamente estv 

sistema, refere-se às Bases Orgânicas de 1914 como 11carta de alforria e emane.!_ 

pação das cc1Ónias11-e confessa que 11
., •• houve, é certo, abusos e muitos desva-

rios, muitos esbanjamentos e acintosas despreocupações. o •11• 

Para obrigar o nativo a trabalhar nas roças todos os meios são leg:fti-

mos e justificados pela ideologia chauvinista e colonialista da época. Uma vez 

sob o controle do exároit~, os nativos passam a ser coleate.dos num vergonhoso 

imposto, denominado 11imposto da palhota", que os obriga a vender a sua força 

de trabalho para poderem sobreviver numa economia monetarizada. O que resta do 

miserável salário á gasto na compra de bens a:limentares, cujo comércio é con-

trolado pelo b rance, e de_ aloo&l, ':".~-j o consumo er:t re os i africanos é encorajado 

para fornecer me::ca·do de oç-cpra aos vinhos portugueses. Desta 11obra de civili-

zação11 dá-nos co~ta Moraes e Castro em tormos desassombrados1 ~~ .. ~.Referimo-nos 

à cobrança do imposto da palhota, que em algumas colÓnias vem sendo feita há 
úma boa dÚzia de anos e . .se . .mantém com um opÍparo sucesso ( ••• ) Este imposto ~ 

como que o Índice positivo da realidade da pacificação e  a maia irredutÍvel 

pro':'a de que o indÍgena tem recursos, trabalha  e produz livremente, sem coa c -

ç'ões ou ameaças de qualquer espécie? 11, 

As leis rep1blioanas para as colÓnia~ não se limitavam a instituir a 

descantralização. Seguindo os princÍpios defendidos por AntÓnio Enes; as l à i s 

de 1 91 4-17 criavam o 11direito ind.Í.gena11• Atá a!, as leis aplicad~s na MetrÓpo-

le tinham idÔ!!tico valor para as colÓnias. Mas, à medida quo' o trabalho negro 

cada vez mais vai constituindo um euetontÁ.oulo da economia de exploração, tor-

nava-se necessário que a legislação colaborasse com o exército no sistema re-

plessivo.., 

Com a RepÚblica L'1beral, a explo:":"âção conhece nova dimensão. Entre 1916 

e 1920, começam a fi.xa:r=se centenas de colonos nos cafezais de Angola.  A CUF 

funda a sua companhia de navegação e lança-se na exploração das oleaginosas 

da Guiné (191a.=.20): A Di~ang, constituida em 1917 como filial da Allglo·-:An;;ri-
oan Diamond Corporation, obtém o exclusivo de poequisa a Gllltraç·ão ~m· i9'2l:··ó 

alto comissário de Moçambiquo1 Brito Camacho, à grande socied:Bdo àÇ~~a;ai~~ 
inglesa. So_~~ .SI.!gar l!:sta.tes facilidades especiais para o recrutamento do traba-

lhadores.. ind~geriaa (1921). Funda·-se o poderoso Banco de Angola (1926). Sousa 

Machado funda a Cor.tpa.nhia Mineira do Lobito, depois de ter acumulado wna for-

tuna em tráficos sombrios. 

A importância da exploração êolonial para a eco~~nia -motrcrpolitana ao 

tempo da Rep:íbliee. està documentadâ nesta súmula do Roque d.a Ooatá: feita em 

19161 11Q.las .. )'3 ~ada a indÚstria :ab-ril da metrÓpole vive excluaivaml:)nte ~os m~r-:.· 

ce.dos das-. rwssas colÓnias, assegurado pelo artifÍcio do proteccionismà · pa~ta.l . 

À sombra-doas~ regime, empenharam-se iL1ensos c apitais; deslocaram-ea ··dos ~ cam.:. 

Po~ milhares d.q braços que oonstituÍrarn uma numerosíssima classe opê-rátia{ es-

taboleoeu-se a pe:rr.ruta ,ccta os produtos coloniais qu e ~.F. ,e~P ._;~}l~o· são expor-

j· 
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taQ.êa dos portos do continente para o estrangeiro; constituíram-se empresas 

nacionais de navegação; em resumo, se n'ão toda, uma grande parte da a ctivida -

de da nação passou a sor exercida nesse intercâmbio11 ~ 

Esta primeira f~~lora~colonial contribuiu de forma decisiva 

par a  a formação d~~ nÚcleo de g!'ande burgue~?;.a nacional~ l igada à pro-

dução (roceiros, comercia.'1tes1 latifundiár!~' ir.dustz_i~.~gue em 1926.lan-

cou as bases do Jl:stado fascista., 
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