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RESUMO 

O autor apõe na introdução -a ideia geral concernente ao 
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ses do império colonial de Portugal sob o dom[nio do qual encon-
tram-se·cinco colOnias no continente africano e duas no de Asia 
dependentes ainda da metrópole {2 086 mil quilómetros quadrado~ 
com mais de 14 milhões de habitantes, i. e. cêrca da metade de 
gente que vive ainda nas coJOnias existentes). Por isso a decoloni-
zação global pod~ ser efektada só com a liquidação 'do regime co-
lonial português, assim como com os regimens afins dos racista& 
da República Sulafricana e os da R.hodesia. 
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de conservar quase imutável a integridade do seu império colonial, 
as conseqüências sócio·económicas apos uma domi· 
nação que tem durado quinhentos anos e os progressos s u b s· 
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Esta especifidade do colonialismo português exige por isso uma 
análise especial, digamos uma análise triangular da exploraçãc> 
imperialista, uma análise que incluisse a metropole, as coiOnias e 
o grupo dos principais paises capitalistas. 
Tomando em consideração o tema acima mencionado, o autor 

submete as fontes principais, bem comó tOda a literatura .sobre o 
colonialismo português a um exame crítico, dividindo tOda a !itera· 

~~~~r~ã~~~~j~~~al~~atr~ agrauJti~~~~~l!ft~~~~r~e~~~~ftt~~~·li~~~~i. 
Nos primeiros três capltulos o autor descreve a posição de Por· 

tugal e das suas co!Onias no sistema imperialista mundial. 
No c a p f tu I. o  p r i m e i r o examina-se sobretudo a posiçãc> 

especifica da economia da metrópole e  o sistema português de 
exr,torar as sua~ colOnias, fatores que têm d~terminado_ a pol.itica 
co onial de Portugal e  a sua aderência aos metodos trad1clona1s de 
governar as coiOnias. No dito capitulo se investigam as contradi· 
ções profundas aparecidas no per lodo de desenvolvimentd económi· 
co de Portugal de post·guerra. A anlillse mo.~tra que dum lado o 
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nfvel económico de Portugal é muito baixo, e que respeito ao de~ 

senvolvimento sócio-cultural éle ocupa um dos últimos lugares 
em Europa. A dita análise também mostra que a economia portu-
guesa sofre ainda de desproporções bastante graves: uma agricul-
tura atrasada e uma superpopulação rural; uma dependência bem 
forte de matérias primas importadas; recursos limitados de capi-
tais de investimento; um baixo nivel técnico de produção e uma 
dependência extraordinaria do mercado externo e, finalmente, um 
ba!Ytço comercial pennanentemente passivo. Doutro lado, porém, 
o capitalismo português de apos-guerra exibe uma estabilidade 
bem marcada: do ponto da vista económico êle axelerou o desen-
volvimentO dJI. produção industrial, contribuindo desta maneira á 
estabilidade financeira, o que, á sua vez tem, em parte, diminuído 
a gravidade de. conflitos sociais. 
No dito capítulo o autor demostra que estas contradições ainda 

não têm encontrado uma solução revolucionaria e, por conseguinte 
não tem sido quebrado a estrutura atrasada sócio-económica, gra-
ças aos três fatores interdependentes, com o apoio dos quais a 
burguesia portuguêsa vencia as dificuldades económicas e consoli-
dava sua: posição social na metrópole: a intervenção atlva do 
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convencer-se da importância que as colOnias representam para a 
metrópole basta anallzar as cinco linhas principais que ligam 
economicamente a metrópole com as suas co!Onias. Primeiramente, 
as colOnias fornecem a industria portuguêsa as matérias primas 
necessárias· a um preço e contigentes fixados pelas autoridades da 
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metrópole. Segundo, por meio de regulações do estado, Portugal 
realiza nos mercados das co!Onias as suas mercadorias em quan-
11dades e preços que êle jamais poderia vendê-los nos mercados 
alheios. Terceiro, as coiOnias são para o capital monopolista da 

~:~~b~~~:t:S~~~a o ~::lt~~~O:/t~~~~a~:o ir:;~~~~olfz!et~~=paa:a~: 
feras da vida económica nas suas coiOnias, a possessão de colOni-
as capacita·o de concentrar o poder económico-poUtico da met-
rópole nas mãos dum pequeno grupo parasítico da metrópole e de 
conservar o estado atrasado da vida sócio-económica de Portugal. 
Quarto, Portugal esta corlvertendo as suas co!Onias num objeto 

~r;::o:~~~~ti~s d:er~~::.~h~ãg~m~ ~~~:
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divisas. Precisamente nestas relações de finanças e de divisas sinte-
tizam-se as manifestações mais  importantes do sistema da explo-
ração das co!Onias da metrópole: o cAmbio não equivalente entre a 
metrópole e as coiOnias, a exploração dos povos coloniais a base 
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de exportação de capitais, obrigando-as desta maneira· a adaptar-se 
as exigências económicas do mundo capitalista em proveito da 
burguêsia metropolitana que sofre muito da escassez de divisas 
estrangeiras. 

D~i resulta que a perda das colônias provocaria uma agitação 
económica tão assombredora que ela abalaria os fundamentos prf· 
ncipais da presente ordem social de Portugal. Por conseguinte, 
Portugal pode mante:r o efeito económico da explorãçao colonial 
somente sob a base dum contrOle politico completo, porque a sua 
potência económica é muito precarla para/chegar a ser um centro 
atrativo para as colônias. 
Partindo deste ponto de vista, o autor examina a estrutura po-
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de Lisboa em 1961. Reformas politicas que só em parte extenderam 
a autonomia das autoridades coloniais, concederam aos habitantes 
das colônias os direitos formalmente iguais aos dos habitantes da 
metrópole, perseguiam e perseguem sobretudo fins demagógicos. 
Estas ,reformas económicas (as medidas empreendidas para criar 
um mercado comum-zona de escudo, as de desenvolver a emi-
gração portuguêsa para Africa etc.) têm tido por objeto superar 
as tendências centrifugas em progresso e estimular o processo de 

~~!~f!a~!~t~;~ê~~~:S«~~:v:~~~;_c~~~ :o;e:::1re ~~:!; :'!sfu~: 
ços empreendidos pela classe dominante para criar um organismo 
economicamente cerrado que englobaria o «espaço português~. ela 
mesmo demostrou que ela não pode interromper a processo de d~ 

!~~~~~:~~~~d~ai~b~f:~;:;::n!oq~:{!~af~~:~t·~~ ~!~:~~~d~~n~ 
~sp:~!trs!!~c~sd; :~;:t:i e~i~~~"le~~a! ~ are~~~d=~r~~~t~ s:l~!t:~ 
çõe.s entre as colônias e  o estrangeiro representam, por consegu-
inte, as contradições estruturais, exteriores como interiores, do co-
lonialismo português. 
No c a p f tu I o se g u n do examina-se estrutura da produ-

ção das colônias portuguêsaA, a composição e a direçiio das corren-
tes de matérias primas destinadas à exportação e as condições em 
que elas se realizam no mercado mundial. Analizam-se também as 
causas que capacitaram a Angola e Moçambique 'de destacar-se no 
perlodo de após-guerra de entre o grupo dos· paises mais atrasa-
dos de Africa. O indice mais sobres alente desté pregresso, e ao mes-
mo tempo, o exemplo mais claro do grau de exploração colonial, 
é  o crescimento rflpido dos prqdutos de exportação que repercutiu-
se ba estrutura especial de produção em Angola e Moçambique. 
A particularidade, desta estrutura consiste no seguinte. Alem da 
divisão em industrias produzindo objetos de consumo interior e de 
artigos de exportaç.êo, comuns aos países em desenvolvimento, 
nestas duas colonias as industrias destinadas a exportação se di-
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rasos e, relativamente, de pouca importAncia, razão, pela Qual o 
volume dêles aumenta lentamente e as vezes mesmo decresce, e as: 
industrias destinadas ao mercado exterior, fornecedoras de divisas.' 
estrangeiras (café, sisai, cha, caju, diamantes, nafta, minério de 
ferro etc.). Contrãrio às industrias do primeiro grupo, êstas com· 
põem o maior volume da exportação geral e desenvolvem-se reia." 
tivamente rápido. 
Somando o exposto no capitulo segundo, o autor chega a con-

clusões seguintes. As causas, que motivaram o desenvolvimento 
·económico de após-guerra nas colónias portuguêsas, eram os es~l-

~:~o~~~;:~~~d~~ã~ar;:~~ura~r~~:iio"~~~~vd:;~odu~~~~~~~~r~· 
tados pela metrópole eram as rudas medidas administrativo-econ6. 
micas empreendidas pela última contra as colOnias. Estas medidas 
distinguiam-se especialmente no tocante à cultura de algodão on~ 
de a exploração do povo africano fêz·s~, notável Pela sua maneir.: 
rapinante. ' 
Esses fatores explicam a razão ~ela qual Angola e Moçambique 

uão ficaram paises de monocultura. Uma diversificação económica: 
responde melhor aos interesses da metrópole a qual liga pouca 
importância a aquisição desses ou aquelas produtos. O que lnteres· 
se-a, é aumentar as entradas de divisas estrangeiras. 
A prosperidade de após-guerra, porem, aprofundizou a depen• 

dência das coiOnias portuguésas do mercado mundial e aumentou 1f 
instabilidade da estrutura económica de produção, vlsto ~que a su~ 

::sid~~~~~~:a;e~~~~~t~~ndi~?dJ!
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da Africa c:portuguêsu. Nas condições atuai~ da revolução têcnl-: 
cocientffica o· inventário das matérias de exportação tornou-se mu'i 

;~:~e:sá~~!J:ci~n!Is~~~~t:iç!~ !ée~~!"~~
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mercado mundial pode ameaçar as colOnias portuguêsas com 'COO· 

~~~~ci::r:r~~Ez~v~, :e~~s ~~es~~~~~~ cg~~~!a~~~~~~~a :PrO:C~~ 
diante das co!Onias o camin~o da transformação sócio--económica; 
miu necessária para a ressurreição nacional dos seus povos. 
A exploração intensificada das coiOnias exprime-se não somen-· 

te na adaptação da economia delas à economia capitalista mundi-
al como unidade, mas no fato que elas são obrigadas a adaptar-sf! 
ao tnesmo tempo às necessidades locais dos monopólios _atlvos no!-
adjacentes paises mais desenvolvidos. A mais sobresalente _!Danl-
festação do primeiro processo é  o crescimento da exportaçao de 
mercad,orias; no concernente ao segundo, nos vemo-lo no aprofun-
damento da divisão internacional do labor no Sul de Aftiça, c:expor: 
tâção de serviços:~> , problema que examinaremos no c a pI tu 1 rJ 
te ree i r o. 
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A integração regional no sul do continente africano opõe-se is 
tendências progressivas para uma união completa dos r.ovos âfrl~ 
canos. O centro principal desta integr&çio é a Republ ca Sulafri-
cana, quanto as colônias p.ortuguêsas o papel delas, como é sabido, 
é subordinado. No livro vão, por; conseguinte, examinando-se as 
cinco linhas principais da integração económica sulafricana: a in-
fra..estrutura de transporte e de energética, as relações financeiras 
e de mercadoria e o mercado de labor. 
A função princ~pal de Angola e Moçambique no quadro. do 

~ft~!~x:o
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falta de caminhos, fator freqOente nos paises atrasados, as co10-

~~~~t~~~f~~8À ~~~~rt~:~~~~~a~~~:~A~rar: :~~:u::n 'li~Z~: 
bique. 
Estes sistemas, porém, têm que ser ainda subdivido! em ln· 

~~~:~~:~i~aM~:bllgu~":An<;ofa~r~o:s ~~ ~br~t~~s c~~r.::::ç:~ 
trAnsito à Katanga,~ ccintura de cobre> de ZAmbia, Witwatersrand 
etc. Precisamente os sfstem as de trAnsito têm um papel importantf-
Ssimo na vida econó~lca das co!Onlas portuguésas e ocupam um 
lugar destacado no continente africano. 
Os sistemas de transportes de trAnsito são muito lucrativos. 

Por Isso o estado burguês estende e consolida a sua posição na In-
fraestrutura de transporte das suas colônias, tanto por melo de 

le
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nvc':t:n~t~u~;ft~lr:tf:~~~~~ t:r"&~~:nt:/!or~~~~~~~: Ps~~--
temas de trAnsito nas mAos do govêrno português servem-lhe não 
somente qual fonte de entradas de dWisas mas também como in-
strumento de estratégia politica. 
Um papel multo importante na economia de Moçambique tam-

bém têm a exportação de trabalhadores à R. S. A.  e Rhodesla. No 
livro por Isso analizam-se as raizes hlstoricas, escalas e O conteudo 
económico deste rerocesso. Com~arando os dados oficiais com as 

~~~~~~o~ea;~se~~n~e:~~1~~:Smb~:e
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~ mil trabalhadores cada ano aos países acima mencionados, o 
que faz que dois de cinco-seis homens capazes de trabalhar foram 
exportados aos países adjacentes. 
A emigração de Moçambique é, por assim dizer, uma das bases 

de reprodução capitalista da R. S. A. e Rhodesia. Porém,. ainda 
mais importante ela é para a economia de Portugal. A plusválla 
obtida desta maneira na produção capital~ta contemporAnea dlvl· 

~~!7s:(~i~~tif~~s~!~~or::J~~ feu~!1o:nJ!e ;:o~~~sã:g:n~s apd~: 
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co-adminlstrativas mui diversas, faz a sua aportaçio ao buslness 
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' 
dos monopólios n.o Sul da Africa-o dominio extra-económico da 
~ulação africana das colônias. reaUzando esta sua apartação sob 
0

'N~ ~~~l~C:~~~~~~~~f.:io~ ~ee::t~rtJ;!~::Iv~~3o d:ã~b!Ó'uma 
t4ItegraçãQ. económica ma"s tambélh um bloco polftico~beli'coso de 

s~~eu~; ~miT:~~~~~ e~~~=dd: q~~~~~c:d:~~:~r~ci::~tó:!~~ 
ses imperialistas, possessores de grandes possibilidades de manob-
ra. os primeiros v1ram--se obrigados de realizar as suas ações por 
meio de contrôle politico que veio a ser o alfa e omega do seu do-
m(nio. Esta união dos três cpequenos imperialismos» ê um dos 
obàtáculos principais no caminho dos povos da Africa do Sul pa-
ra conquistar a sua liberdade. 
Analizando as relações económicas exteriores das colOnias por-

tuguêsaS nos capftulos 1-111, o autor conclue que as relações mútu-
as. entre o imperialismo estrangeiro e  o português, sob a base da 
~ploraç~ conjunta das possessões portuguêsas não constituem 
r'a~ções unilaterais de .domfnio e subordinação, visto que I explo-
ração colonial sempre satisfaz os Interesses especfficos da burguê· 
aia pOrtuguêsa, mesmo quando o agente principal é o imperialismo 
\estrangeiro. " 
• 
1 
Nos dois caprtulos que seguem examina-se o mecanismo 

colonial de reprodução nos seus aspectos principais, i. e. 
as IJValancas económico-polfticas com a ajuda das 
quais os atos da exploração colonial se reproduzem numa escala 
mais extensa, a economia colonial se submete às exigências do 
mercado mundial, e o desenvolvimento geral das colbnias se dirige 
a uin caminho que ainda· mais aprofundiza os dois processos de in· 
tegiaçio nos quais as colbnias portuguêsas estão envolvidas. Em 
outras palavras: servir aos interesses da metrópole portuguêsa e 

aos Nco:~~e:f f~\'~C: ~. ~e;>f:!~~e~~!!r~ca ~rr~t~
1
;a, a composi· 

ção, as formas principais e as esferas de atividade do capital colo· 
nlal, estatal e privado. 
Os investimentos estatais nas coiOnias representam a parte 

mais importante do cap1tal social acumulado nas possessões por--
tuguêsas e o lnfrumento. principal da influência realizada pelo 
estado sbbre a ntprodução. A sua importancia destaca-se sobretu-

t~m~~~o1(!~~ig~rtdsese;!a:;~taN~ ~~v~~si~aÍ~:~-~~s ~~t~Jh!d~~ 
mente os resuldados.Ala realização dos primeiroS dois planos sexe-
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vado. 
· Os investimentos planejados ( e realizados) mostram uma ten· 
dência indubitável dum aumento progressivo. Nos termos dos pia~ 

•. 
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nos oficiais mobilizam-se recursos de diferentes fontes (portuguê-. 
sas, estrangeiras e das próprias coiOnias) para aumentar a repro-
dução e dar-lhe um rumo que rtrelhor condissesse com os interesses 
da metrópole. O que distingue os planos portuguêses dos progra-

:~:x~:.~J1~: ~~~ êu~~~fu'::t~~~~n
1
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coiOnias portuguêsas é bastante grande), mas a ~ante dos recursos. 
Para as primeiras etapas os meios próprios de Angola e Moçambi-
que eram os mais decisivos, mas em seguida os empréstimos es-
trangeiros, por intermédio de LisbOa, desalojaram os primeiros~ 

Por conseguinte, como Portugal não pode establecer relações ma-
is sólidas com as suas coiOnias ã base de exportação de capitais ou 
subvenções portuguéses, por causa da sua debilidade econó· 
mica,  o estado português se esforça a compensar esta impotência 
pelo vigor do seu poder politico. 
Os capitais assinados em conformidade com os planos de fo· 

menta (nos anos de 1953-1964 cêrca de 85% foram designados à 
infraestrutura) exerceram uma forte influência sObre o processo 
de reprodução em Angola e Moçambique e consideravelmente ati-

;!~ã~8~ir~~:~~~~~~t~~:~~~~f~iv::rtict~=:~ ;~~:feei~~ a 1M~;~~ 
da alta finança (umas dezenas de companhias Que pagaram as 
mais alfas dividendas em Portugal), indiretamente, porém, uma 
bOa parte da burguêsia português& também toma parte na explo-

fu~!~ do~~~~Ji~e~~:."~~~o'bu~~n~~~a q~~q~~rq~~ee
1
:o~~=~ e~ 

estará presente o labor não pago, realizado pela população afri· 
cana. 
A despeito do conservatlsmo técnico e  a baixa estrutura orgâ-

nica do capital, a produção colonial, bem como o capital colonial, 
estão altamente monopolizados. Isto o mostra bem claro a análise 
realizada na monografia: qualquer que fâr a origem capital mono· 
polista, portuguêsa ou estrangeira, êle sempre ocupa um lugar do-
minante quase em tOdas as industrias principais. O processo de 
monopolização, como está visto, desenvolve-se muito rápido tanto 
nas esferas velhas da produção como nas novas. 
O alto grau da participação ~o capital estrangeiro na explora-

ção das co!Onias portuguêsas é mcontestável. Porém, em virtude 
das rnformações extremamente restrlctas e fragmentárias, o autor 
não pode determinar com exatitude o volume atual de capital in· 
vestido nas colônias, nem a proporção a pertencente a Portugal e 
aQ.S c.apitais estrangeiros. Sem embargo jndiretamente, à base da· 
análise feita no livro, cálculos, comparaçoes de dados se pode con-
cluir o seguinte: I) o volume geral do capital investido no periodo 
de após-guerra· tem aumentadO muitas vezes; 2) tem aumentado 
também o valor especifico da parte do capital investido pelo govêr· 
no que, seaundo um cálculo ~auteloso, aumentou de 28% (1936) 
a 40-45% (nos principias da década de 1960) do capital total ln· 

7 
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vestido; 3) a parte predominante dos novos investimentos estran.-
plros (excetuando, claro esta, os reinvestimentos) tem-se realiza-
ao de duas maneiras: em forma de empréstimos e em forma de in-
vestimentos de papéis de valor, asseguarando esta última forma o ru•u m~nor do contrOle ~xato que os investimentos diretos; 4) nen-
ci~r:afftfd~:d0:n~i~~i.al~~:r~~~~~~~~~Í:Salq~:ld!~~~~s ~~::~ 
nas colOnias portuguêsas uma posição dominante. Por conseguinte 
a debilidade relativa do capitalismo português não deve levar a 

;f:!~~~ ~~rTu~~~cl~:e~~~~e~c?n~~i!ed~e; c~Jô;l:!8n1~eso':n:~~ 
:fd~~: s~~~~:p~nh~r::judn~o~~~: s~ã~a~t~~j~~o~::d~a~d:,ms~~=: 
dades anónimas junto com o capital estrangeiro, mas que éle atua 
em qualidade de capitalismo monopolista-estatal, o que é  o ma-
is importante. 
Dos dados. e cálculos presentados no livro segue que a partir 

dos meados de 1950 até os de 1960 a soma das lucros obtidos pelo 
capJtal privado da exploração de Angola e Moçambique amentou 
em ·1,6-fl vezes e alcançou a cifra de 5,5.17,3 milhões de contos 

~!m~~IhJ:sc~~t~~
1
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:~dores exportaram ao estrangeiro ou despenderam*na nas pró-
prias coiOnias. A dita soma, ademais, representa só uma parte do 
preço que pagam Angola e Moçambique por ali ser conservado o 

b~~iu:S~~~~~~~~~~!ae P:~~~~:eg~o~~~ :j~~a0~~·e:fatcÍ~11~taft~~~ 
rio, substrai-se pelos orgaõs estatais e dispende*se 'fiOS interesses 
comuns da classe dominante para consolidar e profundar o siste* 
ma existente de exploração. Isto é precisamente a natureza social 
da parte predominante das despesas económicas estatais nas co-

~o:~~~·e~e;"e f:~i~~~~~de:J!~ ~~ss ~~~g~::. destinadas para manter 
O c a p r tu I o quinto tem por objeto de demostrar, por melo 

~~~~ns:;::n~: :~~eJ~:e!e~~~doa~~svêer~
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soclar o sector monopolista (estatal e privado) com a economia 
pre*capitalista, composta de várias formas sociais da população 
autóctona. 
' No periodo de após-guerra começou um extensivo aumento du-
ma afluência de imigrantes portuguêses (na sua maioria se trata 
de camponeses arruinados) nas colOnias africanas de Portugal. 
Este processo é regularizado pelo govêrno que dirige e determina 
a sua escala e as formas especfflcas. As Instituções de govêrno 
construem casas, povoam-nas e efetuam o contrOle administrativo 
e económico sObre estas coiOnlas especiais, os colonatos, que repre-
sentam uma forma peculiar de fusão e submissão do sector de pe-
quenas economias com o sector estatal capitalista. Do ponto de vi-

8 
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sta económico, a emigração cultivada pela autoridade significa um 
aumento da exploração das colOnias pela burguêsia monopolista da 
metrópole e pelo seu govêrno, quantO ao sócio-politico, o dito cul-
tivo enterpece a a:gudeza dos conflitos de classe em Portugal e põe 

:!~dcaa:i:oo:~~ád~u~~~t&~~~a~s povos de Angola e Moçambique no 

A influência do Estado sObre a vida sóclo-económica nas colô-
nías manifesta-se tambem na regularização multiforme, direta co-

~~ali~~~~!:· o~
8 
s~~~~1:::é~d~:~~~~ r;:~~~

0
de~~t:e~l~;f~:a~: 

condições para a admissão de novoa capitais, a definição das con-
dições que habilitam o capital ja em função de participar nas 
atividades económicas, regulação do contrOle sObre as atividades 
do comércio exterior, a atividade dOs corgaõs de coordenação eco-
nómica> e a do sistema crédito-banclrio. 
Se bem que a atividade reguladora do Estado se manifeste mui-

~~ ~!;~~~~f,!/oó~
0
el~ac!~~taal~i~t: ~e[J!~~

5
:;a:~~:S~~~~~a~f~da

0 
~~ 

is clara no pólo opósito. Neste aspecto destaca-se a particularida-
de caraterfstlca da formação dum éxercito de trabalho ffsico nas 
coiOnias portuguêsas: o papel económico do--trabalho forçado, as 
suas formas e as escalas e  a posição atual à luz das reformas dos 
anos 1960. 
Tomando em consideração o acima dito, o autor chega à con-

clusão che o capitalismo monopolista-estatal é  o fator principal 
do colonialismo português e que êle exerce uma influência muito 
forte sObre todos os processos económicos da Africa cportuguêsu. 
As relações principais e as contradições existentes do regime colo-
nial cruzam-se nêle como num foco. 
A  c o n c I u s ã o contem as principais deduções das investiga-

ções feitas. A causa princtpal que Portugal ainda conserva o seu 
domfnio imperialista nas suas possessões na forma do colonialis-
mo tradicional é  a posição da classe dominante na metrópole. 
a posição que, por sua parte, é determina.da sócio-e economicamen-
te pela posição de Portugal mesmo no sistema das ralações mundi-
ais que mantêm as suas coiOnias. Dum lado nós vemos que a ex-
ploração colonial nas últimas décadas véio a ser um dos funda· 
mentos principais do sistema sócio-económico de Portugal, de ma-
neira que a conservação das co!Onias é para a classe dirigente não 
só'uma certa soma de beneHcios do capital investido, mas a ques-
tão de estabilidade do capitalismo português. Doutro lado, porem. 
a força do capital financeiro de Portugal e  o potencial económico 
da metrópole não são suficientes para conduzir uma politica neo-
colonialista e manter. o seu domlnio nos territórios ultramarinos 
s6 com métodos económicos. Perder o contrOle politico significa-
ria para Portugal perder tudo ou quase tudo que nutre o seu re-
gime atual. 
O fato que ainda se conserva o império português como a per-

9 
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manência doutros regimens imperialistas na Africa do Sul deve se"" 

~~~ ~~;=~~e~!~~~!aq~: ~ãlt:: ~~:bf:~~~~~-a~e~~:~i:ad!~o~'::~ 
ção se deve também a um complexo de causas exteriores e interio-
res que tornaram a força do ataque não sufficiente para derribar o 
regime colonial de Portugal. . 
A mitologia oficial está elogiando incessamente os csucessos:. 

de Portugal na sua atividade ccivilizadora::.. Porém, ainda que 
durante os quinhentos anos da sua dominação e, especialmente, 
nas últimas décadas se note um certo progresso, a análise do de~ -

~e~~~~i~~n~~ ~~?g~~!c~8~~~8~l~~~a~t~e~:;:~~~a mr:~~~C .1~~ 
Quanto ao progresso mesmo, se pode constatar-que éle é mediocre, 
exfguo e tardio. Mas este sistema sócio-económico e politico que 
continua a ser dominante nas possessões portuguêsas é um siSteL· 
ma extremamente conservativo, êle está detendo a formação das 
forças motrizes da revolução anticolonialista. 
Entre ~s causas exteriores a principal é o apoio que o lmerlalis· 

mo português está recebendo dos seus companheiros na explora.: 
ção colonial. Contudo as contradições entre Portugal e os suos 811· 
ados imperialistas  estão acentuando·se e objetivamente debilitam 
a posição do colonialismo português. 
Hoje o imperialismo português não é mais o que era há 60·85 

anos; não o é nem pela estrutura económica, nem pelo caráter das 
relações internacionais. Os cAmbias ocorridos, porém, não se devem 
só aos fatores que êle se fez calnda mais dependente:. do que a\1·' 

~~~~f~sd~ d~a~~~~!re~~~W!s~~~\o~ ~~~a~~.e~ ad;!~::;l~ ~~ ~~~:; 
gal de conservar o seu imp.ério colonial custe o que custar é um dos 
fafores principais que aumenta e profunda  a sua dependência.· De: 
maneira que, a despeito do seu nacionalismo clamoroso, a politica 
colonial do govêrno português é no seu fu~o antinacional. 

que;t"Io c~~;:~i~t~~aP:~~~~~~~~l.dBt~of:~'~!~mS:rPU~~~fa% éd!:: 
maneira radical e incondicional, pois ela responderá aos interessei' 
dos povos coloniais e aos de povo português. O caminho para coo:.; 
segui· lo é levar avante a revoluçio naciona(.Jibertadori em Africa. 
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