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MO~AMHIOUE 

N0'1'1\S 
I~(~ONOII I (~1\S 

Quereio saber quem eu sou? 
Olhai com olhos atentos 
Esta peça de madeira de ébano 
Que um desconhecido irmao makonde 
Trabalhou e e:c;culpiu 
Com suas mão~; inspiradas 
Numa longÍnqua terra do Norte 
Como ê be 1 o que eu ~:~ou 1 

Olhos vazio!' t Je'Jespero dt. • '-'t!l, 
Boca mutilada pe a ci=-lera, 
E m3os enot·mcs, esteno :las 

Como que par.:~ implo:ar e I:D."'<l>j~r~ .  .  . ... . 
Corpo marcado por ctcat 1 ~c i Vl.StVel'i e tnvtstven: 
Que lhe fez o terrÍvel. chicote d·1 eso:ravatura, 
Um corpo torturado, mas espl~ndido, 

Altivo e extasiado, 
Africano da cabeça aos pé o;. 

Obra de um escultor makonde Ah! ~amo é be1 o que eu sou~ 
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A-

A instauraçiio das Y.r:=.:f.Óipnis. super--esir.;.turas jurid~co-"D:dninist rntivas e 

da i_çl.,e.ologia colonial, suc~~~~,t~to -~~· _MoÇ~biqu_e , c~·ma'· ~~s outras colÓnias 

portuguesas em África, _.no pe~Íod.o de l894-i930., MesmO -~endo, sempre expressão 

e inst rume~to das ola~ses domina..."'tes d~ Me'tr_Ópole, a s;pol--estrutura coloni-
al concedeu ooncoanto as fases-· ne.is re.~ePto'tnorite (per.iod."o Saia·zarista) ou 

menos recentemente (pe:rÍodo p:r;·é-Salazarista)-· difore~te autonomi a ~inistr~ 

tiva local. 

As bases de e..-,.:ploraçíi.o fÔrao est;ruturadas do 1890 a i914, atravês ·de uma 
sÓ~ie dq_ disposições realizadas. loca1ment0, ou propostas ao Governo Cent·ral, 

por ".l!ll~ geração do colon~zador~s- juristas o soldados-à cabeça dos q~~i~s-~~às
t á ~ténia Enes, _11 a~·ta comissário da: Moçambiquo11

, no poÍ'Íado de 1894-1895·. A 

sua obra
1 

o.p~iada pela acção ~ilitar, assinalou de facto o inÍcio da apropri-

ação sistemá·i;;ica dos J.'Ccu:rsos e.fricanosr Os aspectos fundamentais diziam ::;~a
peita à. concessão das terras a _companhias privadas, para a cxplo;~Ç~o a.grí~à
l a  e mineira, à. instituição do trabalho obrigatório, ao desonvo;"?-m~nto das 

relações ooonÓmicas com a União Sul-A.~r~ ca::\ao 

~:À ~ogi.slaç.ã? agrária do 1~~- e a--~i;~ira do -190~ iriiroduzira.ID~ as·-norm~s 
que rogulamentavaru a-:9XP;l.oração d,as torre.s dos a.fncanos em favor das .compa-

nhias, declarando prop~i~d~de do ... Es~ad(•-.. t;~ã..o.s -as torras das~ Colá~ as, que não 

pertencessem a pri :r~ os b:çancos ~, Aod di ri canos ~~o oram·' ~ooonhecidas direitos 

de .. propriedade ind;i.,_r:idual sobre a terra, mas apono.~ propriedades a título co-

loctivon Uma voz quo ns instituiçé:ias .1.:ribo.is1 t~adicionais, não tinham, seguE_ 

do o direito portuguâ..,, rorsonalidado jnr:f.dico.,tllr.lbém a propriedade colectiva 

não tinha carácter porr.1anonte; coincidül. com o. ocupo.ç'iio afectiva da ter~o., ou 

seja com o cult:lvoD Os africonos não podiam dispÔr da torra para outros fins, 

(Pêsquisa de minerais, venda) como não podiam doixar a terra inculta por mais 

do um ano, sob pena C. o vê--la torna-r-ao propriedade das companhias. A condição 

de ocupação per.nanento e:ra natural~eniG inçompat:Í.•tol com o sistema tradicional 

do cultnra itinerante .. Os decretos de 1918 e 1919 que reservaram zonas prÓprias 

para os "indÍgonas11, nO.o concodlam r.Jai~oros goro.ntias, pois tambÓm admitiam q~e 
apÓs recompensas adequadas~ as xosorva.s pudeasetl sor alienadas. A legislação 

fundiária omanedn. em 1927 o 1933 ~ mo.di.!icoda a~nas em 1961-baseou-se nes-

tas nonno.a .. A aYp~apri~çã.o af~ctuada a:travó.s delas, ora a pritleira condição 

necessária para conati.tuh· o _sistema. da plcnto.çí\,o. 

O outro elemento indisp~nsávol para. ,este :fim era a' ~'à~~e-ôbra, para cu-
jo. obtenção se inGtitufa ~trabalho _ohTi.gatÓ:rio, quo deviElr~~-b siitu:f.r a es-
c;avaturo.. O Ragul1JJ!lento d~ 1899 tinha-lho -esto.balocido os princÍpios, ref'or-

ço.ndo o po.gamento -abrigatóriú d~F: to.x.:u, sobro a habitação (cabana) e do capi-

tação quo, intogr-~do na econor:li~ r.tol"'lo..;t~·io. populações atê' ent~o em aconomia 
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de t::oolh. ,ob_riga_va-as ao trabalho assalariado. QJ.ac não trabalha pelo raenos 

uma part.ê d~ à.no, gera.lnente sefs meses, - a agricultura. de substância, ~ã.o 

era cofwiderada tre.be.lho-podia ser rec::utado pelas autoridades para traba-

lhos .de utilidade pÚblica e portanto, 'Para qualquer trabalh~ pesado • 

.. A.Íétp.' d~-.!:~~per-e~trutura jurídica, tomou fonna no in:Ício do século o ·si~ . 

tema ~il?:Í.sti-at ivo, bcseado na discriminação entre nativos e portugueses, 

send~ .' inCÍu :ídos entre os Últ:loos os africanos 11civilizados11• En~s repart'1U P.''~-

o t e r r itÓrio em subdivisties adr;linistrativa.s de tipo diverso. segundo ai â:Uas ··r ~ 

cat e'é;orias. de.:.h abit'untes: os 11civili:zados11 nos cÓn colhos -c (os oUtros' ·nas C i!, 

cun~êri çõas, sUbdivisões sancionadas pcila legislação de 1907 -~· de 1914G As 

prÍneir~s ~ossuÍarJ ur.w. c e'rta autonorai~ administ.rO:t'iva; as segunda~· ficavam' 

submetidas .à autoridade, fro'que~t· ~~~te ·: ~bsolut ai 'do ndoinistrndor branco, 

exercida por i~iermédio dos chefes .trfo~is tradÍ~ion~is ou dos riovos chefes 

af:'i~~os C:t:iados pelos portugd~~es ( rógulos) 6 

Por fim os acordos de 1909 ~"c;~ a uniâo Sul-Africana sancionaram o pa-

pel de satÓlite deaÔmponhado pel o Moçambique Mo1"idiona.l, relativamente ao 

Transvao.l, enquanto fornocodor de mã9'"'<1e""'()bra a baixo proço para a eiplorn-

ção das minas de ouro o diamn.ntos e, tomo zona~ do trânsito pnra o coo~rcio 

sul-africano • Os acordos fÔrrua aperfeiçoados pelo. Convenção do 1928, que co_!! 

tinua a ser vÓ.lida hoje ao dio. COI;J actualizO.çõos sucessiva.s(l ) . 

Os principias do. exploração estabelecidoS no per!ódo ql.l.e procedeu a ·1" 

Guerra Mundial, foram ro.tificv.dos pelos governos q~e só seguiram ha MetróPo-

le. O Governo rGpublicano, instaurudo era 1910, doi.Xou mão livro aos adminis-

tradores colonio.is à. sooelha.nçn. do Q.ua bo.vio. siao foito no po.sso.do pela Mo-

n a rqui a , já então aCusada pela burgues~a do incapacidade po.ra c.drilinistrar 

cor:rectamento as c olÓnias. Dada a fraqueza do Governo Central, a obra dci Íi:nes 

e dos seus sucessores taL'lbéra tinha lançado as bases do. tendência pnra a dee-
cent ralização do poder adcinistrntivo O po.rÕ. a autononia local, confiando a · 

autoridade de iniciativo. o do decisão dos assuntos locais ao Governo da Co-

lÓnia o a.o seu concolbo. (2). ErJ 1920, atendÔncia. foi reforçada coo a  elimi -

nação do controlo axo.rcido polo Tosouro Metropolitano sobre os balanços das 

colÓnias e coli'l a prática. do UJ:J.a autonor.lia oconÓo.ica. o financeira. quase total 

para ~st~ Últim!l.B. Mas os processos iniciados na Motrópolo após a li Guerra 

Mundial conduziro.o. no decénio seguinte ~ inversão do.quola tendência. 

O primeiro pÓs-guerra foi, tambéo em Portugo.l, ur.l pur:f.odo de inflação 

crescente E:1 do vio1enta o.gitação pol:Ítico. o social. A ur.I revezar de governos 

fracos o de breve duração . unto.ran.-so, por ura lado, groves, om que o proletB, 

(1)-; J . Du_!fy, Portugal in Africa, Ponguin Books, 19-í2, pp.l23-Jl 

(2)-· Cfr. ibid. , pp.l40 o sogs. ; no quo rospoito. a. Angola, HistÓria de 

Angola, Roca 1.968; pp.229 o segs ~ 
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riado revelava uJJa CO.G.J. L) a~:J. ic!.a.:li.) .... .~·c>:$o~.nte~ c pux out:m lado atentados terro-

ristas que suscit)!ram 1;1. re_pressão jurÍd,ica, através de uma. série de processos 

que atingiram sobretudo e. _org<;l,D.ização d.e juv:entud,o anrqu;ista. A ameaça à or-

d.em burguesa reve-stiu-se de tal gravidade que assegurou à alta burguesia a ali 

ança da pequena ~ mÓdi~. burguesia ne. efec:~ivação de fins,_ que era parte, cheg!. 

v.arn n estar erfl contradição cow os interesse destas._.Últioe.s: a tendência para 

realizar passagem a un estádio do cap:.talismo mais avançada, ou oelhor, dada 

a situaçEio -econÓmica _portuguesa, a superar o estádio de p:roiocapitalismo, atr!!: 

vês de um processo acelerado de acumulaçEo, ao qual obstavao graveoente, a in-

flação por uo lodo, e as agitaçõos opcnÓ.rias pelo outro. A economi a portuguesa . 

estava então, e mantQve-se; po;r outros dois decénios, baseada na agricultura e 

na explÔração das colÓni·a~ o O caD._po de nação do oapit al financeiro~: associado 

atravé!> de oonopÓlios faniliares ao capital agrícola, era constituÍdo po.r .em-

presas cora0rciais e bancárias,. O grupo dominante, CUF (Companhia União Fabril) 

exercia o controle .financeiro sobre todos os raraos de actividade, cora um papel 

semelhante ao do banco lli.sr no Egipto. Vista que Portugal era, desde há sécu:.-..: 

los./ ·satélite da _Grã·~Brotanha, à gual tar.1bém assegurava  a o..-x:ploração dos ter-
ritÓrios dos quais constitu:ia, po:r sua voz a MetrÓpole, o capital português, 

encontrava-se on estado de alia."'lça aubo r.ii nc.da com o b~~itânico, e a subordin_! 

ção· corria o risco do so torna:r ru:;.noso., de.do o c arácter da cconorain portugue-

salo Era necessária a intervenção do F.s-çc.do para pemitir àquele11gigante com 

pés de barro
11 
(1) aobl'9viver e cons-titu·Lr. dopois as basoc ciuo lho faltaval:l.Era 

necessário uo governo farto quo :r~7aticnsse na Metró:Polc uma polÍtica de esta-

biliznção financeira o do 11condicJ.onaor:mto indust:rial11, ou soja o bloqueio dos 

salários e a fixação dos preços, gax-untindo a o oosmo tcm.po a order.1 social sem 

inco.:;-r!'lr..., ~fi custos sociais dotlasiad.amonte elevados, e que realizasse a. 11explo-

raç~~ mo~Ó~a das co1Ónias11 (2), c11ncontrando c o.dministro.ção nas suas mãos. O 

Govarno Militar constit\l:fdo CC'l*t o c:ol._pe de Estado do 1926, confiou estes em-

preondimontos a Salazar, que e:!.o ;rnorganJ zou rodica.Jno.nto, pritloii'Q como Mini!!_ 

tro das Finanças (1928), e posteriormento cor.1o 111 Ministro(l932); (3). 

(1)-~Cfr~ 11Cadornos do Oi·1'cunst.Qil.c:4.a11 4- 5 s,.d.,. P~ 56 · 
(2)-Loi Orgânica daJ3 Prov:í~ci aa Portu~osas do 1Jlt.1"nmar, Agência Goro.l do 

Ultra.nar, Lisboa 1963, art ,.LXIX. 

(3)-:11: ioportanto, para a "'into.rprotnção do colo11.~.alismo português, não reduzir 
a i~sto.uração d o rogino qu e  o dirigi u a '1t:nn opcro.çíio de erJergência: uma 
.derradeira; desesperad a t-1nto.tivo. à.o prolongal' ou rosauscitar cor.1 a força, 

uma ordem social .. ~ . já então ·i. rl'apnl'Ó.voJt~·,nt o àospodnçada.11 (Po Andersen, 

- Portugal a.nd tha Dnd oí' Ultra-GolcniO.liBh, I, in 11N"e:.v Left Rovim-v11, 15, 

1962, p .. 89 ) mas noto.r-·lhe t nob ()r.~ a função notorn nnquela situação dotor-

minnda.. Po.rn uma intorpreto.çfio do fcsc:tsr.to portltguÔs nest a sentido, cfr. 

ViriatO do Cruz, Ang'·la: QuolJO ltldÓpondonco, il" 11RÓvolution11,6
9
1964,pp. 

5-7;  o Lut a de Classcrc ar:a'Portuga.l oo 1969,!1 .P:rooissas Gei-ais, in "Cada,! 

nos do Circunstô.nci a11, nov.:l cÓrio--r, 1969. 
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·A admin:..FJ'ii,:•b.ção á.t':l Sal. azar herdou todas as refonnas procedentes mas im:pÔs 

a --cent:raJ.izaç~S:o do poder na metrÓpoleQ So tinha existido a :possibilidade d e um 

deGenvolvlmento autónomo dos territÔrios africanos e da fonnação de uma burgue-

sia locçU., e. chegada de Salazar veio precisamente pÔr-lhes fin. A constituição 

do Estado·: Novo (1933) enunciou a "integração econÓilliica dos territÓrios ultrama-

rinos na o:rga.n:i;ze.ção econÓmica de. Nação Portuguesa11 (art. 158) e subordinou ex-

plicitamente à mo·~:-:Ónolo o sistema financeiro das colÓnias. Outras d isposições 
legislativas de bt!.sG: a Carta Orgânica Ioporial, o Acto Colonial :para a Reforoa 

Adttinistrativa do Ultrar.tar~ anbos ã.e 1933, e  o Acto Colonial, aprovado em ple-

biso±to nacionaJ. do mesmo ano, entregaram o controle das questões das colÓnias 

a ora:õos·metropolitanos, dos quais os orgãos descentralizados dependiam rigi-

dam.ente .. A autoridade supx-eiaa residente em Moçambique,  o Governador Geral, que 

Po.r _muitas vezes reuniu a função civil à militar, devia ser nomeaâ:o pelo Mini_!! 

tro da8 ColÓnias, po:ítdriomente Ministro do Ultraoar, nor~Ôado :por sua voz por 
' . I 

Salazar~ As colÓnias tinham o direito do ropresentação na Assembleia Nacional 

e noutros orgãoa consultivos; os delegados represontavam,no melhor dos casos, 

os interesses de restrictos grupos dominantes locais; na r.1aior parte das vezes 

nã_?-possuíam qualquer função real, quer pela fraca ro:prosentatividade daqueles 

o;rgãasr·ou-pela o"S.t-rei.ta subordinação' dos interesses das colÓnias aos da metró-

pole. No-tPlc.no finanCeiro a relação ora invortiaa· no res.peitante à suporest"ru-

tura polftica~ a mo'trÓpolo deponà.ia das colÓnias, cobrindo estas todas as des-

posas dus 1rgii.oa o dopa:;:oh..mentos centrais quo so ocupavam da adrninistração"d:0_ 

Ultramar., 

O governo ·i'aC"cis·ta aperfeiçoou as baseS jurÍdicas que deviam penniti.r~ a 
ro-o.~i~açá:o dos ob,jocti.voa propostos por Salazar: proceder de fonna a que 11as 

colÓn:i."as produzar,l m'atÓrias pximas c as vendam à I:l.ãe pátria er.1 troca de arti-

gos-manufacturados'' (1) ... O :rogir.ta de plantação foi definitivamente instaura-

do CQm uraa séx-ia do dooroto.s quo; 

-· ostab'lJ oc:i_arn pare. os afrj canos o sistema de cultura obrigatória de 

certo::~ produtos, antro os quaic o algodão, o da concessão de moriopÓ-

:'..ioa do cC'Ir..l:f'::'~ scb't'a oetos a concessionários privados (dooreto 11944 

de 28 do .Jl.:ll1o de 1926 e disposição sobro a concessão de torras de 

1936); 

·~ cr:·.a.vam Ór·gãos ccn~rai~ IJC'Itroyolitanos para o controle da produção e 

ex:portação à.o p:..·od·ltna coloniais; as Juntas do Exportação, as Comissões 

do :C..:tp('~.taç.:o o, po.:t'e certoa produtos partioularoente "ioportantos como 

o a1godüo~ o~.·cãos OAJ)GcÍficos, os Connolhos Coloniais da hportação(do-

croto 275:;2 de 2? c'i.o Ma:rgo do 1937) o 

(1}-Citado po~: PoConr';o~ Problêcc~ 5conoruiquos dana las provinces :portugai-

oos d 'Afr:\qun Con+,"i.ncnt~J."' ;~ :i_n l''Jliors-Monde", v, 18, 1964, :p:p. 169 a sag. 
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~ ··~ ~ ~--
A produção d'e Datérias priraas, quase exE.lusiYaiJen}e agricolas: foi en-

tregu9:~:·sbcíodades ~Ón~es de resPf:!nsabi~Íd~e i'ic~tada que ~ubstituíram 
aã velhas ::ompanhias i• ~arie.reâ. 11 , cÚj'?cs co)J.tratos. e:a:pi,; lil-!an naq:::~es anos. 

AS ''trés
0 
oom'~~:J.as mai"S · iõportantea ~inhan já concedido .ao longQ .P.o.s anos 

subÕ~ncessBes a socied~es c~~ .. â.Qlbi tO m~is ~~po~~-1 ~,~-.,. ~s terrás
1

._d a CQI1!Panhi a 
• . • • ... ,- ·;r ·:.' r: . . •") ,. . - .. 

do Niassa, ~issolvi da CLl 19,:?9, fo~ru;n ~-i,ididas entre duas sociedades. de--cap_i-

ta"i português que nelas estab.<Jlocoram. a . cultu~a do algodão eLl larg~ esç:~a ~n. 

o sistema das concessões (distritos' ~e. C~bo .,_Delgado ~ Nia~sa) "·As terr~s:;- i- ~s , _ 
duas'· outras companhias, da Zanbézi~ c:t de Moçarnblque, quo conservar,a.L1 awne~ as 

funçÕa~·-o:a empre~~~ com~~c~~~;~~ de soci~~ados fin~c(;!ir~s, faram .;etntre~~~ ~-0!- ~- · 
sci·cieci~~â dO cã:p~t,~Í brÜ-~ico e sul-afriç~~~' quo .. r~al;ifi~r;;"'~~ --eUf4 .. e~~l~~~ "' 
ção -~Or "mé~.o d~ . pi~ta~~e~ da ,.ch_41 ~ana~~·-açtic.~~t ~lfQ~ ~e :~~co.", ~.~u~p _P;2du_tQS:v 
Q.Ue req~o;iarn .. de i~cio ~~-ior intensidado d~ capi·\~.~:-Tod.o ~-Norte e ~Centro d,o . ~ .. -~ ... ~ . . -_, ' ' ... .. 

MÕçarabique est avao assin inseridos numa economia de _j>lant ação e de concG"ssões 

que ~dia ~sUf.luír d~- o~rcados_ aogu~os na Metrópol~ e de oio-de-obra,.,a baixo 
prãÇO nâ colóni:~ -.A zodâ. mG~idionei . (dist.~ito do .Lourenço Mar~ues, Gaza, Inharn 
b~e) f~cevá mà.is ti~~e~iad'á na. oc~nom~a ~~~~~~icana cot:l e. Convenção de 1928 -
sobre rocrutar.Jento d_e mão -de-obré\ africana p.ar.a .fi.~ m;inas d,e -Witswatersrand., so_ 

bre -~ trá:t"êgo d~ -~~rcad~;i~~ at~;a~és .·do por:t~~ do ·.L~u~nço. Marques o sobro o co 
rnéici'o diro~to ~~t~o;. a 'uniãO ~-1-A:frican~ ~~· ~~ç~~i~ue- r (i.) -

' A 'âdÍ"n'ini~t;~çtf~ s'~laza;is:t .ã d·a ~~Pui~ç'ã9 drica..•w. ~'l_~O ~1te:rou as precissas 
postes por Enos: segur:do a~· '~u~is .a mdss~ do r.to~"aznbicanos, .sondo "COJ71posta por 
11não-oivilizados'1, não tinha o direito do r ep·:osentaçãoo A Ccnstituiçã(;""d~--i933 

est.ilboleceu que as popul:açõÕ's dos 'i:erritórtoG. <\o UÚraraar·· ~Ô· ent;~'i-iam·11 ~L.;· r~:_: J 

gimo"G ju'rÍdicoê:periÓdiC6s ·codomo.so.o dirÕitc pxiV'ado o P:Íblico porluguÔs11qu8.!!_ 

d-o 11tal ao t-ornasse necâs~ário a na b aso do nível do evolução das populaçõos11 

(art-.1-38}. O Estattito.,dos :!:nd.:Í.genas das P rovínc l ~s ·da Guiná, AngÕlti e Moça.L"lbi-

(1)- , A Convon~~o. do · ~~2?, açtu,Uizada nos anos do 19;<4,·1936; 1940; Ú52, 1964, 

-· .!?Bt~b~le9ia · ç.ntes ~~ -mais 1,l.Iil fiÚcero dlâxi.mo ~- de "tTa.balhãdõ:r6s"quG• ~ôd.Íaril tra·-

·-:_Qal.h;llr nJ~:s qi.ça:s, çlo Tr<}.UsvaaJ~ ,{lOO .. qoo-sme;undo ·õs ÚLti.tlos>.:acSrdos) i e fixa-

_va a:s cond.iç'Ôe~;J de pagamaqtQ :da salárior.~ ~ entrogues-OiflPêtrte dfreOtat~.onto à 

aP,J.1inistro.ção colQnj..al portuguesa ... ,A arigu.Qda ·parto. da Coiwenç'ão est-ãbelecia 

quo 5õ'% do trá ogo comercial (47,5% .apÓs"l934) qUo chagava Ó :partia :Por mar 
ao o do Tranavaal passasse ntravós do porto do Lourenço Marques. A tercei-

r a  p arto rogu.l.&Vl\ o CQmérc.i,o directa ontre Moçaz.1biquo o a ~Áfrfca do Sul. 
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quo (elaborado om 1926 por um aluno de Enes e revisto por Salazar em 1929) e 

o CÓdigo do Trabalho Ind:Ígona de 1928 reforçarfl.Cl a diferença entre brancos,ou-

latos, assit:lil~o~ dcun lado o afric~os 11indlgonas11 do· outro. -·· 

-O _'t~:rrito -,iúuilgenas11 aplicável  a 99% d,l;l. população africana, designava.·ut'l 

ostad·o soc1al e jurldico Seoolbante ao de ur;t 11I>JOnor11 • • (1}. O:_indlgena não pos-

sula-cidadania noi:l. di~it~-á civis: não p-odia l(~~sulr t -err-as, de a.l)o:rdo ooo·as 

normas já previstas, nãO Pod_ia abat"ar g~o, .vender as ~olheitas, cociprar oá.- · 

quiDas -nem utla s"erra eléctrica, neo ur.1 autooóvel-sen uoa autoz?_·zação of"i-

.&ial. Nãd podia abandonar a zona em que residia senão con a pemissão das au.,... 

-toridadeS locais: as suas deslocações o,re.rn controladas po-r lilcio de um sa.l vo:.. 

-cond-...to~ a 11caderneta ind:Ígona11; que resultava do facto de· o possuidor ter. 

trabalhado durante â.quele ano, e que arp. obrigatÓria para todos os hooens "dos 

dezoito aos cinqUenta e cincó anos. O _ __j.nd.~gena não tinha possibilidades de in~ 

tru.Ír-se seri.ão nas escolas nissionári~S c~t?licas onde se aprendia:::~ os rudi-~

mantos de portugUês, a 11 o0ediê~ciá e  a Avé-Maria 11 (alÓ!:l da·· c~ltivaçªo dos-cn::~

pos da Missão) a a instrução dÓs africanos tinha .sido confiada pelo Estad.Q por--

tugu~s à. IgÍ'eja CatÓlicã, com p iesu.ltado de una percentagem de analfabetos do 

9~ (om"l964) (2). Para garantl.:r o cupf!;:i,oe~to das .nomes do Estatuto era ne-

cessário o recurso constante à ;violência fÍsica, à flagelação., à: palmatÓria(3), 
à prisãoe 

Os e.fricanos tinham a possibilidade de saír do estado infra-hum211o a que 

o Estatuto os relegav!l-! sendo_ 11assimilados11, ou_ seja,.dooonstran~o terem apren..: 

dido a lição tão beo,-·de fo:rrna a poderem sor considerados, se-·não iguais, J?Glo 

menos semelhantes aos portugueses brabcos. O candidato à cooptação tinha que 

(1)- Cfr. Marvin Harris, Portugal1African Wards, New YorK 1958 e Raca,·Conflict 

a.nd Rofonn in Mozaobique, in The 'rrnnsforr.:~ation of East Af'rica , London, 

1966, sobre o sistoca do indigenato antes de 1961 e sob:ro as Refonnas da-

quele ano. A toso de Barris é a de que as Refomas não trouxera.Iil qual~ 

quer mudança substancial. 

(2)-Co~>~ vários acordos,agrupados depois da Concordata do 1940 entro a Igreja 

CatÓlica e  o Governo Português1 a instrução dos africanos ficava intaira-

cento ontregtt.e às oissões catÓlicas, enquanto que a dos brancos  e a.s~é.t_i·· 

oos ficava ao cUidado do Estado. Po.ra ur.1a análise da situação do sistema 

de instruç'ã<1 cfr. E. Mondla.no, Tho Struggle for Mozarnbique, Ponguin nooks, 

1969, co.p. III 1 Education and Subr.tission .. 

(3)-Instrur.1entos em fon.la do raquoto porfurnd.a com quo so percuto a palna 

das raãos. 
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domonat.rar saber '~ r~· f., ·~f'alar; e ~scro,vor -·oo .português; sGr catÓlico; estar 

GQ co~'i"çfstfa"-de;~s~ .@~t<e-p..~e:-~fam,.:Üia.;.. abandona~ Of? oosttiooa::afr.icanos e pro 

ootc'::n~o ç<ra.õit~ co~ -·àf:r1:.aenos .. :.A autofid~~ .. ;ogal decidia . ~ -~'-"a ~ .. ~P~~iuta
vonta.de so: qx:istiam ... ~S:·&oild-i.ç:tlQS -.nec.~s.ári&.s para conceder a cid~~i·~:: .pO.rt\.i 

gucsa.-Vint_c .,~o;)·á~e-~Ol~-~--crn- -.:l95Q:, .o n2 do e.ssiini:t-ã.d:oe..;não supoiava os: ..::5Ó.;O~O 

em oj,.nco ~~~~e~· : ... ~eio · d$ ·habi.rtatitq,s {1)" O Estatuto constitu:f.u. un docuirlontci 
. :~ .. ~· .J.~, .. A.J~J ~· ' • ". ' • ' + 

impressionante daquele· a;spo-et''à da.:. e._olopizaç'a'.o1. a hl.UJ.ilhação da raça, cuja io 

portância-:ri~ dia~éctj..ca dâ..1ibé1Tt.ação f~i,_ ~~aiisada por ·Fanon0 A confinnaçã~ 
das s..,~~s ~a.nálisà;S ' ericont ra-~:Ú~ -naa ·ezp:g~s~~q~, c q~-~ dest.:..~oeo a rel~ç_ão s~rv""::ij!!. 
trão'd~ situação colonia.:t.moçambicapa~~~~\p pa~;r.'~o do' Moçalnbique que brandia o 

chio~te ., • ...- agora morde o pé11 e Gxprinem. ~ v;ior libe;tkaor da ·:.n_~lência·:~ usar 
- ' ·-,;;~) I . i( •· , ' --

ri para ti prÓpriOooo quando vês wn_po_r_pp pr~~o caÍ"r11 (S-ez .. VI,. wP.oo·. II). 

__ A implicação .. "Ostru.tural dirGcta de~tas 11~?rmas era a obtik;ação ao traba-
lho as"salariaáb:· á d~erne·ta 6ra o sÍmÇ>olo, as taxas o irlcontivo .. Este eleme!?_ 

to :fundament·al de. ciue.lquer coldnização'foi revestido pelo fascismo português 

com uma ideologia transp?ronte1 ê.t.l"avés da qual a civilizaç~o capi-:felista se 

mostre.V~}:J.ma vez raais seo--oB'-"SOus véus habituais 1 11Ê necessário incutir ho--'n~ 
gro a ideia· do tr-::~"1-.... G 

1

g~ necessidade de abandonar a sua :preguiça-~ e -:ta ·-de-

pravação, se qqqre~os eXercer .sóbrÕ ·ele una ob1·a colonizadora ..... Se pretendeoos 

civilizar o nativo devegos fazer---lhl:\l adoptar ecoo preceito ooral b~ila.;;' à, n.Q_' 

ção do que não tom direito a vivGr som trabalhar. Qualquer soeiodadci' p.rodu".;-:tvr-

ostá fundame)tada no trabalho duro e oansatjvo .. .,.A po1:f.tica de a:sSir:~~liÇão do-\Yc 
.se?total. :m.portanto necessário estabelecer para os negros a mesoa regra que 
i.J.[J[• !. 

axixte para os brancos., .. ~nenh\Wl negrÓ.:..'iJ.o instru:f.do -pode fazer r.1enos do quo ln 

-•J.Cutir .l;lo africano a necessidade absoluta do trabalho11(2)., Estas considerações __ _ 

ind.iono .bem como, no processo dê nolonizaçã.o, a consideração da· raça africana 

como-inferior, da origem africana. oomo vergonha a l'Osgate:.r é àpropriada à ex· 
plo;'ação· e do modo algum secundária., 

~F.. · O processo de colonização processou-ao não sem encontrar '!'esiatôncias,di 

ficuldades., Como já no.·J2(3riodo precedente, taobGm aqui no per:lod:o cOnsiderado 
i--t~ 

o contraste entre colonialismo e colonizados não foi intoirafuente latente.,ldu_i 

tas vozes explodiu sob a foxma do revoltas tribais e manifestou-s.e em fomu1s 

literárias o culturais. Entre as-primei1•as a r:~.ais tenaz, foi a :revolta Makom-

be, que se revelou repetidar.tente no porÍodo de 1891-1917 na zona do Manica e 

Sofala, as outras soPrevioram em 1924 o om 1939., As revoltas nasciam da opos~ 

ção forçado para a primoira guerra mundial, da roousa no pagar::J.ento das taxas; 

em submotor-so ao trabalho forçado, em suportar panas corporais. A dimensã~ t.:r:i 

(1)-Anuário Este.tí_atico 1966, Lourenço Marques 1967, ce.pr II, tav.3. 

(2)-De um discurso do Ministro das ColÓnias, Vieira. Machado, citado era Duffy, 

Portugal in Africa, cit. pp.::;..82-83~ 
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bal da luta, que pareci~ consti tuír a sun força, uma vez que todo o .grupo 

étnico partic ipava na resistência (e de facto os portugueses forao obriga-

dos  a pedir o auxÍlio dos ing.leses da Rudêsia .Para derr otar os Mak66l5e), c~m! 

t i t u! a na realidade o seU ~~i te intransponÍ-Vel., Inop.p.az de es'!_~nde~se. a .o~ 

troa grupos étnicos, esta fÓroa de luta foi sempr e esnagada, ou~t ~s .v~.zes coo 

o  recurso, por parte dos colonialistas1 ao apoio de out;~s g:rupo~-···5tn~p9s(l) . 

No perÍodo entre as duas guerras, movioentos culturais e intelectuai s ~ 

pr:imiiat:l isoladament e un protesto i)aroial ~ de fo:rma diversa~ 

Nos .anos vinte tinha sido constit.u:ido o grupo 110 Gréoio .Africano11, que 

depois se tornou na 11Associação Africana11, cujo jornal (no Brad.~ Africano" , 

dirigid<(pelos imãos Alb_asim), contestava a polÍtica de ~ssimilaçã<? e pro-

punha uoa reabilitação dos valores da civilização afl•icana._ Dest~ destaca-

rãD-se grupos me:is radicais, como o que fundou o  Instituto Negro {depois 

C-er1:trô Associativo dos Negros de Moçar.1bique) no qual se geraram os oovirnen-

tos protonacionalistas do segundo pÔs guerra (2). O apel-o daqueles movimen-

tos culturai s cons.titui hoje ura ~leraento de fo~a nonhuna sacundáriQ da luta 

ideolÓgica contr a  o colonialisno, porque ~stes indican que a resistência o-

posta -aos portugueses, nl..Uil passado nenos recente, por chefes e reis africa-

nos con't:· nuaVa' "sob foruas diversas também no período em que o. povo moçanbi-

CB.?O parecia não e.x:istir5 arrazado pala presença da civilização europeia, 

B-

O pr?cesso de explo~'ação oo Moça>ilbique ass':lllliu. a sua fama_ e extensíio 

actuais com as alterações que sobrevier~ no decurso da 2& guerra mundial. 

No decénio que precedeu a guerra, as :Tr·-:..ncipais fontos de rondinento eraLJ. 

~s vendas à kt'rica do Sul e à Rodésia e Nie.ssalândia dos serviços necessá-

rios ao comércio de trânsito e de mão de obra africana, o a exportação de 

produtos agrÍcolas, essencialr.tente da cana do açúcar.  A exportação de pro-

dutos agrÍcolas estava porér.~ longe de revestir a ioportância que assur.liu ·'·. 

apÓs a guerra: en 1938 e 1939 (assim cooo os anos que se seguirat1 ató 1943) 

o valor. total das exportações era inferior ao valor do dÓficito comerci~l, 

q~e era conP<";Jnsado pela entrada de bens invisÍveis (parte dos salários de 

trábalhadore~ africanos na Ãfrica do Sul e dividendos dos transportes de 

car.1inho de fOrro), enquanto que a partir de 1946, o teria serapre igualado 

e rmi_tas vezes ultrapassado, A estrutura das e:x;portações indicava que etl 

1938 o valor mais elevado, 30,5'%, era o do açÚcar enquanto que as outra;s ·-

(1 )-Assitl, a revolta raakondo foi roprir.lida pelos inglesas, nedianto alian-

ça coo a tribo dos Angoni da zona do Totoo Cfr. U o Sittango. "The Li~era

tion St:ru.gglo in tiozw:1bique11 ,in "Th.e African Col<lUnist11, 32, 1968_,_Rag 48 

{2)-Cfr. Mondlane, 11The Struggle f..:>r Mozat1bique11
, pags. 105/6: 
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culturaS: cof.1erCiais, algodão, sisâ.l &-oopra, cõhtri:bülam rcspectivaoante .. 

com 15, 7%, 15, 2%. o  1 4 , 7~.--o ""á.çÚcar-clfegavti!:•tnteirFaóent".à .para. spt.àsfaia-D· o· 

consuoo da I:J.tit rÓpole da: ·qual não àral. re'e&portado ;.~· A Ut.il:l.Zação do: nercadov. 

LlÓÇar.tbi.cano cano é.rGã ·(zo-na) 'de exportaçít"o·, tinha ·igUlmenta· una nanar inpo.E. 

tância, dada a fa11ia -dê ·ãnpreendiruentos .:a.naustr'i·áis e a -esc'a.s~so z da popula':' 

ção ouropoia (18.000 brancos on 1932; 27.000 ao. 1940 },; ·os principais protlli-

tos inpo.rta.ào's-para -Moçambique" eram textdis :·(13, 6tf,ido vald:r -t ·ot·al}; ve;f.cu-

los e material ·para co'nstru.çõés f-eiroviá.rias -(9,1% dô"' vo.lox. tot.al~."" P,.ma:iOit" 

fornecedor destes Ú·lt-imos· eiá :a: Grã-..:.Br'otanha, 'que~: vencli'a -· a' Moçaffibique -i.o:d'-oe 

os materia~e· nec~sSári'os -para os ..:.trabalhos "Grapreendl.doa por so~i:~~ãe·s. ~.:rii
tânicas, cdr.1o' a cx:instituição dbtpo'rto· da -Boira a ·a ·ferrovia t;s.h·s ·zarrlbe;zti.~a .. t.. 
(que·lJ:i·gava ·a ' Bei~ra· à .RodGsia)', 'oont·rolada indirectanente pà:ia BSACO. POrt'!!,. 

gal ·vendia ·b, sua c0lónÚi 1es'senci'B.l~:~entà- t~xteis o· vinh~s· (acorca dà-st'e Últi ~: . .,_ )(• -·-....,) 

rJ.ô'"-f'a.Úam dá.dos); a3· t~'teis araJn :Produzidos com algod~~ nãõ~-o~Çarnbi.cano1 ;;~ . ..; 

mas · bra:siloi~o ou dos 'IDA. A proveníÔncie. das irâportaçõaS, entro ns quais 

câ:b-i·~ ~o 1 0 lugar às da· G-rã-Bretanha, oon 23;11% do valor total, o apenas o 

20 às· portuguesa-s com -2o,.2%~· mOstra areàtivamt3D.t.e,· na:quote_ período, a ano-

nalia do UL'la exploração colonial efectuada Por um-pal~_ ~u~tinha por seu 
lado posição de satélitã. 

A segunda guerra raundi.al ofereCeu à burguesia portuguesa ~a ocàsião e 

a forma do atonuar os laços de dopondênõia que há séculos a subOrdillava à 

Grã-B;etanha. O comórcio estratégico c01.1 os paÍses beligora.ntos ~ óc.·rlinerais 

raros e a.mas ( que toria continuado apÓs o fiu da guerra-doo o fo:t:neCimen-

to de amas à RFT) constitui a base da o.cunulação para o lançamento· indus-
trio.! do pÓs.:.guerra. O boorJ dos produtos coloniais o o .aumento do seU preço 

no 1:1ercado mundial constituiu a outra base dó processo que pemitiu ao ca-

pital financeiro português deslocar-ao do interessOs ossoncialr:lente .... comer-

ci~is e fundiários para investiuentos inciustrio.is. Uk! lot:ulso decisivo Pr.2. 

vaio da acção do J~stado, que colaborou com O socto:r privado.: ( de tio modo. 

gàral através de ol'!lprosaa de capital r.tisto), para fornecot-~-as infT'aeefrutu-

rás noco'ssirias. Desencadeou-se assim ~ proÓ~sao· que devia lava-r p:time±ro 

~;expansão da -irldus-tri-a então fundamontnl, a industria tâxt'ii, ·e pouco t'-eo-
po depoi-ca·, ~nos anos ciriquetl.t a~~ ~ inatalação da induStrias dO Dase· e ·portan-
t o áo .declÍnio das industrias tradicionais, têxteis -e alimenhl.ros.<Sob os-

toa lmp • .üaoa ·deviã. wdar no decorrer do vinte anos' a prÓpri:a ·aat'rutura da 

so"Ciedad\:1 'portUguêsa. se·, om 1953, a pr~dução indusfrial'-conttiõu:ia com 

29% para -o Produto Nacionãl ·l!Íquido (que aunéntou-no clodinio aoguint-& de 

150%; enquanto· a produç-ão industrial cresCia ".do 130%), at:Fl967 j·á Õoritribu-

Í a cod-:40~. Só-eo 1953 :os prodUtos r.~anufacturados rop-roS~.mtavai!'t 29";t!do va-

lor das oxportaçõos, cn 1967 roprosontnvao 60% (o oorcado para a•prodúção 

industrial' é essenoialt.lonte o oxtorno, "quor dizer os palsos da ::J:FitA). So ao 
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1950 matado da pop.llação activa se encontrava ocupada na agrioul~ura e 24% 

na industria,  eo 196? as duas porcentagens tor-se-iam Íornado ro~pectiva

rnonte do 33,5 o 35,5. O processo foi acompanhado po:-:-movitlentos sociais de 

g rando envergadura, entro os quoais a er.ligração crosc;ante para as cidades 

e para as colÓnias, quo devia ter PJSO soi;lr3 a situação sÓci o-econ'Õmica d9 

Ultramar,como verooos. 

O deaonvolvi~:~anto da ne-:.rópolo o os fcnóraonos do envergad':lra .interna -

cional, cooo a expansão do mr.rc.1.do ound.ial dos produtos :'B'rícolaa coloni-

ais, deram à oconor.lia moçambice.na e à ~~:pl or·a.ção respectiva a sua nova CO.!! 

figuraçãO. o total do.s OxportaçÕGS nl~Ça.t:tbicanas, constituÍdo tradioi_onal- , 

r.tente por aqueles produtos, aun'3n.tou para o dobro antro 1939 e 1952; a ·pro 

duçã'o do a lgodã o po.ssou no perÍodo de 193?/61 do 6.000 ., 14.000 to~elad~f?~ 
a de ôhá de 500 a B.ooo; a de açúcar de 46.000 a 153.000. A produção da . 
. nÓ~ de cajú, insignificante antes da primeira guerra (1.000 a ? .000 tone-

lada'S \~;tu ais), foi e~ti1m1lada pela abertura de uo mercado r.~undi al dGP!JiS 

da~ :1.945 -· qu~e se expandi u rapidarnento ospocialmento nos .&'UA.' onde :..o lÍqui-

do extraÍdo ,d'a cas'ca.· cio cajÚ possuía aplicações importantes. -pa;ra_.a qU:al 

ã expOrtação . do pr~dut.o sUporava., em 1958, as 9? .000 tona~~das . O_ Ll&ioz: .. 

incre1:aento observou-se na produção de algodão, estimulado pel a expansão da 

industria têxtil portuguêsa. Neste campo é evidente coruo o desenvolvi111ento 

da netrÓpolo, que ostir.1olou a exploração sistoraática. dos recursos coloni-

ais, ;Ó foi poas:lvol po~ o~ta; assio a consolidação da expansão da. indus·· 
tr~a iôxtil portuguÔ~a não teria sido possível sara a coupra de algodão liiO-
çarnbicano a um prGço inferior ao corrnn~o no r.1ercaq.o .mundial. q algodão 
adquiriu um papel chave na ~?onocia r.lOÇalilbicana, substituÍndo o açúcar no 

primeiro luga r das oxportaçõos or.1 1948 o durante todo o .Por:lod9. até 1962, 

durante o _qual o  valor das Pxportações de algodão continuou a aur,lentar con~ 

tantenento, coo oscilações nos anos 1955/57, apÓs o quo r'Jcomoçpu a subir 

até ao JJá.xiL"lO eo 1971. SocGnte apÓs 19?2 cooeçou a docroscGr a exportação 

do algodão. Durante todo o perÍodo a percentagol:l sobro o valor t-otal das ~. 

exportações oscilava à volta dos 30%, enquanto que nenhULI elos outros prg-
dtltos ioportantos de exportação, açúcar, cajú, copra, sisal, chá, coni;ri-

bu{a com oais do 15%. Se so acrescentar a estas considerações que o··produ-. 

to de ioportação úlais importante nAquela poriodo foi o tecido de algod"ey.p·, 

proveniente de Portugo.l, tornado o primeiro fornecedor do M.oça.Llbique, coo-

prendo-se toda a ir.tportância que revestia então para a economia portuguêsSt .. 

e moçBJ.lbicana a produção desta matéria prima. Nosta e naquela encontrava- . 

-ao directar.tonte er.l:J?enhada, no regino de concessão, a brando lilaioria da 

população africana, da qual provinha quase todo o algodão, enquanto que., 

uoa parto insignificante (eo 1960 monos de l';t) provinha de propriedades 

europeias. 

Outra consoquÔncia das alterações s ociais wetropolitanas foi'  o aunen-
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to da enigração que, uesrao não atingindo proporções Iiltlito vastas (apenas um 

português em quatro emigrava par-&1:0 Ul'traina.rh -era contudo Suficiente para 

nodific.ar de f'orl!la. substancial .o' tipo de presença eUropoi:a:, e 'portahto as 

relações inter-raciais. No perÍodo '1940/55 a p'opulação branca'" de· Moçambique 

passou de 27.000 a 57 oOO?• O resultado -:foi·· a ·foma:ção do· un grupo do col-o-

nos, ~ja,. p.resença dovi a constituir un factor-inportanta 'no deStino da gue.r 

ra de ~ibertaç.ão e 'que cOnduziria i-fa altura a~ uó.a expansão-dó ·nercB.do moçSE!, 

-b_icano no_.S.entido de importação de géneros ditos de luxo. O governo portu-

guês encorajou cohstanteménte O fluxo da· effiigração, para Moçar:Jbique, favo-

·recendo a insta.la'Ção dO~ ~colonoS óoo el!lprêstifiloS e out~as fâ:d .. lidades '(for-

neciraento ... de utensl:fios agrÍcolas, .. pro-jeCtos do irri€;SÇS.o; àt&.". )~:~o~· · planos 

de povoaiJento constit't'XÍI'atl· uoa faée itlpo·rtante, .ainda·q~e destinada B."'f:a.:.. 

lh-ar do ponto d'â visté. estrici.~.tiente ocoil.Óoico,-d'O'S ésforços de c ol'Oniz-;,ção. 

Com' estas alteraçóos a e'GonOl..)ia uoÇar:tbiCana e a exploração d-óStS{lus 

recursos tinhan atingido uraa configuração quo se nantave wais ori.·cLienos eS-

tável durante a clÓcada de cinquenta, ~ continuava a apresentar, eo relação 

ao rao<lelo das estruturas coloniais clássicas, a anomalia de urna penetração 

excepcional de interesses não portuguêsas. Todavia, no caso de Moçar.~bique, 

~ anooalia existiu -após a segunda guerra oundial -coo proporções bas-

tanta oenores do que na caior colÓnia africana do Portugal. Tilo Angola, cuja 

ocononia se baseava grandeoento na extração L.e oinÓrios, a presença do ca-

pital estrangeiro foi seopre maciça. 

A exploração portuguêsa das colÓnias africanas não é uta fenÓr.teno horn.Q_ 

géneo, como sustentam I!IIi.itas das várias análises da questão, oas diferen-

cia-se consoante os recursos a explorar. Existiu desde sempre entra as duas 

raaiores colÓnias de Portugal, se beo que actualoente de foroa oenos rele-

vante do que no passado, una divisão de encargos 1 Angola refornecia à oe-
t:fopole capitais, enquanto que 11oça.rJbique fornec:i_a uatÓrias priraas à indus-

tria e ao consuJJ.O da r;.Jetrópole~ Algu:p.s dados ponnitern-nos verificar pelo 

J:Jenos ur.1 dos eleoentos de tal situaçõ.oz em 1958 as exportações de cercado-

rias d e Angola para a MetrÓpole representavam 24,2% d o valor total das suas 

exportações, enquanto que no caso d€l Moçanbique a proporção era de 48% (  o 

restante das exportações destinava-se er.J anbos os casos, às zonas do dÓlar 

e da libra esterlina) e consequentecente os processoq neo-:.irnperialistas co-

t:~eçao ao Angola ouito cais cedo do que Gfl Moçambique. 

No caso de Moçar.~bique podem distinguir-se vá:-ic.'3o fases no respeitante 

à intensidade e características da penetração do capital ostrangeiroa 1)-
Ílo período de 1894-1930, a fase pré-salazaristo., a penetração é forte e t . 

constante, espacialoente por parte do capital britânico nos sectores dos 

transportes e da cultura da cana-do-açúcar, e de capital sul-africano nos 

sectoros relacionados coo o cooércio de trânsito para o sul. 2)-a chegada 
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da Salazar pÔs litlites cada vez cais aoentuados a novos inve.stiw:mtos estr~ 

geiros ainda que reepoit~do o capital existente; o processo é favorecido p~ 

la segunda guerra r.rundial, ap~s a qual o capital português se oncont ra ao -p~ 

sição vantajosa rola.tivao.ento ao capital de outra proveniência e  consegue 

iupÔr uoa posição de controle ao. to<!os os sectores e de doL,fnio em alguns, 

corilo no da produção de algodão. 3) no pedodo do apÓs guerra àté ao fim dus 

anos cinquenta existe, portanto, uoa presença de capital estrangeiro relati-

vamente reduzida no que diz respeito ao pa~sado e à situação angolana; apre-
senta-se pelo contrário con urgÔncia crescente o probleoa da escassez de ca-

pital. ~) na fase inid &da coo a elioinação das restrições aos investiL.lentos 

estràngeiroá nas colÓnias (1961), actual::.1ento eo vi~or, surge uma nova pene-

traçã-o de capital estrangeiro, oas ·com provoniÔncia e dire·cção r.ru.ita diver-

Sas -rofativanonte ao passado, ou seja, caracterizada por aspectos ditos do 

neo-iinperialisoo. 


