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XVI,
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I

Relações entre a geografia e a história do Brasil.
As raças em presença. A colonização: síntese dum mundo novo e duma
idade nova. A administração central: arrendamento e exploração
das costas; capitanias de terrra e mar; don atarias e govêrno geral

vezes a história duma nação foi tão moldada sôbre o quadro geográfico
como a do Brasil. Já porque o seu territ ório era pouco menos de virgem,
quando se abriu à colonização dos portugueses, já porque o tratado de T ordesihhas, de 1494, que atrihuÍu quási tôda a América do Sul aos castelhanos,
serviu de reagente, patenteando qUél!I1to as virtualidades da tel'ra influem na
formação dos Estados.
O traço geográfico fundamental, que imprimiu carácter à história do Brasil, é a sua
posição no hemisfério e no Atlântico meridional. Conjuntamente cêrca da Europa e da África,
e em zona tropical, à excepção de um quarto das suas terras que pertence à região temperada
austral, os ventos e correntes acentuavam extremamente aquela proximidade do Brasil em relàARAS
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ção à Europa e África, facilitando, tanto à ida como no regresso, as comunicações entre os três
continentes) predestinando assim a futura nação a uma trip1a influência e a realizar a síntese
de três raças e três civilizações diferentes.
Da sua posição resulta outro facto capital, cujo enunciado basta para deixa'r adivinhar
a enorme importância que êle viria a ter sôbre o esfôrço dos homens . para integrar o territÓ~
rio no Estadq. Q~ando se examina um mapa das grandes formações vegetais da América
do Sul, conclue-se que os limites do Brasil se ajustam quási inteiramente aos da floresta tropical de pl~nície naquele continente. Ora a unidade geográfica solicita a unificação económi,ca; e certos produtos, CQlmo por exemplo o cacau e a sélllsa-parrilha, indígenas em tôda
a bacia .do Amazonas, levaram os portugueses, na primeira metade do século XVII, a devassar
o gigantesco rio e a estender, ,muito para além do meridiano de Tordesilhas) a sua soberania
até os primeiros contrafortes da codilheira ' andina.
.
A posição na zona tropical explica ainda alg~ns dos caracteres da economia e da história do Brasil: a preponderância das culturas coloniais, como o açúcar e o algodão, nos pri~
me iras séculos, e depois ainda o café e o cacau; e a rarefacção do povoamento no va5'tÍssimo
domínio da floresta equatorial, em contraste) desde o comêço, com a sua concentração nos
planaltos e ao longo das costas.
Se observamos, por outro lado, uma carta oro gráfica da América do Sul, breve verificamos que êste continente, sob o ponto de vista do relêvo, abrange três zonas longitudinais
diferentes, levemente encurvadas, e que se inserem, por assim dizer, umas nas outras, de oci~
dente para oriente. A mais estreita e longa é formada pela cordilheira andina, que vai desde
o mar das Antilhas até o sul da Patagónia; a segunda, por imensas planícies, correspondentes
às bacias, que se continuam de norte a sul, do Orinoco, amazónica e platina; a terceira, pelo
bloco dos dois planaltos das Güianas e Central do Brásil, separados pelo Amazonas.
Este vasto planalto, quási dividido a meio por uma linha suave de eminências, a que
desde o comêço se deu a eloqüen.te designação de Cadeia das Vertentes, tem a forma aproxi~
mada dum triângulo - de uma harpa, dizia, em 1573, Maga:lhães Gandavo - que se alevanta todo sôbre um dOS lados, o litorâneo, bordado pelas cadeias atlânticas, e dali baixa para
os outros dois, ao norte, sôbre a bacia do Amazonas, a oeste, sôbre a do Prata. Desta disposição característica do relêvo derivam os traços gerais duma espécie de circuito hidrográfico,
que -ratifica a unidade económica do Brasil e define as suas fronteiras ' naturais.
Com efeito, sôbre a linha de cu miadas da cadeia das Vertentes, que se dirige de modo
esquemático de oeste para leste, vão encontrar-se as fontes de alguns dos grandes afluentes
da margem direita do Amazonas, dum lado, com as do Paraguai e Paraná, ramos do Prata,
do outro. Por esta forma, as duas maiores bacias do continente encerram num agregado único
os planaltos 4as Güianas e Central do Brasil e a zona das florestas tropicais de planície 'que,
ao norte e a oeste, se estende a quási tôda a bacia amazónica, e, ao sul, desce até entestar
com os territórios do Paraguai e do Uruguai. O perfil longitudinal dos cursos principais das
duas bacias, moldado sôbre o terreno que ' percorrem, auxilia enormemente a compreender a
hist6ria da eX1pansão dos portugueses na América do Sul. O declive total do ramo principal
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S. VI CENTE, SANTOS E SANTO AMARO. REPRODUÇÃO DO ROTEIRO DE TODOS OS SINAIS, CONHECIMENTOS, FUNDOS, BAIXOS, ALTURAS
E DERROTAS QUE HA NA COSTA DO BRASIL - SÉCULO XVI
Exi stente no Biblioteca do A judo

do Amazonas, que se desenvolve através da planície e numa direcção esquemática leste-oeste,
não ultrapassa, mau grado tratar-se do maior rio do Mundo, 76m desde a base dos Andes até
ao Oceano Atlântico. Ao entrar no território brasileiro actual, em Tabatinga, já o dedive do
grande rio não excede 60m ; e como êsse braço principal não tem nenhuma queda a ihterrompê-lo, pode ser navegado em tôda a sua extensão. bste facto, só por si) explica em grande
parte as razões pelas quais o grande rio se tornou o eixo principal da expansão portuguesa para
oeste, que não só atingiu as faldas dos Andes mas, trepando os seus afluentes, logrou espraiar-se por duas têrças partes da imensa bacia. Favorecidos por essa facilidade de penetração,
breve os portugueses subiram o rio até aos contrafortes andinos, traçando assim o segundo
lado dum triângulo que implicava uma hipotenusa vastíssima.
Bem diferente dos cursos que formam o ,rio da Prata se apresenta o pel."fil longitudinal do Paraná principal. Antes de mais, a direcção geral esquemática da bacia platina é norte-sul, o que permite às terminações do Paraguai formar quási que uma anastomose com as dos
grandes afluentes da margem direita do Amazonas, fechando assim o circuito hidrográfico
e delineando a hipotenusa a que nos referimos. Mas o ramo princLpal do rio da Prata, isto é,
o Paraná, é remontável apenas, devido a um declive de bruscos e profundos desníveis, até
ao Salto del Apipe, a
30' de lato S., e da mesma forma não pode baixar-se para além da
grande queda da Guairá, a 350 milhas ao norte do primeiro, - o que deteve num e noutro
sentido a expansão quer de castelhanos, quer de portugueses.
Outra das particularidades do relêvo foi eminentemente favorável à penetração do território. Referimo-nos à disposição recíproca das cadeias central e litorais, aquela, g"osso modo,
perpendicular a estas, permitindo assim - caso singularíssimo - que a bacia do Prata se
aproxime tanto do Atlântico, nas suas origens, que o Tieté, afluente do Paraná, nasça a .
15 km. da haía de Santos. Pela mesma razão, os maiores rios intermédios entre o Amazonas
e o Prata - o Parnaíba, o S. Francisco e o Paraíba do Sul- desenvolvem seus cursos paralelamente à costa estabelecendo ligações entre esta e completando a quási anastomose hidrográfica, e, por conseqüência, a rêde das estradas naturais que percorrem o imenso território,
- sistema de circulação dêsse organismo geográfico. Por esta razão, da mesma bacia do Prata,
pela qual se passava à do Amazonas, se comunicava pelos afluentes do Paraná com o Paraíba
do Sul e os afluentes do S. Francisco; e por êste, por sua vez, com os do Parnaíba. Salta assim
à vista a função unificadora exercida pelo S. Francisco.
Capistrano de Abreu chamou a atenção para a importância que tJeve desde as. origens
da história do Brasil o curso do Tieté, pela sua posição e direcção. A sua proximidade do
Atlântico permi,tiu que os portugueses, galgando a Serra do Mar, viessem estabelecer-se sôbre o planalto, nas suas margens. A sua direcção, pois os colonos não tinham que subi-lo,
mas descê-lo, favoreceu a penetração no interior; finalmente, a sua confluência com o Paraná
facilitou o contacto com os afluentes do Paraguai. O Tieté foi, assim, o cais de embarque
dos portugueses nas suas viagens de exploração e expansão por quási todo o interior do Brasil!.
Da combinação da posição com o relêvo resulta que o Brasil se pode dividir em três
grandes regiões botânico-geográficas: a equatorial, a do litoral e a do sertão. A primeira é
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constitufda pela bacia do Amazonas, onde a humidade e o calor favorecem o desenvolvimento da floresta virgem, rica de essências, de especiarias, de plantas medicinais e tintoriais;
a segunda, a zona do litoral, que se estende desde o Estado de Pernambuco ao Rio Grande
do Sul, se bem que região de ,flore.9ta tropical, oferecia plankies à agricultura; a terceira, a
do sertão, zona planáltica dos campos, dos cerrados e das catingas, rica de minérios, abria,
conforme a latitude e a altitude, imensas e variadas possibilidades à actividade económica. A
primeira foi fàcilme11lte devassada através do grande rio; a segunda, como era natural, a primeira .a ser abondada e colonizada; e a última, só volvidos séculos aproveitada. ~ Porque razões?
Se a riqueza mineral do Brasil foi um dos factores naturais que mais contrihuÍram
para a sua evolução histórica, não falando já na imp0l.1tância que teve na história de Por.tugal
e dos seus domínios coloniais, êsses tesouros, escondidos e disseminados nas regiões vastÍssimas do sertão, demandaram séculos de explorações por-fiadíssimas. O português chegou ao
Brasil, como aliás o castelhano às Antilhas, alucinado pela miragem do oiro e dos produtos
orientais. Um preconceito geográfico, a crença de que os metais e as pedras preciosas eram
apanágio da zona II:ropical, redobrou nos adventícios o ardor com que buscaram na terra descoberta o oiro e a pedraria. A natureza assegurara, no entanto, contra o sôfrego e estéril desÍgnio, a expansão portuguesa. As maiores riquezas minerais do território concentram-se nos
Estados do planalto central - Minas Gerais, Goiaz e Mato Grosso - espécie de tôrre de
menagem de vastÍssimo castelo, defendido na costa pela dupla muralha das serranias do mar
e da floresta ,tropicaL .Assim, ao colono foi necessário, de entrada, jungir-se às outras possihilidades que ofereciam o solo e o clima.
Buscador de produtos orientais, e tendo encontr.ado de comêço, como tal, apenas o
pau-brasil, breve se lhe tornou mister, pela urgência de defender a soberania sôbre o território, repetir ali a tentativa que já realizara com tamanho êxito nos arquipélagos da Madeira
e S. Tomé: a cultura da cana sacarina, então considerada especiaria. Dois séculos de colonização pràpriamente dita, pela fixação ao solo e à agricultura, garantiram a soberania dos portugueses sôbr·e o Brasil, através de esforços quási milagrosos, contra a investida dos estrangeiros. Bem di.ferente houvera sido o destino político do Brasil, se as suas riquezas minerais
não estivessem tão avaramente guardadas pela nélltureza; se as minas de oiro e diamantes fôssem menos àrduamente abordáveis; e se, durante os séculos XVI e XVII, as tentativas de colonização francesa e holandesa tivessem sido coroadas pelo magnífico achado!
Bosquejando os traços gerais do território e das suas possibilidades económicas, relanceemos um rápido olhar sôbre as raças em presença. Quando os portugueses abordaram às
costas do Brasil, já êste era habitado por algumas raças indígenas, muito dispersas sôbre êsse
vasto mundo, e dentre as quais os tupi-guaranis constituíam o grupo mais numeroso e típico.
Supunha-se até há pouco tempo que os tupis, tendo partido da bacia do médio e do
alto Paraná, houvessem emigrado na direcção do norte ao longo da costa atlântica. O etnólogo suíço A. Métraux, depois dum estudo excelentemente documentado, conclue que
muito provàvdmente o centro de dispersão dos tupis se deve colocar no curso superior do Ta-
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pajós, quere dizer, no centro do continente sul~americano, mas, com certeza, na região que
medeia entre o Amazonas, ao norte, o Paraguai, ao sul, o Tocantins, a leste, e o Madeira,
a oeste - o que, em termos mais genéricos, equivale ao mesmo C). Se assin alamos êste facto)
é porque explica desde logo o carácter geral da cultura dos tUipis, eminentJemente adap~
tada à floresta tropical, e porque a sua área de difusão coincide grosso modo com a unidade
geográfica, tal como a definimos, formada pelos planaltos central brasileiro e das Güian<ls e
a zona de floresta tropical de planície na América do Sul.
Realizado êsse trabalho secular de adaptação ao meio ambiente, no coração do actual
Brasil, os tupis difundiram~se sôbre o continente americano por vagas sucessivas: a primeira
na direcção do Amazonas e do Baixo Xingu; a segunda, ainda na direcção do Alto Amazo~
nas, cuja bacia ocuparam entre o Purus e o Napo; a terceira, e mais considerável, na direc~
ção da bacia do Paraguai, ao mesmo tempo que se dava a invasão do litoral atlântico, quer
do norte para o sul, quer do oeste para leste. Ao tempo em que os portugueses aportaram
pela primeira vez às costas brasileiras, ainda êste último movimento de emigração se estava
realizando. No interior das terras, estabelecimentos tupis seguiam~se desde a Lagoa dos Pa~
tos até ao Amazonas; mas uma outra raça, inferior em cultura, a dos Gês ou Tapuias, e an~
terior sôbre o território, partilhava com êles do planalto. Para leste, algumas tribos de tupis
assentav.am sôbre as últimas ramificações do Paraguai. Acrescentemos que outras deslocações
dos tupis) estudadas por Erland Nordenskjold, provam a sua extrema mobilidade, priru:ipal~
mente ao longo dos 'fios, pois eram, na relatividade dos seus meios, grandes navegadores.
Este nomadismo, em país tropical rico de cursos de água, implicava como modo de
subsi.9tência essencial a pesca e a caça. Não obstante, é certo que os tupis exercitavam uma
agricultura rudimentar, por meio da qual já haviam seleccionado as mais úteis dentre as
plantas dessa parte do continente. Assim, cultivavam, par.a citar apenas as principais, a man~
dioca, o milho, o algodão e o tabaco. Estacionando ainda na Idade da Pedra, utilizavam, para
confeccionar os seus instrumentos, apenas a pedra, a madeira e o ôsso. Nus, tatuados, enfeitados com penas de ave, pedaços de pau atravessados nos lóbulos das orelhas, batoques de
pedra colorida na lábio inferior, viviam em pequenas ald eias de malocas (casas quadrangula~
res de madeira, assentes em espeques), dormindo em rêde tecida de algodão.
Tanto como nestes elementos de cultura, o tupi se distinguia do europeu' na ignorân~
cia de certos conhecimentos e técnicas rudimentares: o ameríndio do Brasil não utilizava 05
metais para fabricar os instrumentos, nem a pedra ou a taipa na vivenda; não possuía animais do,mé~ticos, como recurso de alimentação ou auxiliar do trabalho; desconhecia igualmente a roda e a vela, primeiros artifícios mecânicos, tão libertadores do e~fôrço humano.
O que diferenciava essencialmente o tupi do europeu, e havia de constituir os seus motivos
de atracção ou repulsão recíprocas, era: quanto ao regime económico, o seu modo de produ~
ção, tão estreitamente limitado ao meio geográfico, o primitivismo técnico e o nomadismo;

(1) Métraux (Alfred), La civilisation matérielle des tupi-guaranis, Paris, 1928. V. também, do mesmo
autor, La réligion des Tupinambas, Paris, 1929'
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quanto à organização 'Social, a triho como tipo supremo da agremiação e o c9munismo de
todos os bens - os dois factos gerando uma psicologia e uma ética próprias; e quanto às
leis da guerra, a antropofagia como sanção suprema. Acrescentemos que os homens eram)
com freqüência, polígamos, e até as mulheres poliândricas; não tinham chefes ou, se os
tinham, não lhes guardavam obediência continuada; e, nas suas crenças, ao ammlsmo mISturava-se uma astrologia incipiente.
Considerada em si e em relação com o ~eu meio, esta cultura representava um prólogo
feito de experiências multi-seculares, que havia de ,facilitar enormemente os primeiros ensaios
de adaptação dos portugueses à vida nos trópicos. Bastará frisar-se que a mandiosa se tornou
a base da alimentação do colono português; o algodão, a do seu vestuário vulgar; a rêde, .l
peça mais dpica do seu mobiliário doméstico; o tabaco, o seu excitante mais usado, não só
no Brasil) mas depois na Europa, e logo em todo o mundo .
Espalhados por tôda a costa onde os portugueses assentaram os seus estabelecimentos
durante o primeiro século, o seu dialecto, o guarani, foi prOtIllovido a língua comum, a chamada língua geral, que serviu aos exploradores, aos mercadores e missionários de il19trumentp
de penetração. Além disso, como se propagou a tôda a bacia do Amazonas e outras partes
do território, a língua geral tornou-se um instrumento de unificação. Estabelecidos, por via
de regra, ao longo dos cursos de água) os tupi-guaranis criaram um método de navegação adequado aos rios do Brasil, tão freqüentemente cortados de cachoeiras) ao descer do planalto
para as baixadas. Basta observar o mapa de Métraux e) sôbre a área de extensão dos tupi-guaranis na época pre e post-colombina, para se veri,ficar que os portugueses seguiram na sua
expansão as linhas de povoamento estabelecidas anteriormente pelos aborígenes, isto é, o
Amazonas e a bacia do Prata.
Em. conclusão: antes do século XVI já os tupi-guaranis prefiguravam, pela elaboração económica, a comunidade da língua e a apropriação duma unidade geográfica, nos seus
traços gerais a fundação colonial dos portugueses na América do Sul.
Mau grado os enormes serviços que prestaram à expansão portuguesa neste continente, os tupis mostraram-se de escasso préstimo para auxiliar os primeiros colonos no cultivo
da cana e no fabrico do açúcar. O nomadismo e o primitivismo técnico tornavam-nos incapazes para o trabalho sedentário e continuado. Os portugueses viram-se, pois, obrigados, a exemplo dos castelhanos, a importar a mão de obra africana, por meio de navegação directa.
O modo de produção dos negros estava, por sua vez e de forma geral, numa fase de
transição do nomadismo para a vida sedentária, e mais próximo desta que daquele. Em muitas regiões dêsse continente, como na costa ocidental, desde o Senegal ao Níger e por todo o
Sudão - precisamente as regiões que forneceram em maior número a mão de obra escrava
ao Brasil - o negro atingira até o grande urbanismo. A uma agricultura mais rica que a dos
tupis em processos e plantas cultivadas - o milho, o inhame, o arroz , o feijão , a cana do açúcar

(1) Obra cit. , carta I, pág. 8.
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...-. juntava a utilização dos animais} o boi, a cabra, a ovelha e a galinha, para alimentação, e o
burro e o cavalo (Sudão e Guiné), como meio de transporte. Conheciam ~ utilizavam os metais, e sabiam preparar o cobre e o oiro. Alguns povos da costa ocidental possuíam igualmente
indú9trias muito desenvolvidas de tecidos de algodão e palma, que utilizavam comp vestuário ou adôrno. O modo de produção era} pois, mais avançado que o dos tupis. E, se acrescentarmos que em tôda a Africa existia um comércio intenso de povo a povo e o uso de búzios
e conchas como moeda, teremos dito p bastante para se aquilatar do grau muito superior da
cultura económica dos negros <tfricanos, em relação à daqueles ameríndios, a que excediam
também em cultura artÍstica.
Pelo que respeita à organização social, os negros africanos estavam no período de transição da tribo para Estado unitário e do comunismo agrícola para a propriedade individual
.nos centros urbanos, alimentados pelo comércio e a indústria. Não obstante! a unidade social
mais tÍpica era a tribo; e o mesmo Estado, quando existia, representava mais uma associação
de tribos que uma hierarquização de classes, como entre os povos europeus.
A vida tribal} que condicionava a forma da propriedade e a organização política rudimentar, gerava por sua vez uma psicologia de comunidade, que dominava e domina a· mentalidade do africano. Sob êsse ponto de vista, ameríndios .do Brasil e negros de Africa aproximavam-se. Cada indivíduo, muito mais que uma entidade distinta, era uma parte integrante da tribo} sôbre quem pesavam todos os prejuízos, interêsses e sentimentos do grupo.
O acto dum só responsabilizava a todos. Prisioneiros dêsse mundo subjectivo, mediam os
actos dos brancos por êsse mesmo cânone. E estes tampouco sabiam, por via de regra, distinguir entre o seu código de princípios e o dessa outra humanidade. Daí uma situação latente de conflito entre as duas concepções da vida, e entre os colonos, dum lado, e os aborígenes ou os negros importados t do outro) ainda que estes, pela sua cultura económica,
social e artística} estivessem bem mais próximos dos portugueses.
Sôbre os ameríndios do Brasil e os pegros africanos tinha O português, considerado
como herdeiro da civilização greco-latina e membro da Cristandade, a superioridade de muitos séculos de evolução histórica. O português, como todos os europeus, entrara havia muitos
milénios na Idade dos Metais, da vida agrícola e sedentária) da organização social, sob a
base da propriedade e da divisão do trabalho, do comércio internacional e marítimo, do
ul.1banismo e da diferenciação das classes. Superando até as aquisições da cultura recebida ,
tornara-se criador de novas técnicas comerciais e náuticas. Era monogâmico, monárquico e
moneteísta. De sedentária, a sua civilização evoluíra até à centralização unitária na família,
no Estado e na religião.
Quando Pedro Alvares Cabral tomou posse oficial do Brasil, já o português entrara naquilo a que poderemos chamar a sua fase lusíada: a sublimação do carácter nacional, traduzida,
na acção, pelos Descobrimentos e, na arte} pela consciência épica. Na pintura, os portugueses haviam atingido) com Nuno Gonçalves, a arte do retrato, isto é, de definir caracteres e
exemplificar o espírito na gama das suas modalidades; na litera'tura, com Gil Vicente) os primórdios do teatro, ou seja a representação da vida em acção e perspectiva. Mas, nos painéis de

º

5. Vicente, para além dos retratos individuais, há ---! facto único na pintura dêsse tempo ........ "representação duma alma colectiva, duma ambiência comum, feita de gravidade heróica; e os
autos de Gil Vicente são, com freqüência, apelos épicos ao dever nacional de estender o Império, em nome da Fé, ou comentários humanistas, em sua crítica aos desmandos dos poderosos, sem exceptuar o chefe da Cristandade.
Eis o português fortemente nacionalizado, ainda que de compreensão cosmopolita, elevado representante da civilização do seu tempo, que, ao começar o século XVI, deparou no Brasil, que.r um mundo novo, quer uma humanidade, atrasada, em relação à sua cultura, muitas
dezenas de milénios.
A conquista dêsse mundo novo, envolvido por dois dos maiores rios do planeta, defendido pelo clima e a floresta tropicais e vedado ainda pelo tratado de T ordesilhas, tinha que ser
uma ,epopeia tão grande camo a dos Descobrimentos. O contacto entre as duas humanidades, pÔSt0 que adoçado pela intervenção duma terceira, >tinha que ser c foi, com freqüência,
um drama horroroso.
,;.r.... '-.'
O ,que dá primordiaLmente à história da' colonização portuguesa do Brasil o seu carácter
grandioso e épico é que os colonos tiveram muito cedo a consciência, embora confusa, da unidade geográ'fica do Brasil e do dever de realizar a integração dêsse território imperial, defeso
nos ,seus dois terços pela linha devisória de Tordesilhas.
As nossas investigações permitem-nos afirmar que essa consciência da unidade territorial data do primeiro quartel do século XVI. João Afonso, o célebre viajante e cosmógrafo cuja
nacionalidade os franceses reivindicam, mas que uma série de documentos por nós encontrados
nos arquivos de Sevilha estabelecem definitivamente como portuguesa e), já assinalava essa intuição geográfica, que lhe fôra transmitida, por certo, nalguma das suas viagens ao Brasil, pelos primeiros colonos. Na sua Cosmographie, terminada de escrever em Maio de 1544, afirmava que tanto o Amazonas, a que ainda se cava o nome de Maranhão, como o rio da Prata
nasciam dum lago no interior do Brasil, fazendo dêSlte uma ilha que fôra totalmente circunnavegada C). Mas já antes, nas Voyages Aventureux, redigidas cêrca de 1527 e), faz a mesma

(1) Em livro actualmente no prelo - Portugal na Hist6ria da Humanidade _ apresentamos as prov~
desta afirmação.
(2) «Ladicte riviere de Mareignan est grande riviere, en sorte qu'elle a plus de quinze lieues de largeur
en son entrée. E à l'entrée, a quatre ou cinq isles, et au dedans d'elle. Et ceste riviere descond d'un grand lac
qu'est au dedans de la terre du Brésil, à plus de trois cens lieues de la mer, qui a quarante ou cinquante lieues de
longitude et de latitude. Et de luy descend une aultre riviere laquelle riviere s'en va à I'autre midy, et va descendre
on la mer Océane par les trente et cinq desgrez de la haulteur du polle antarcique et s'appelle la riviere de Prate,
qu'est appellée la Riviere d'Argen. Et toutes deux font de tout le Brésil une isle». Mais adiante, e agora acrescentando uma história fantasiosa, o cosmógrafo volta a esta concepção insular do Brasil: «Ceste riviere d'Argen et ~a
riviere de Mareignan font de tout le Brésil une isle. Et par elles on passé deux navires de mon temps l'un qu'estoit de Espaigne entra par la riviere de Mareignan ot l'aultre qu'estoit du Portugal entra par la riviere d'Argen c.t
tous deux entrerent en ce grand lac que j'ai dict». (Cnsmographie, ed. G. Musset, Paris, 1903, págs. 407 e 421).
(3) No mesmo trabalho anteriol'mente citado aduzimos as razóes que nos levam a esta conclusão!
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afirmação,. com referências mais concretas ao Amazonas, cuja foz assinala como divisória entre
as terras dos pOl"tugueses e dos e.spanhóis C).
Depois dos trabalhos de Erland Nordenskjüld sôbre a di,fusão na América do Sul dos
primeiros elementos de cultura =-= animais domésticos, plantas e ferramentas - introduzidos
pelos portugueses) pode afirmar-se que muitas das úLtimas seguiram, nos primeiros anos do século XVI, uma estrada na'tural que ia da região de S. Vicente pelo Tieté ao Paraná e ao Paraguai e das últimas ramificações dêste, pelo Guaporé e o Madeira, até ao Amazonas. Havia,
pois, entre as duas grandes bacias fluviais, platina e amazónica, contactos fáceis e freqüentes ,
facto de que os portugueses) directa ou indirectamente, tiveram conhecimento.
Muito provàvelmente a lenda geográfica do grande lago, origem comum dos dois rios
que insulavam o Brasil, tão reproduzida na cartografia do século XVI, reflecte o conhecimento
dos vastÍssimos pantanais em que o Paraguai se perde na ocasião das cheias, entre 21° e 16°
lato S,) e que se estendem quási até à Serra dos Pareeis, onde o Jauru e o Guaporé, cursos tet.minais das duas grandes bacias sul-americanas} confundem as fontes. A êsses vastos pantanais
iria dar mais tarde a chamada estrada de Camapuan, por onde os bandeirantes paulistas atingiram as regiões mais ocidentais de Mato Grosso.
Sôbre esta unidade geográfica, tão cedo pressentida, os indígenas tinham elaborado,
como dissemos) uma produção económica espedfica. Desde os primeiros ensaios da fixação dos
portugueses que a mandioca se tornou a sua base de alimentação, o que punha os colonos,
incapazes de a cultivar, na dependência do aborígene. E) dada a hostilidade pronto suscitada
entre as duas raças em presença, para que 9 estabelecimento dos adventÍcios perdurasse, era-lhes necessário dispor de produtos de troca, se não indiS'pensáveis, que pelo menos exercessem sôbre os i,ndígenas uma fas·cinação irreprimível.
Com efeito, os pOil." tugueses, ou, duma forma geral, os europeus, di.spunham daquilo a
que se chamava genericamente a ferramen ta, e que desde o comêço constitufu para os mpi-guaranis o facto diferencial que assinalava os visitantes} e o grande motivo de espanto e
cubiça que aproximou os primeiros dos segundos. Já Pêro Vaz de Caminha, na sua maraviLhosa cal"ta) denuncia a impressão de curiosidade e pasmo que o uso ~ a pronta eficácia dos
machados provocara entre os tupiniquins da baía Cahrália. Aquêle era para os indígenas, confinados na Idade da Pedra, o índice material que distinguia as duas raças e as duas culturas
que se defrontavam. Passar dos instrumentos de pedra, ôsso ou madeira, à ferramenta, constituía uma revolução em tôdas as técnicas da produção, facto cujo alcance o aborígene pronta e
fàcilmente apreendeu. No dia em que êle pudesse utilizar juntamente o machado, a fouce, a
faca , a tesoura, o anzol e a espada, o tupi-guarani saltava duma idade a outra, realizava num
dia o que àqueles estranhos visitantes demandara dezenas de milénios.
. (1) «Et icy se ruvisent les terres des Portugalois et des Hespagnols. Ceste riviere de Marron est fort grand
et large et sort par une gueule et au dedans fait trois rivieres. L'eau cour-t fort au dedans, et faut avoir bonnes
amares. En ceste riviere les Indiens usent de bateaux. 11 y a quelques roches ou se trouvent des Esmeraudes. Une
de ses ~ivieres fait du Bresil une isle, et va sortir plus de vingt cinq degrez de la ligne en la coste du Nord et Sud
et se nomme le Ry de Plate». (Voyages AfJentureux du capitaine Jean Alfonce, Poitiers, 1559, foI, 32 r. e v.).

Não fa1tam documentos que ilustram o ávido aprêço do aborígene pelos i'nstrumentos
de fevro} o que fêz das relações entre as duas raças uma fatalidade económica que sobrelevou
sempre a todos os sentimentos de mútua hostilidade. For. Vicente do Salvador} referindo-se,
em 1627, ao pranto de etiqueta com que as mulheres indígenas recebiam os recém-chegados,
quer naturais quer estranhos, atribue-lhes um espécie de elogio folclórico sôbre a cultura introduzida pelos adventícios, e que denuncia por modo flagrante a importância do facto que assinalamos C).
2Desde ql}ando datava esta interdependência económica? Cremos que desde os primeiros anos da colonização. O regimento da nau Bretoa, que -e m 1511 visitou as costas brasileiras) permite-nos fazer remontar aquêle facto aos primórdios da história do Brasil. As disposições que já então regulavam as trocas da ferramenta pelos serviços ou produtos indígenas,
assentavam, 'P9'r certo) sôbre uma longa prática anterior
Dêsse mesmo regimento se conclue
- facto sabido por outros documentos -. _ que era vulgar a deserção de marinheiros para se
acolherem à floresta. O regimento manda até acompanhar por pessoa de confiança aquêles
que tivessem de desembarcar «de maneira que. não se possa lá na terra lançar, nem ficar nenhum dêles, como algumas vezes já fizeram».
2Que fôrça arrastava êsses homens a abandonar pátria e família, pela terra desconhecida? Segundo cremos, as solicitações do instinto e da vida livre e fácil, em sêres coagidos pela
disciplina social e religiosa ou a servidão económica das sociedades europeias de então. Sôbre
êsses homens, as tribos tupis) com uma organização social e uma ética infinitamente menos exigentes, exerciam uma aJtracção irreprimível. Note-se) como exemplo, que não só o aborígene
tinha por dever de hospitalidade oferecer as filhas ou as outras mulheres da tribo ao recém-vindo
0U por elevada honra essa união com o estrangeiro, mas as índias estavam longe de furtar-se a
es·sa etiqueta. Neste ponto, nenhum testemunho mais· eloqüente e autorizado que o do venerável jesuÍta p.e José de Anchieta. Ap próprio Santo Inácio de Loyola falava êle, em 1554,
da conveniência de fazer educar em Espanha, e fora de meio cprruptor, os meninos mestiços C).

n.

(1) «O que também fazem aos portugueses que vão às su'as aldeias, principalmente se lhes entendem a
língua, maldizendo no chôro a pouca ventura que seus avós e os mais antepassados tiveram que não alcançaram
gente tão valorosa como são os portugueses, que são senhores de tôdas as cousas boas que trazem à terra, de que
êles dantes careciam e agora as têm em tanta abundância, como são machados, fouces, anzóis, tesouras, espelhos,
pentes e roupas, porque antigamente roçavam os matos com cunhas de pedra e gastavam muitos dias em cortar
uma árvore; pescavam com uns espinhos; cortavam o (abêlo e as unhas com pedras agudas; e, quando se queriam
enfeitar, faziam dum alguidar de água espelho, e que desta maneira viviam mui trabalhadores; porém agora fazem
suas lavouras e tôdas as mais cousas com muito descanso, pelo que os devem de ter em muita estima. E êste recebimento é tão usado entre êles, que nunca ou de maravilha deixam de o fazer, senão quando reina alguma malícia
ou traição contra aquêles que vão às suas aldeias a visitá-los ou resgatar com êles». (Fr. Vicente do Salvador, História do Brasil, 1500-1627, 3. a ed., revista por Capistrano de Abreu e Rodolfo Garcia, S. Paulo, 1931, pág. 56).
(2) Publicado na íntegra na História da colonização portf4guesa no Brasil, sob a direcção de Malheiro
Dias, t. lI, pág. 344 e sego
(3) «... quando chegarem a anos de discrição mandá-los a Espanha, onde há menos inconvenientes e perigos para serem ruins que aqui, onde as mulheres andam nuas e não sabem n egar-se a ninguém, mas até elas
mesmas cometem e importunam os homens, jogando-se com êles nas rêdes, porque têm por honra dormir com os
cristãos». (Cartas, Informações, Fragmentos históricos e Sermões do padr~ Joséph de Anchieta (1554-1594), publicação da Academia Brasileira, Rio, 1935, pág. 68, V! também pág. 151.
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A DIVISÃO DO BRASIL EM REGIME DE CAPITANIAS. REPRODUÇÃO DA CARTA INCLUrDA NO CÓDICE ILUMINADO
ROTEIRO DE roDOS OS SINAIS ETC. - SÉCULO XVI
Existente

no

Biblioteca do Ajudo

Transplan.tados para aquela espécie de paraJÍso tépidoJ onde a Eva se 9ferecia, quando a
não ofereciam, e em que rocusar era por vezes tomado como afronta l longe de todo o sistema
rdigioso, jurídico e moml que regulava na Europa as relações entre os sexos) o pOl1tuguês,
c.omp o castelhano e mais tarde o f.rancês, enbtegou-se li:vremente à lei da natureza. Esta mútua atracção entre os portugueses advontÍcios e as índias ahorígenes foi) dada a escassez dos primeiros, extremamente propícia à obra da coloniza,ção Ç), mas não deixou de acarretar por yezes conseqüências desastJrosas. Com o andar do tempo) muitos por.tugueses} &ix;ados naquele
novo-mundo, breve s~ adaptaram por uma espécie de fatalidade natural tanto a um novo regime de produção e subsistência, como a outros hábitos sociais e m9rais. Deu-se a ilndianização,
isto é) uma regressão de cultura, levada em certos casos aos últÍimos e:x!tremos. QundQ o ho!pem cai de súbito em meio físico e moral tão diverso, as hesitações na marcha, 9S desvios e
as quedas são proporcionais à fôrça de atracção do novo ambienoe. Há também uma lei de gravidade na esfera moral; e o mesmo vale vel1berail' os seus efeitos neste que' no mundo físico. A
v,ioLenta diversi.dade d9 clima ~ a cujos malefícios ainda rhoje se awibuem certas deformações
psicológicas ou morais do europeu transplantado de súbito às .refiras itropicais ,....,.. , a quebra dos
laços de férrea, di'sc~plina social que os inibiam na Europa e o aliciante apêlo do meio bárbaro
lançaram muitos dos primeiros colonos na anarquia moral.
A formação do Bras,il constitue exemplo frisantÍssimo da importância e ela fôrça
irresistÍvel, quer das relações de produção) quer do desnivelamento físico e social, na história dos
povos coloniais. Aqui a definir essa fatalidade havia, dum lado, as razões do tempo, do outro, as
do espaço. E cada um dêstes factores pode.ria medir-se por uma poderosa fôrça de 3itracção: a
p rimeira-a cultura duma idade nova; a segunda. -dum mundo novo-ambas profunda e
reciprocamente distanciadas. ~ste salto de mundo a mundo e de idade a idade, pela primeira
vez na história realizad9. com tão violento contraste, continha em si o germe de quási tooas as
misér,ias e grandezas.
Da sfntese dessas duas fôrças, em que pode resumir-se a obra da colonização) nasceu o
ban deirante, produto da fusão de raças e culturas) consciência acciva da unidade geográfica
e política do Brasil, em luta com a natureza, as leis e os homens que se lhe opunham. São
estas as condições naturais e mais poderosas da expansão portuguesa na América do Sul, duunte os primeiros oempos, as que lhe dão caráoter épico e dela fazem uma experiência única
na histór.Ía da espécie.
Vamos agora esboçar as primeiras fases da acção do poder central na integração do território e na administração da nascente colónia, ou seja da árdua realização daquela síntese.
De comêço, e fôsse qual fôsse, após a exploração cabral,ina, a importância dos conhecimentos geográficas sôbre o Brasi,l, o intorêsse de D. Manuel pelo vasto território foi mais de
ardem estratégica que económica. Na catlta que, em 28 de Agôsto de 1501, dirigiu aos Reis
Católicos, dando-lhes conta da viagem de Cabral, o mona!'Ca define o valor que atúbuía à terra
de Santa Cruz: «(a qual pareceu que Nosso Srulhor milagrosamente quis que se achasse,
(1) Assim o proclamam hoje também alguns rustoril3.dores brasileiro~ . como Gilbetto Freire, no seu interessante
liv1'O Cllsa Grande e St:nzaIA, Rio, 1934, pág. 75.
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porque é mui conveniente e necessária à navegação da índia ... » C). Adiante veremos como êle
anteviu prontamente que o Brasil oferecia outras e mais vastas possibüidades.
Graves circunstâncias inibiam, aliás, o Rei Venturoso de prestar atenção solícita à exploração das suas terras americanas. Ao começar o século XVI, a povoação do reino orçava por
milhão e cem mil ou milhão e trez'entos mil habitantes, com os quais se tinha de impor o monopólio marítimo e comercial em dois oceanos, manter uma fiada imensa de fortalezas nos litorais de dois continentes e dar batalha ao poderio do Islã no índico - emprêsa, em todos
os tempos, inaudita. Distrair parte destas escassíssimas fôrças para uma extemporânea experiência colonizadora, que por demais se havia de anteolhar de magro auspício ao Senhor da
Conquista da Navegação e Comércio do Oriente, fôra rematada temeridade e imprudência.
Não esqueçamos: nos primeiros tempos não ~oi possível importar da Terra de Santa Cruz
mais que pau brasil, cana fístula, bugios e papagaios, não falando dos escravos índios, que
pronto se reconheceu não valerem os negros como instrumentos produtores.
Tudo ponderado, o rei resolveu dar o comércio da terra por arrendamento, obrigando
o ou os arrendatários a fazer a e~ploração das terras abrangidas pelas estipulações de Tordesilhas. Era o mesmo processo de que o Africano se havia socorrido, quando a braços com outras
emprêsas imperiais, que não se lhe afiguravam de menor akance. Uma cláusula nova, por certo
éIIGonselhada por aquela e}Operiência, vélha de três décadas, melhorava o método. O ou OS arrendatários eram obrigados 'a construir e a manter uma ou mais fortalezas dentro do prazo do
contrato. O primeiro arrendatário foi Fernão de Loronha e o arrendamento fêz-se por três anos,
de 1502 a 1505, com obrigação, segundo certa càrta de Pietro Rondinelli C), de mandar em
cada ano seis navios a descobrir 300 léguas. No primeiro ano o arrendatário nada pagava; no
segundo pagava um sexto; no terceiro um quarto dos valores dos produtos importados.
Mas o produto principal logo se viu ser o pau-brasil. O paladar e a vista do homem
medieval, pouco dado às gradações subtis, prezavam o travo forte e as côres rútilas. E da mesma
sorte que as especiarias eram àvidamente buscadas e preferidas como condimento da desapurada culinária medieval, assim a côr vermelha tinha excelêncÍ'a 'nos tecidos de roupagem e havia muitos séculos que a Europa importava por êsse motivo o pau-brasil oriental, que fornecia
a tinta rubra. Cortada a árvore, dividida em toros e despida da casca e alburno, quedava o
âmago vermelho, donde se extraía a matéria corante que ia tingir as finas escarlatas de Londres ou de Bruges e as miniaturas dos Livros de Horas. O brasil, que se empregava ainda em
trabalhos de marcenaria cara, constituía, pois, um produto natural de luxo, demandado pelas
indústrias. E era mús prático, dado o seu volume e pêso, trazê-lo da América do Sul, quási a
doi.s passos de casa, do que pejar com êle as :laus da carreira da índia, cujo bôjo era estreito
para transportar as especiarias, as porcelanas, as lacas e as pedrarias orientais.
Na derrubada das árvores, no talhar dos troncos, afeiçoamento dos toros e seu transporte, por vezes desde grandes distâncias até às caravelas, os portugueses utilizavam os indíge-

(1) V. História da Colonização Portuguesa do Brasil,
(2) V. História da Colonização Portuguesa do Brasil,

t.
t.

lI, pág. 165.
11, pág. 255.

nas. Na célebre carta do Brasil de Lopo Homem (1519), pertencente ao chamado Atlas Miller da Biblioteca Nacional de Paris, lá figura o tupi brasiliense, quer revestido e toucado da capa
e do diadema de penas rutilantes, empunhando o arco e as flechas] quer totalmente desnudo
e brandindo a acha de ferro contra o tronco de brasil ou acarretando as braçadas de toros para
bordo. Em suas formosas e ingénuas iluminuras, a carta de Lopo Homem ilustra a primeira
fase da eJOploração do Brasil, na base da indústria extractiva: a terra fornecendo a madeira tintorial e o português pagando os serviços do indígena com a preciosa ferramenta.
Documentos que estudámos noutros trabalhos nos levam a orer que a fase do arrendamento se prolongou até 1516 C). O espião veneziano Cha Masser informava de Lisboa o ConseLho dos Dez, em 15°6, que o rei arrendara o trHico do Brasil a Fel1não de Loronha, por dez
anos, a quatro mil ducados anuais) com a garantia da pm'ibição de importar o brasil do Oriente. Estes dez a os contar-se-iam desde 15°2 ou 1505? A exploração I:!er-se-ia feito sem interrupção todos os anos? Existem documentos avulsos que atestam viagens muito freqüentes ao
Brasil até 15 15; e, q uando assim não fôsse, uma circunstância supõe periodicidad,e anual: a fundação das feitorias~fortalezas exigia a rendição das guarnições e o renovamento das provisões.
Três documentos ou séries de documentos garantem a continu'idade do <!rrendamento
pelo menos até 15 14: o regimento e diári,o da nau Bretoa, que foi carregar à feitol'ia do Caibo
F rio com passagem pela Baía de Todos os San tos, em 15 II; e os que se referem à expedição
de Estêvão Fróis 1 em 15 I 3-14, ao Cabo de Santo Agostinho, e à de João de Lisboa (?) ao Rio
da Prata , na mesma data, e de que eram armadores D. Nuno Manuel e Cristóvão de Haro.
No primei'ro contrato de arrendamento, concedido a Fernão de Loronha, para os anos
de 15°2 a 15°5, figura a cláusula que obtigava o arrendatário a enviar «todos os anos seis navios a descobrir 300 léguas adiante». Convém, no entanto, esclarecer que as palavras descobrir
e descobrimento não implicavam forçosamente o achado de terras totalmente ignoradas. UtiLizavam-se também para designar a exploração de terras mal conhecidas, tanto mais que um
primeiro descobrimento supunha, com freqüência, o simples perlustrar, quer do rumo geral)
quer de trechos isolados, das costas.
Sabia-se até hoje que, logo no ano seguinte ao da viagem de Cabral, uma pequena
armada pa.rtira de Lisboa e explorara nu~a larga extensão as terras de Santa Cruz. Base de estudo única para essa expedição foram as cal'tas de Am6rico Vespúcio, mercador florentino
que, entre os anos de 1501 e 1504, esteve em Portugal, muito pmvàvelmente ao serviço do
opulentÍssimo Bartolomeu Marchioni, igualmente florentino, e que desde o reinado de D. Afonso V prosperava em Lisboa, ao amparo da ilimitada confiança que lhe dispensaram os monarcas portugueses. Este merecido aprêço pelo que foi precioso colaborador financeiro da emprêsa
dos Descobrimentos deve ex.plicar a intromissão do esperto escriba na armada de 1501] cuja
missão era, como iremos ver, do maior alcance.
Dentre as cartas de Vespúcio que informam sôbre essa viagem, foram sempre assinalélldas, por mais conhecidas ou concludentes, a chamada Mundus Novus, em que muitos histo~
(1) Bist. de Portugal. dir: por Damião peres,
(no prelo).

t. IV, pág.
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riadores des'COrtinaram a pnimeira e genial concepção dum ' continente novo, ao ocidente, distinto da Ásia, e a Lettera, que a completa, embora <com divergências, taJllto de carácter cronológico como geográfico. Segund{) os dois relatos, e em resumo, os três navios teriam largado
de Lisboa na primeira quinzena de Maio e, depois de haver tocado em Bezegui,che e sulcado o
Oceano de lado a lado] alcançaram 17 de A gôsto terras do Brasil por 5° lato 5; daí, e depois
de contornar a protuberância mais oriental da Âméri,ca do Sul] chegaram, prosseguindo sempre para 50. (sic) até 41° lato S,] segundo () Mundus Novus, ou até 32° lato S., segundo a Lettera. Alcançado êste ponto, os navegantes haviam percorrido «cêrca de 750 léguas; as 150 do
caoo de Santo Agostinho para poente e as 600 para 50.». Daí, continua Vespúcio, a armada, agora sob a sua direcção e já em meados de -Fevereiro de 15°2, meteu ao largo na dire<:ção de SE. até 52° de lato S., que atingiram a 3 de Abril. Nessa data se desencadeou insofrível
tol1menta, durante a qual e volvidos 4 dias avistaram terra, de costa brava, da qual percorreram
20 léguas. O irio intenso, o mar revôLto e a cerração das noites curtas aconselharam o regresso,
que os nautas fizeram com ~scalas na Serra Leoà e nos Açôres, havendo chegado a Lisboa a
7 de Setembro Ç).
Fiados neste relato, historiadores ilustres, como Humboldt, Varnhagen, Hanisse e Vignaud] consideraram que, durante a vdagem de 1501, não só foi reconhecido o litoral brasileiro
desde o cabo de S. Roque até ao Rio da Prata) mas se descobriram terras a 52° lato S., supondo
uns (Humboldt) que teriam sido as costas da Califórnia, outJros (Varnhagen) a Geórgia do
sul, outros (Bougainville)] as Falkland. Como wrolário, todos êsses historiadores atribuíram a
Vespúcio quer papel eminentíssimo na expedição, quer a glor.iosa primazia'na concepção geográ,fica do Novo Mundo, da qual veio a derivar-lhe o nome de América.
Mau grado o consenso de nomes tão insignes] as cartas de Vespúcio, quando estudadas
com atenção, revelam err()s tão grosseiros nos -rumos, 'nas dist~ncias e nas observações de
caráoter a$ltJronómi,co] uma tão radical carência na cultura náutica, por oposição, aliás, à
excelência na descrição da Natureza 'tropical e do aborígene, que muitos outros historiadores
chegaram à judiciosa conclusão de que () jactancioso florentino não tivera na expedição a parte
eminente que se atribuíu, e que todos os seus informes de carácter geográfico deviam ser recebidos com suspeitosa reserva. Acresce que o chamado mapa de Cantino, terminado em Outubro de 15°2 por um cartógrafo português t parece -indicar nalgumas adições de última hora os
resultados da expedição de 1501, mas por forma infinitamente ma,is restrita. Entre os antivespucistas, chamemos-lhe assim, distinguiram-se ultimamente C. Malheiro Dias e Duarte
Leite e). Os dois concomam em a'tribuir papel insignificante a Ve.9púcio na armada de 15°1]
em limitai[ o seu âmbito descobridor] que o segundo supõe não h,wer exoodido 23° lato S., e em
reivindicar para os pO.l1tugueses a primazia (la concepção geográfica do Novo Mundo.
Eis, em sumaríssim~s termos, o estado da questão até hoje ' ou, melhor] até ao aparecl-

ª

º

(1) As cartas de Vespúcio, no original,' podem ler-se em Vignaud, Améric Vespuce, Paris, 1917, e a versão portuguesa da Lettera em A expedirão de 1501, por C. Malheiro Dias, in Hist, da Colo Porto do Brasil, t. 11.
(2) C. Malheiro Dias, ob, cit., e Duarte Leite, O mais antigo mapa do Brasil, in Hist. da Colo Porto do
Brasil, t. lI, e Descobridores ,do Brasil! Pôrto, 1931,
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mento de novosdocum~ntos que vieram lançar viva e inesperada luz sôbre o problema. O primeiro e mais importante dêstes documentos é a cópia, em latim, dum a-cto notarial de Valentim
Fernandes de Morávia, feito a 20 de Maio de 1503, em Lisboa, para acompanhar uma imagem dum tupi e a pele dum crocodilo do Brasil, enviados a Bruges por um mercador flamengo
ou alemão. Da cópia, cujo original pertence ao célebre códice de Peutinger da Biblioteca de
Stuttgart, publitaou o c. te Fontoura da Costa a tradução em português, muit~ reoontementee).
Para se avaliar do crédito que o documento possa merecer, advirta-se que V. Fernandes
era, com efeito, desde 21 de Fever:eiro de 1503, tahelião público dos mercadores alemães residentes e}TI Lisboa; e que, segundo sua expressa declaração, leu, antes de o assinar, o seu acto
notarial ao rei, e aos capitães e pilotos da expedição, a que se refere, <5e todos unânimemente
o confirmaram». Os limites impostos a êste estudo não nos permitem analisar a declaração de
V. Fernandes mais que nos rasgos essenciais. «Passados dois anos (após a viagem de Cabral),
informa o tabelião tudesco, uma outra armada ... destinada a êsse fim, tendo seguido o litoral
daquela terra por quási 760 léguas, encontrou nos povos uma só língua, baptJÍzou a muitos e,
avançando para o sul, chegou até à altura do polo antártico, ~ 53 graus, e tendo encontrado
grandes frios no mar voltou para a pátria».
.
.
Da e~pressão <inicial poderia depreender-se que o taJbelião referia a partida a 15°2. Mas
adiante declara que apurou as notÍcias que 'dá sôbre os indígenas de «a narração de dois homens ... que durante 2:0 meses lá moréllram». Trata-se evidentemente dos dois degredados deixados por Cabral em Pôrto Seguro e que foram, pois, recolhidos em princípios de Janeiro de
15°2. A identidade na data, no imenso percurso de léguas ao longo do litoral, na prolongação
fmal :para o austro, e no regresso devido ao grande frio, quere dizer, nos rasgos essenciais e mais
extraordinários da narrativa de Vespúcio, prova, a nosso ver, que a expedição de 1501-1502
não só akél!nçou as co9tas platinas da América, mas excedeu ainda dum grau a latitude extrema assinalada pelo florentJiho ao têrmo da viagem.
Não fala V. Fernandes do descobrimento da Costa Brava. Mas, em 1938, Marcel Destombes apresentou, em comunicação ao Congresso Internacional de Geografia de Amsterdão,
uma nova carta do hemisfério ausural, desenhada pouco depois da viagem de Magalhães, e
na qual, por 53° de lato S., não longe da costa da Patagónia, figura uma terra insular, que
vislvelmente representa um primeiro reconhecimento das Falkland ~). É muito provável,
pois, que a expedição de 15°3 tenha igualmente atingido aquêle arquipélago.
Havendo percorrido terras continuadas, até cêrca de 38°' ou 39° lato S. (de hattrnonia
com a versão de 'M undus N ovus) bastava olhar a carta de Ptolomeu para concluir pela
existência dum . continente inteiramente novo. E no acto de Fernandes se diz que a expedição
de Cabral, no trajecto para a fndia, «descobriu ~quém do Ganges, num mar desconhecido,
sob .a linha equinoGial, um outro mundo, pela Divina Providência) ignorado de tQdas .as outras

(1) A. Fontoura d~ Costa, Cartas das ilhas de Cabo Verde, de Valentim Fernandes (1506-15°7), no prdo .
. (2)" M. Destom~es, . r':Héinjsl'here austral en
(~ne carte de Pedro Reine! a Istanbul), 1938 .:
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autoridades». Esta era a opinião corrente entre navegadores portugueses, já que todos os que I)
notário ouviu a confirmaram.
Por conseqüência, Vespúcio não fêz mais que divulgar, com os erros da sua incompetência, uma parte escassíssima dos conhecimentos trazidos pela eX'Ped~ção de 150 1-15°2, cujo carácter não compreendeu, pois ela representou uma profundíssima sondagem de
terras e mares austrais, com vista às validades práticas do Tratado de Tordesilhas. Esta é a
razão que levou o Estado a esconder os seus extraordinários resultados, calados) em grande
parte, por tôda a cartografia anterior à viagem de Magalhães.
À expedição de 15°3-15°4, que, sob o comando de Gonçalo Coelho, de novo explorou
as costas do Brasil, em obediência ao contrato de Loronha, coube, porventura, a exploração
da costa leste-oeste até ao Amazonas. O certo é que, em 15°5, Duarte Pacheco já definia
no Esmeraldo o meridiano divisório como passando, segundo cremos, a 30' de lato S., pela
ilha de Marajó, na foz do Amazonas, e a 28°30' lato S., pela .ilha de St." Catarina ou algum dos
ilhéus que se lhe seguem até à Laguna, extraordinária revelação do conhecimento real dos
contornos do continente, pois supõe um cálculo geral muito mais aproximado de latitudes e longitudes do que deixa enbender o debuxo frauduLento da cail"tografi.a oficial e). Em 15°°,
por conseqüência, os portugueses haviam explorado os litorais da América do Sul desde o
Amazonas ao Rio da Prata e conheciam já a existência dos dois grandes rios.
As mesmas razões que levaram a ocuítar o conhecimento do rio da Prata aconselhavam
a esconder o do Amazonas, e êste com maioria de razão, pois estava muito mais próximo
das regiões da América, então freqüentadas pelos castelhanos. Eram dois grandiosos acidentes geográficos, colocados além, mas próximo da divisória) que solicitavam a exploração dos
(1) No conhecido passo do Esmeralda (do 2.0 capo do Livro I), escrito em 15°5, o autor revela o conhecimento, surpreendente para a data, da continentalidade una das Américas, a que chama «a parte occidental» e «a
quarta parte». Aí o herói de Cochim deixa subentender que a divisória de Tordesilhas seja ° meridiano que passa
a 36° O. de Lisboa e corta a América do N. a 700 de lat. N . e a do Sul a 28°30' lato S., mas acrescenta «de húa
parte nem da outra nam foy visto nem sabido ho fim e cabo della». Assim o interpretou D uarte Leite, ao dizer :
«Eis aqui claramente definida, embora não mencionada, a linha de Tordesilhas, a poente da qual o terri tório já
não pertencia a Portugal» (Rist. da Colonizo portug. do Brasil, lI, 417)' D e acôrdo neste ponto, temos por inteiramente inaceitável a conclusão que ° mesmo autor tira da lista das latitudes da «terra do Brasil», dadas no Esmeralda, ou seja que, segundo Pacheco, aquela divisória p.1Ssava por 3°30' lato S. e 24° de lato S., tomando como
ponto de partida a ilha de Santiago. Funda-se D. Leite em que nessa lista os pontos extremos são Angra de S. Roque, a 3°30' de lato S., e a ilha de S. Amaro, a 28°30' de lato S. Mas identificando esta com a actual ilha de S. Amaro, situada realmente a 24° de lato S., conclue que os pilotos ou cosmógrafos de então lhe erraram a lato em 4°30'
e a longit. apenas em L°, nos dois casos por excesso, o que, só por si, nos parece francamente inadmissível. Outras
razões nos levam a repudiar a opinião do ilustre historiógrafo. Primeiramente, documento algum permite identificar a ilha de S. Amaro de 1505 com a de hoje. Pelo contrário. Pêro Lopes de Sousa chamava à ilha de S. Amaro,
em 1531, no Diário da Navegação, Ilha do Sol e, em 1544, se designava como de Guaibe (Fr. G. da Madre
de Deus, Memórias para a história da Capitania de S. Vicente, pág. 23)' Eugênio de Castro demonstrou ter sido
a ilha de S. Amaro «só assim conhecida em documentos oficiais, posteriores a 1545», do nome duma capela dedicada a ~se sa!lJto. (Diário da Navegação de P~ro Lopes de Sousa, Rio 1927, I p., 337-8). H emos de concluir, pois, que,
em 15°5, se chamava de S. Amaro a qualquer das ilhas mais próximas em latitude de 38°30'. Em se~u n do lu gar na continuação do mesmo passo tantas vezes citado, Duarte Pacheco, segundo cremos, deixa subentender (subentender
apenas, como na parte anterior) quais os limites do Brasil, segundo a demarcação de T ordesilhas: «E hindo por esta
costa sobredita do mesmo circolo equinocial em dia.nte, por vinte e oyto graaos de ladeza contra
paIo antarnc.o,
he hachado ndla munto e fino brasil com outras muitas co usas de que os na,vios dêstes Reynos vem grandemente
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navegantes espanhóis e facilitavam a sua intromissão em territórios portugueses, mal e dificilmente demarcáveis.
Por uma estranha circunstância, os espanhóis, muito antes de conhecerem o Amazonas, começaram a explorar o rio da Prata, facto que filiamos na viagem dos navios de D. Nuno
Manuel e Cristóvão de Haro, em 1513-1514, que daquela região trouxeram amostras de prata.
Do mercador burgalês que participou da expedição, ou dalguns dos seus agentes, deve ter partido a notkia dos resultados da exploração, que provocou a expedição castelhana, comandada
'pelo pilôto português João Dias de Sólis, que partiu de Audaluzia no ano seguinte, de 1515,
mas só atingiu o rio da Prata nos começos de 1516.
Os navios de D. N. Manuel e C. de Haro trouxeram igualmente para Portugal a notÍcia de que as costas mais meridionais do Brasil eram visitadas por navios franceses e, ao que
parece, a convicção de que pelo estuário do Prata se podia comunicar com Malaca C). Menos
de dOIS anos volvidos, os castelhanos não só visitaram o rio da Prata, mas, no regresso, quedaram alguns, por naufrágio, no pôrto dos Patos (entre a ilha de Santa Catarina e o continente),
território já então reivindicado pela divisória de Pacheco, e outros aportaram ao Cabo de Santo
Agostinho , para carregar pau brasil, que trouxeram para Espanha.
Nestes factos - e contra os últimos D. Manuel protestou com energia - filiamos a
nova política adoptada pelo monarca em relação ao Brasil. Catorze anos de sigilo e fraude
cartográfica haviam logrado esconder dos espanhóis a parte imensa que lhes cabia no extremo
da América meridional. Foi à sombra desta organizada reserva que medrou a imerecida glória de Vespúcio, cujo mérito se resumiu em ter revelado aquilo que os interêsses nacionais
vedavam aos portugueses desvendar.
Mas agora estava quebrado o encanto. Importava acautelar a soberania portucarregados». Neste passo, comparado com as refer~cias anteriores, cremos estar definidos os limites do Brasil português, o qual, segundo Pacheco, se estenderia através de vinte e oito graus de latitude, ou seja desde 30' de
lato S. - ilha de Marajó, no estuário do Amazonas - até 28°30', referidos à ilha de S. Catarina, com erro inferior a um grau , ou, com maior exactidão, a qualquer dos ilhéus que bordam a costa entre essa ilha e a Laguna, a
que na carta de Lapa Homem (15 19) se chamam Ilhas D ~"adeiras e até onde se estendia a mais meridional das donatarias concedidas em 1534. Examinada uma carta de hoje, se verá que os dois pontos extremos estão sôbre o mesmo
meridiano, o que não acontece no outro caso. A esta interpretação daquele passo do Esmeraldo pode objectar-se que
nada prova que, em 1505, os portugueses conhecessem o Amazonas. Responderemos: os navios que houvessem alcançado a costa, por 3°30', no actual Estado do Ceará, só po"{iam progredir, forçados pela violentÍssima corrente das Güianas, na direcção do ' Equador, não lon ge da costa, e daí para o Norte; e não só lhes era fácil descobrir a foz do Amazonas, mas difícil deixar de o fazer. Aliás, do estudo atento do capo 2.· do II livro do Esmeraldo, em que o autor compara as regiões equatoriais da África e da América, sob o ponto de vista da natureza e do habitante, se conclue que
os portugueses já então haviam navegado nos litorais amazónicos. D. Pacheco, ao escrever essa parte do seu livro,
sabia que os indígenas da região amazónica eram «pardos quási brancos» e que a floresta equatorial africana era mais
densa que a equatorial americana, na região do litoral - facto que revela observação directa. Inclinamo-nos hoje até
para a opinião de que essa foi a região visitada, em 1498, por Pacheco, que levaria por objectivo, como Colombo na
sua viaO'em desse mesmo ano, fixar, naquela direcção os limites do Tratado que ele ajudaria a negociar em T ordesilhas. Finalmente, Estevão Fróis. que, em princípios de 1513, partira para o Cabo de Santo Agostinho, escrevia no ano
seguinte a D. Manuel: «O que se usava e praticava entre limites era que da linha equinocial para o sul era de V. A .
e que da mesma linha para o norte era de EI-Rei, pai de V . A l>. (Hist. da Colo Porto do Brasil, I. pág. XXXVII). Uso
e prática em caso tal im.plica anterioridade de alguns anos, o que vem confirmar a nossa interpretação.
.
(1) Segundo a relação contemporanea dessa viagem, a Newen Zeytung auss Pressillg Landt, cuja tradução
se pode ler na íntegra em Hist. da Colon o Porto do Brasil, 11, págs. 385-386.

guesa par forma mais eficaz que as feitoms-Jortalezas. O Rei V mturoso resolveu-se a
l:ien'taJr, desde 1516, as primeiras experiências de ocupação do Brasil pela colonizáção.
Para isso iniciou o sistema conjunto das capitanias de terra e capitanias de mar. Segundo documentos estudados por Vamhagen, D. Manuel ordenou em 1516, por um alvará, ao feitor
e oficiais da Casa da índia que dessem machados, enchadas e tôda a mais ferramenta às pessoas que fôssem povoar o Brasil; e por outro alvará ordenava ao mesmo feitor e oficiais «que
procurassem e elegessem um homem prático e Célipaz de ir ao Brasil dar princípio a um engenho de açúcar; e que se lhe desse sua a.juda de custo e também todo o cobre e ferro e mais
coisas necessárias para a feitura do engenho». Varnhagen deu ainda a conhecer o teor doubro
alvará, de 1526, no qual D. João III ordena a Cristóvão Jaques, que enviava com uma armada
às costas do Brasil, que facilitasse o regresso de Pêra Capim, «capitão duma das capitanias
do Brasil, que me enviou dizer que era acabado o tempo da sua cCIlPitania, e que queria vir
para êste reino». Além disso, segund() outro documento, encontrado ainda por Varnhagen, já
no mesmo ano de 1526, pagavam direitos na Casa da índia, em Lisboa, açúc3Jtes provenientes
de Pernambuco e Itamaracá.
As capitanias de terra implicavam um comêço de colonização, núdeo e tentativa social
de rrelCllbiva importância, a avaliar pela designação administrativa. Esse comêço de elaboração
das possLbil1rdades econômicas da terra implicava igualmente um m~n~mo de segurança l indispensável no vasto litoral, que começava a ser Í11Ifestado peIos flibusteiros franceses. Capitanias de mar e capitanias de terra deViam completar-se na mente do estadista. Entre 21 de Julho de 1516 e 9 de Maio de 1519, datas respectÍlvamente da partida de Lisboa e do regresso à mesma cidade, uma anmadaJ sob o comando de Cristóvão Jarques t percorreu
as costas do Brasil, assinalando-se com mais insistência, como era: lógico, no rio da
Prata. Duma referência de Pigafetta, na sua relação sôbre a viagem de Magalhães, é lícito concluir que outra armada sulcava já em 1519 as costas do Brasil, desta vez com a missão de se
opor pela ",iolência à passagem do ~andenaveganl:ie em direcção ao estreito que tem o ' seu
nome C). De 1521 a 1523, sabemos que de novo, e durante dois anos, nova armada percorreu
as costas do Brasil, segundo as notícias duma carta de João de ZufiigaJ embaixador de Castela
em Portugal, escrita ,!-O imperador Carlos V, a 27 de Julho de 1524. Sabe-se pela mesma carta
que as duas caravelas entraram pelo rio da Prata em demorada exploração ().
Do período que vai de 1523 a 1526 nada se sabe; mas neste ano partia de novo CristÓvão Jaques para o Brasil comandando nova armada e agora com o deliberado propósito d~ da~
caça à pirataria francesa, que freqüentava as costas brasileiras com assiduidade assustadora. A
acreditar nas expr,essães da reclamação de Francisco I de França a D. João IlI, Cristóvão Jaques
desempenhou-se da sua missão com zêlo excessivo, pois, não contente com destruir os navios
franceses encontrados durant~ o seu cruzeiro, não poupou as ·tripulações à morte com suplícios.
Há igualmente notÍcia de que, em 1527, visitava de novo o rio da Prata C). Em 1529, Cris(1) Pigafetta,' II primo viaggio. intorno .c1 mondo, M. C. Manfroru, Milano, 1918, ·pág. 214.
, . (2) Hist. da Colono do Brasil, lI, pág. 38z.
' .
..
(3) T oribio de Medina, luan Dias de SoIu, SanJ;iag6 de Chill, 1897, l, pág. CCCXXXVl.
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tóvão Jaques era: sulbstituído por 'António Ribeiro] que deve ter assumido a vigilante missão
nos dois anos seguintes.
D.issemos atrás que D . M3Jnuel cedo al1'tev.iu as vastas possLbilidades do Brasi,l, ao
col1'tJtá.1iio do que se afi,rma wlgarmente. Com efeito, a êste período da administração da
Coroa, a que chamamos das capitanias de terra e mar, iniciado pelo Venturoso, não se tem
dado a devida importância, por escassez de documentos que o ilustrassem. Hoje é lícito pronunciar juízo dLferente.
Quanto mais não fôsse) as primeiras tentativas de colonização, e desde logo na base da
plantação da cana e do fabrico do açúcar, constituíram a experiência decisiva que tornou realizável na mente do estadista o plano grandioso das donatarias. Além dos pr.imeil1'os ensaios de
plantação em Perna:mbuq;) ç Itamaracá, da mesma relação de Pigafetta se conclue que a cultura
sacarina foi igualmente ensaiada no Rio de Janeiro, em ano pràximamente anterior a 1519'
AqU'i teremos duas das capitanias de terra, a que se ,referem os documentos. Outras existiram,
por certo. As cartas dos primeiros jesuítas, que levaram a catequese ao Brasil) ultimamente publ~cadas pela Academia Brasileira de Lebras e por benemérita iniciativa do seu presidente, Afrânio Peixoto, em especial as dos p.es Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, permitem-nos
afirmar que os collQl1os das donatarms, e até sob o govêrno geral, beneficiaram com as experiências dos primeiros portugueses, que habitaram a costa, sob a autoridade dos capitães da terra.
Os jesuítas foram · e11JContra:r, não só na capitania de Pernambuco, mas em Pôrto Seguro, Ilhéus e S. Vicente, os sobreviventes daquele primeiro ensaio, que lhes serviram, com
freqüência, de intét"pretes, guias e conselheiros preciosos. Em Pôrto Seguro e nos Ilhéus encontrou até o p.e Nóbrega entre os i.ndígenas «alguns que foram béllptizados por certos padres
que mandou a boa memória de el rei D. Manuel a êste país» C).
Dissemos que muito cedo os portugueses tiveram a imulção da unidade geográfica,
que havia de servir de base à formação do Estado brasileiro. Bsse facto transparece, como vimos,
dos dizeres de João Afonso, cêrca de 1527' Podemos acrescentar que data do reinado de
D. Manuel a ambição de dar como limites ao Brasil os dois estuários gigantescos do Amazonas e do Prata. Na carta de Lopo Homem, de 1519, duas bandeiras portuguesas) colocadas.
re'spectlvamente ao norte do Amazonas ' e ao sul do Prata, marcam claramente essa intenção,
embora .1í não figure o traçado da linha divisória C). Mas no mapa-múndi de 1519, atribuído
(1) Manuol da Nóbrega, Cartas do Brasil, I vol. das Cartas lt:suí# cas, I93I, publicação da Academia Brasildra, pág.. IoB. .
.
'i
(2) Sôbre a autoria e data desta carta, fôlha sôlta do chamado Atlas Miller, maravilha da ciência cartográfica e da arte portuguesa, pertencente à Biblioteca .Nacional de. Paris, divergiram durante ~uito tempo os historiadores da cartografia e dos Descobrimentos. O . achado e a publicação reCen~e dum mapa-múndi de Lopo Homem,
datado de I5I9 (roproduzido a pág. 233 do I vol. desta obra), comprado em I930' em Londres, por M. Marcel Destombes, permitiu fixa·r a autoria e data daquele atlas. Para decidir ~ôbre a questão, apaixonadamente controversa,
da autenticidade do mapa-múndi e das suas relações com aqu&le atlas, reüniu-se em Paris, na Bibliot. Nac., em
Junho de I939, uma conferência, presidida por M. Ch. de la Ronciere, competência internacional em história da
geografia e conservador daquela biblioteca, assistido por M. Du. Bus, e M. G. Deulin, bibliotecários pa secção das
cartas. Na conferência tomaoram igualmente parte .MM. A. Kamr,nerer, diplomata e historiador francês; G. L~
Gentil, escritor e 'Profçss~r de Literatura Portuguesa na Sorbonne;' M .. Destombes, jov~m mas ilJIStre cartólogo; M.
Guilloux La Roerie, muito conhecido pelos seus excelentes estudos sôbre arqueologia naval; . e: os S.r:s. Dr. Duar.te Leite

por A. Cortesão a Jorge Reinel C), o meridiano de T ordesilhas passa a norte do Amazonas e
abrange o estuário do Prata. Poderia alegar-se que nesse mapa, traçado por certo a sôldo da
E~panha, as Molucas estão incluídas no hemisfério espanhol, o que podia implicar aquela
compensação a ocidente. Mas, na carta de Estambul, de C. 1522, atribuída por Destombes
a Pedro Reinei - e aí as Malucas figuram no hemisfério português - o meridiano divisório
está trapdo da mesma forma e à mesma longitude do Cabo da Boa Esperança, com fraudulenta deminu'ição de 10°, como pudemos observar sôbre a fotografia geral da carta, que possuímos, graças à gentileza do seu descobridor. Trata-se, é bem de ver) duma fraude política,
que datava do reinado de D. Manuel e já então ligeiramente atenuada.
Dêstes factos concluímos que o Rei Venturoso, Ieccionado pelas primeiras experiências
de colonização, cedo teve a visão dum Brasil imenso) situado entre os dois gigantescos
estuários. Para isso havia de concorrer a esperança de encontrar nos seus territórios, à semelhança dos castelhanos, a abundância de metais preciosos, anunciada pelos primeims visitantes
do rio da Prata. No mapa-múndi, de 1527, feito por Diogo Ribei.ro C), português ao serviço
de Espanha, os limites do Brasil são aproximadamente os mesmos que nas duas cartas dos Reinéis, e as duas bacias do Amazonas e do Prata já se dirigem uma ao encontro da outra, prefigurando a imensa ilha do Brasil, como João Afonso, na mesma data) lhe chamava.
Quando, em 1530, Martim Afonso de Sousa partiu de Lisboa com uma armada para
as costas do Brasil) levava, entre outras, a missão, que veio a delega,r em seu i,rmão Pêra Lopes
de Sousa, de explorar o Prata e assentar - como se fêz - vários padrões com as armas reais
na região platina. Em carta de 28 de Setembro de 1532, o rei escrevia a Martim de Sousa e,
dando-lhe parte do seu plano das donatarias, dizia ainda: «determinei de mandar demarcar
de Pernambuco até ao Rio da Prata, cincoenta léguas de costa a cada capitania ... » C).
Em vão D. João lU alegou os direitos de primazia, escudando-se com a viagem da armada de D. Nuno Manuel, em 1513-14. Carlos V) solidamente firmado no tratado de Tore c. te Fontoura da Costa e o autor dêste artigo. A conferncia terminou por concluir pela autenticidade do mapa-múndi de Lopo Homem e pela tese sustentada por M . Destombes de que êste fizera parte do Atlas Miller; pela
atribUição dêste atlas igualmente a Lopo Homem e por fixar-lhe também a data de 1519. O relatório sôbre a conferência, redigido por M. A. Kammerer, foi publicado no n.O 6, Dez. 1939, de The Geographical Journal,
de Londres.
Em nosso entender, o tr.açado e concopção do !na.pa-múndi, assim como das restantes cartas do atlas, obedec= ao propósito deliberado de incluir na zona portuguesa, não só as Molucas mas a América Meridional entre
o Amazonas e o Prata, e de fazer crer, por medida de prudência, que o Atlintico era fechdo a NO. e 50. e o fndico a Oriente. Assim se explica que a medida do grau do Atlas, como observou Destombes, seja de 16 2/3 léguas,
quando os dois valores então adoptados pelos portugueses eram de 17,5 e 18 léguas; que o Brasil apareça. no
mapa-m,úndi, grosseiramente aproximado da África; e que, nas cartas do Oriente e no mapa-múndi, subsista o Sinus
Magnus de Ptolomeu e ó Indico apareça cerrado a Oriente, quando já se conhecia, sem sombra de dúvida, o prolongamento das costas órientais da China para o Norte. Documento oficial, viciado por inúmeras fraudes, o Atlas de Lopo
Homem üustra com eloqüência a política secreta de D . Manuel, em relação aos seus domínios coloniais e, = especial,
ao Brasil.
(1) A. Cortesão, Cartografia e cartógrafos portugueses dos seco XV e XVI, t. I, pág. 272-278. A reprodução
da carta forma a estampa V do T. II da mesma obra.
(2) Reproduzido por A. Cortesão, em obra cit., lI, estampa XVIl.
(3) Publicada por Vamhagen na sua edição do Diário da Nauegaf40 da 4rmada que foi" Terra do Brlllil
~m 1530' Lisboa, 1839, pág. 81-83.
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desilhas e conhecedor das fraudes cartográficas dos portugueses, não cedeu às apertadas instâncias do cunhado; e D. João lU, em 1534, quando traça definitivamente o plano das donatarias, vê..,se forçado a dissimular as suas ambições e limitar a mais austral das doações por 28 0 20'
de lato 5., aproximadamente como D. Pacheco, ao definir a linha divisória.
A viagem de Martim A. de Sousa, entre 1530 e 1533, cerra o período das capitanías
do mar e inicia, por assim dizer, a fase definitiva da colonização com a fundação das duas povoações de S. Vicente e Piratininga. A êsse tempo as freqüentÍssimas visitas dos navios franceses às costas brasileiras ameaçavam tornar-se em usurpação definitiva da soberania portuguesa. A guerra de corso tomara tal incremento, que se calculavam em mais de 300 os navios portugueses apresados. D. João lU não atendeu por êsse motivo às reclamações de Fran~isco I - o que 'a êste serviu de pretexto pau alentar os corsários que já infestavam as costas do
Brasil. O êxito das negociações diplomáticas, levadas a ca.bo em 1531 , em Fontainebleau,
ainda que favorecidas por Carlos V e pela venalLdade do almirante de França, mostrou-se
precário perante a inconstância do monarca francês e as tenazes aspirações dos mercadores
normandos e bretões, incitados pelos resultados auspiciosos das viagens anteriores.
Expedição de Martim Afonso e negociações diplomáticas do conde da Castanheira
completavam-se na mente de D. João lU. O primeiro levava por encargo, além de policiar a
costa do pau brasil entre os Cabos Frio e de Santo Agostinho, tomar posse, em nome da
Coroa portuguesa, das regiões platinas; averiguar das anunciadas riquezas em ouro e prata da
região que medeava entre S. Vicente e o rio da Prata; assegurar igualmente a soberania na
costa leste-oeste; e fundar os primeiros núcleos organizados de colonização.
Não nos cabe aqui dar conta das operações de polícia, comandadas por Martim Afonsu
ou seu irmão, algumas das quais degeneraram em vivos combates contra as naus e os invasores
tranceses, que se haviam apoderado da feitoria de Pernambuco, nem da malograda expedição
que partiu de Cananeia para o interior} à busca de metais preciosos. Em prinópios de 1533,
terminada a exploração das costas mais austrais do Brasil e do estuário platino, Martim Afonso
fundeava na baía de S. Vicente para dar comêço à mais fecunda das suas missões. Demos a palavra a seu irmão: «A todos nos pareceu bem esta terra, escreve Pêro Lopes, que o capitão-mor
determinou de a povoar e deu a tôdolos homens terras para fazerem fazendas e fêz uma vila na
ilha de S. Vicente e outra, nove léguas dentro pelo sertão, à borda dum rio que se chama Piratininga. E repartiu a gente nestas duas vilas; e fêz nelas oficiais e pôs tudo em boa obra de justiça, de que a gente tôda tomou muita consolação com verem povoar vilas, e ter leis e sacrifício e celebrar matrimónios e viver em comunicação das artes e ser cada um senhor do seu, e
ter tôdolos outros bens da vida segura e conversável».
Estes «bens da vida segura e conversável», isto é, a divisão do trabalho, a organização
das classes e a propriedade individual, a justiça mantida pelo poder civil, e a moral pela religião - conceitos que se dizem em frases tão breves - representavam um esfôrço de muitos
povos e muitas idades, e eram, por isso mesmo , inacessíveis às tribos aborígenes. A luta gigantesca entre o homem e a Natureza, entre o homem e o homem, tanto mais temerosa quanto
ao in1m1go Ílnterior se juntava o exterior, ia começar.
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o perigo era tamanho)

que no mesmo ano de 1532 em que MélIl.1tim AfonsoJundarva
S. Vicente, D. João IH, aconselhado pelo dr. Diogo Gouveia) que de França media melhor a
situação, se resolvia a dar novo e definitivo rumo à colonização, com a partilha e distribuição
da terra em donatarias. No entanto, só entre 1534 e 1536) depois do regresso de Martim
Afonso ao reino, o monarca passou as cartas de doação respectivas.
~Em que consistia o novo sistema, inaugurado por D. João IH na América portuguesa?
As cartas de doação concediam aos donatários um certo número de léguas de terra com a respectiva jUl'isdição civi.l e criminal; dava-se ao objecto de doação o nome de eecCllpitanias» e eegovernança»; ao donatário) 9 de ((governador» ou ((capitão» . A capitania era hereditária, . inalienável ~ indivisível, mas o capitão obrigava-se a repartir as terras de sesmaria, isentas de todo
o fôro ou direito, a pessoas que professassem a religião católica. A estas ficava pertencendo a
terra sesmada para si e seus sucessores, com a obrigação de aproveitá-la dentro do prazo fixado
na carta, em geral um quinquénio, sob pena de multa ou Lhe ser retirada. Por sua vez, os concessionários das sesmarias podiam conceder terras a novos povoadores. Ao governador era permitido guardar um certo número de léguas, em geral 10 a 16, como terra sua livre e is'enta,
a escolher num prazo de 20 anos e com a condição de ser repartida em 4 ou 5 lotes) distantes
uns dos outros duas léguas pelb menos.
Atribuições excepcionais de direito publico eram concedidas aos capitães: podiam elevar a vilas quaisquer povoações, conforme o fôro e costumes do reino; cabia-lhes a nomeação
dos respectivos alcaides-mores, ouvidores e meirinhos, e criar e dar tabeliados. A concessão de
sesmarias importava por sua vez a de direitos importantes de soberania aos favorecidos.
De maior alcance são as disposições que regulavam o comércio. Se a Coroa reservava
para si o mOi11opólio do pau-brasil, dos escravos, das especiarias e drogas, ~ lhe pertencia o quin:to
dos metais e pedras preciosas que viessem a deswhrir-se, em compensação era livre o tráfico dos
demais produtos, tanto ao donatário como aos moradores da capitania, que podiam exportá-los
pau quaLquer ponto da colónia, pôrto da metrópole ou estrangeiro. Apenas aos estrangeiros,
com fins proteccionistas, se aplicava a dízima de entrada e de saída na col&nia. Por est;tS disposições, é bem de ver, ficava livre aos colonos a ~ctividadeagrícola, industrial e comercial do
açúcar, que iria tornar-se a base do desenvolvimento da colónia C).
Doze foram as donatarias, pôsto que os quinhões se tenham çlevado ~ quinze, por
qUatlito aos dois irmãos Martim Afonso e Pêro Lopes de Sousa couberam ,cinco, graças .aos
especiais serviços anteriormente prestados na exploração das costas' brasile·iras. Os limi~es, na
totalidade, fixaram-se, ao sul, na costa de Santa Catarina, e, ao norte, na costa. do Maranhão,
incluindo uma linha litorânea que se estendia desta sorte por 735 léguas. A$ fronteiras entre
as capitanias fixavam-se 'por linhas geográficas de leste-oes~e que repartiam o território em
faixas paralelas de largura diferente. Pelo que respeita ao interior, declar~va-se, com .u.m a so(1) Em obra recente e muito notável, História Económica do Brasil (1500-1820),5 .. Paulo, 1937, o seu autor,
Roberto C. 5imonsen, combate, com excelente critério, o parecer de muitos historiadores brasileiros, que não só exageram o carácter feudal das donatarias (visível apenas na delegação da' sobet'ania),' mas o classificam de retrógado. Não
é apenas sôbre êste facto que o autor analisa, com e"pírito serenp e objectivo, a obra dos portugueses: np Brasil.
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Retrato cuia autoria foi dado o C/ouet, e pelo Dr. José de Figueiredo o Gregório lopes.-Existonte no Museu CondlÕ, em Chontil/y

briedade que se prestava às mais vastas interpretações) que as donatarias ~<entrarão pelo sertão
e terra firme adentro quanto podem entrar e ,fôr da minha: conquista)~) isto é, até à linha
divisória, ainda por fixar. .
O Limite extremo da ma,is meridional das capitanias) de Pêra Lopes de Sousa, orçava,
segundo a própria carta de· doação, por 28°20' lato S.; seguia-se-Ihe a de S. Vicente, reservada. a Ma·r tim Afonso, que se estendia até ao norte do Cabo Frio, mas incluindo o pequeno
lote de S. Amaro, doado ainda a seu irmão. Vinha logo a do Espírito Santo, de Vasco Fernandes Coutinho, e a de Pôrto Seguro, de Pêro de Campos Tourinho, limitada ao norte pelos
Ilhéus, de Jorge Figueiredo Correia, que ia até às proximidades da Baía. A célipitania da Baía,
doada a Francisco Pereira Coutinho, dilatava-se até ao Rio S. Francisco, que lindava pelo sul :l
de Pernambuco, doada a Duarte Coelho, e que se continuava) com a de Itamaracá, terceiro
lote de Pêro Lopes de Sousa. Seguia-se-Ihe a imensa capitania do Rio Grande e a do Maranhão,
por todo o vasto litoral, desde a Baía da Traição à de Diogo Leite, P(:>r 1°30' de lato N., concedidas ao historiador João de Barros e seu associado Aires da Cunha, intercalando entre elas
quar.enta léguas de costa de António Cardoso de Barros) até ao ,rio da Cruz, e daí até à do
Maranhão, novo lote, adjudicado ao ·vedor 'da fazenda Fernão A.lvares de Andrade.
2Teria D. João III desistido definitivamente da soberania sôbre as regiões platinas e as
que vizinharvam a foz do Amazonas, pois não entraram no quadro das donatarias?_ Supomos
que não. Situadas em zona litigiosa, nem ao monarca convinha suscitar prematuramente o
conflito, nem particular haveria que aceitasse lote de soberania disputável, em que invertesse capitais e e.5'forços com r.isco de perda total. O que importava era assegurar 9 núcleo
central, que pudesse mais -tarde servir como base de expansão. E assim foi.
Ao mesmo tempo que iniciava novo sistema de colonização, D. João III não desistia
de proteger o Brasil por mei9s diplomáticos contra as cobiças de estrangeiros. Por uma relação
do embaixador veneziano em França, Marino Giustiniano, de 1535, sabemos que D . João IH ,
para. eliminar as pretensões dos franceses ao Bras.it ohegou a oferecer a FrancÍ.sco I, para
cansorte do Delfim, sua irmã, <! infanta D. Maria, tão célebre pelos dotes de espíri,to como pela opulentÍss~ma fortuna. A «Sempre Noiva», que alguns camonianistas su. puseram a grande amada de Camões, o desesperado e impossí'Vel amor que ensombra as suas
elegias, foi oferecida à França como penhor supremo pela segurança do Brasil. Sua mãe,
D. Leonor, então rainha de França) patrocinava o projecto. «Esta Infanta, dizia o embaixador, é muito rica, pois tem de dote 400.000 escudos, com os quais ganhou nas índias outros 100.000. Aàém disso, o dote de sua mãe, em França, é de 200 . 000 escudos, pelos quais
responde o condado de Lorena. Acrescentem-se as suas jóias e vestidos, que são dum valor inestimável. Esta irmã oferece o rei de Portugal ao da França, para o Delfim, no que é muito
apoiado pela mãe. Portugal queria com êste matrimónio terminar com a querela das violações no ultramar, como as do Brasa, isto é, que o rei Cristianíssimo se obrigasse a não
consentir que ali fôssemo Mas o matrimóruo não é do agrado do rei Cristianíssimo» e).
(1) Publicada em Tomaseo, Relations des ambassttdeurs vénitiens SHr les affaires de France ou XVle s.,
Paris, 1838, t. II, pág. 86 a 89, A tradução francesa neste passo é pouco fid,

A batalha tinha de ganhar-se, não por habilidades d~plomáticas de momento, mas
com o trabalho e a guerra, com ÇJ suor e o sangue derramado, a torrentes e durante séculos.
D. João III, forçado pela inópia dos recursos, ao quebrar a rigidez mortal do monopólio régio
em que assentava a expansão ultramarina, delegando soberania nos donatários e abrindo ao
trabalho e ao comércio livre todo um império, dilatava infin~ tamente a !pátria e constiwía uma
espécie de seguro económico e moral, que havia de contribuir em breve e decisivamente para
.reintegrar Portugal na independência.
Um grande poeta, Guerra Junqueiro, escreveu no frontispício da Histótia da Colonização portuguesa do Brasil: «O Brasil não ohegou a ser uma colórua. Foi logo nação) foi logo
pátria: a nova pátria portuguesa, com novos heróis e descobridores ... ». E outro poeta português, o maior de todos, ao cantar, com genial poder definidor] o carácter da opopeia e do império português, dizia:
« .. .Esta pequena casa Lusitana:
É na Asia mais que todos soberana;
Na quarta parte nova os campos ara
EJ se mais mundo houvera lá chgara. (C. VII) est.
J

J

14)'

Arando os campos da quarta parte, isto é, regressando ao coméróo marítimo com
base na agricultura, que fôra o género de vida e o fundamento da independência nacional,
D. João III lançava não só os alicerces inabaláveis duma nova pátria, mas criva os melhores estímulos para a libertação de Portugal do domínio filipino.
Os donatários e seus companheiros) precursores dêsse novo Portugal, nos trópicos e em
meio de tribos na idade da pedra) foram juntamente heróis e mártires, alguns dos quais arrastaram seu calvário até à imolação nos festins canibalescos do aborígene. Exce>ptuando as
capitanias de S. Vicente e Pernambuco, nos extremos, e a de Pôrto Seguro e a dos Ilhéus,
ao centro, a administração das demais breve rematou em desastre, impondo à metrópole a instituição do govêrno geral, que se inaugurou em 1549, para suprir as deficiências do regime
anterior e dar unidade ao nascente organismo. Tomé de Sousa, nesse ano, iniciava a construção
da primeira capital, a cidade do Salvador da Baía.
Mas é a conquista do Rio de Janeiro aos franceses, realizada já sob o govêrno de Mem
de Sá, e iniciada por s'eu sobrinho Estácio de ~á, em Março de 1565, seguida da fundação da
futura metrópole, que firma definitivamente a soberania portuguesa no Brasil.
«E se mais mundo houvera lá chegara» - acrescentava o J:pico. Havia) sim. Havia
um outro mundo, formado pelo vastíssimo planalto central, as imensidades da Amazónia e da
bacia platina, a explorar, a povoar, a conquistar à Natureza e aos competidores espanhóis contra as estipulações de T ordesilhas. Essa foi a nova epopeia) tão grande como as dos Descobrimentos, da pequena Casa Lusitana.
JAIME CORTESÃO.
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CAPÍTULO II

A obra dos colonizadores do Brasil

A

TÉ

158o , a acção portuguesa no Brasil definira duplamente o seu método e a área

geográfica - o vasto Cél1ffiJpO - uma das maiores extensões tropicais conquistadas e
desbravadas por uma raça ~ de sua estupenda experiência colonial.
O que depois sucede é conseqüênci.a dessa fase inicial de adaptação, resulta de
suas lições, continua o seu oportunismo, o seu êxito, as suas soluções. O Brasil cria-se entre
1532 e 1549, isto é, entre a fundação de S. Vicente, primeiro munícípio, e a chegada de Tomé
de Sousa, primeiro gOV1ernador. Cria-se na acepção dum sistema económico (a cultura da cana
de açúcar, a lavoura da mandioca, base da alimentação do colono, a exportação do pau de tinturaria); de uma aliança étnica (a fusão de europeus e autóctones, cuja descendência mestiça,
ou «mamaluca», se caracteriZa pelo pendor sertanista, pela «fome de horizontes», pelo sentido
guer.reiro de sua vida semi-nÓInada); de uma projecção continental (a transposição da Se·rra do
Mar, a invasão do pléllnaloo paulista, o domínio .do litoral, a atracção do rio de S. Francisco, o
desdobramento das viagens exploradoras com o interêsse da periferia, a visão de conjunto, a
previsão de fronteiras «naturais», ao norte o Amazonas, ao sul o Rio da Prata); de uma unidade massiça. Os alicerces, que dariam firmeza à casa futura, são daquele tempo. O século XVII
é tributário do anterior nos seus aspectos primordiais: defesa do país contra o corsário estrangeiro; aglutinação municipalista; célItequese jesuítica; centralização política (do govêrno geral)
a corrigir a desagregação feudal (das capitanias hereditár.ias); elaboração do tipo nativista, formação do sertanismo como uma fôrça de terra e gente do Brasil destinada a ampliar-lhe as re-
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giões de língua portuguesa; antagonismo entre o padre e o «.caçador de mdios», instituição
comuna.l em opO-sição à autoridade forasteira, ruralização das actividades produtiva·s ; o engenho - poL,arizador social, negros, índios e brancos conjugados na movimentação dessa máquina
rude e 'primária; a cidad,e ribeirinha em contraste com o arraial sertanejo; imitação dos costumes indígenas ~omo fórmula comum de sobrevivência nas zonas de dispersão pastoril; diferenciação lenta dos «dimas» hrasileiros, recôncavo, mata, campos de Ol1iar ...
A originalidade dessa colonização é um tÍtulo de glória para P9,rtugal.
Nenhum povo antes dêle tentara em lar~a escala e a poucos graus abaixo do equador
uma organização semelhante, uma construção assim. O mais importante afigura-'se~nos ai o.
exemplo. dado às demais nações europeias. Os po.ntmgueses desencatt11tam os trqpicos, revelam a
Am6rica fora dos limites de impérios decadentes e lendário.,s .revolvidQS pela conqui'sta espanho.la) Itrazem-,lihe o. contingente criado.r do seu trabalho I o. esfôrço possante dQ seu braço. A
agricultura em proporções imensas, a fazenda e o. engenho t~itCO's, a escravidão .que os fêz render, a transplantação. de culturas, a pro.eza de enriquecer-se a flora brasileira c<Ym os vegetais
mais cobiçados alhures) ,sobretudo o projecto., realizado sem demo.,ra, de se antepor às e9peoiarias
do. Oriente a pro.dução. do. Brasil-. consti.tuem, na história do. génio universal, as no.vidades
que Po.rtugal ofereoeu ao velho mundo. entre 1532 e 1549.
Inglatevra e Ho.landa vieram depo.is, e atentas à eXlperiência portuguesa.
A illiciativa) a primazia, as formas engendtadas pelo. primeiro. co.ntacto. com as realidades equinociais, o selvagem e o. deserto, pertencem aos lusí:adas da geração manuelina que tlo..res'oeu .quando se desvaneciam as ilusões da índia. Ma-rtim Afonso de Sousa, almigo. de ill1fância
de D. João. III, e Tomé de Sous'a, herói de África, simbolizam êsse grande momento·; representatm-n? Pedlro Álwres Cabral, os nautas das eXlpedições que se seguiram à de 15°°, descobridora da terra) os pilotos do. contrato de Fernão de Loro.nha, os .capitães cujas calfa'Velas nos policiaram as águas afugentando. o competidor de outra fé e de outro idioma - - cabem também no.
painel variegado doiS cavaleiros da epopeia do. Orioobe, dos soLdado.s e marítimos do. ciclo. da pimenta e do ·cravo. Alinham-se na galeria que se pemaz co.m os extJtactores çle pau de ti.ngir,
com os destJrui~do.res da. concorrência estrangeira no oceano, com os navegantes do período. heróico de Gama e A1buquer.que, seja a época do coméllcio. dQS aheiro.s e das mercancias que se
armazenavam tanto nos porões da Casa da índia ,como na feitoria de Flandres: D. Manuel foi
o seu rei, D. Manuel dos Jerónimo.s, da Lisboa de Gil Vicente infestada de traficantes e al:1tistas, dos pro.fano.s e maravilho.sos exotÍsmos. D. João III, o. Colonizador, .retrata-'se ,na ins,talação,de
Martim Afonso em S. Vicente - agrícola, provida} com um ·certo ar bíblico. de aproveitamento.
daChanaan de aJlém-u:na<r-e na fundação da Haía, com pr.imo.res de 9'rdem e dignidade pública, numa tarefa equivalente à fundação dum Estado. co.!lJJtada pelos poemas imortais ...

*
A colonização começa pelos n.úcleos ribeirinhos que estabdecem em 1632-35 os capitães-donadr.ios. Antes d~ S .. Vi.oente ho~ve duas ,tentati'Vas dêsse género: em Caho. Fio, a primeira,
em 1503-4; em PernarnJbuco. ~ Qutraj.em ,1519-2.1.
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A BAíA DE TODOS OS SANTOS E A CrDADE DO SALVADOR. REPRODUÇÃO DO MS. ' RárEIRO DE TODOS OS SINAIS, CONHECIMENTOS,
FUNDOS, BAIXOS, ALTURAS, QUE HA NA COSTA DO BRÍI~/L. - SÉCULO XVI

Existente no Biblioteca do Ajudo

A BAiA DO RIO

DE JANEIRO COM A INDI CAÇÃO , ENTRE OUTRAS, DA CIDADE DE S. SEBASTIÃO, DA CI DADE VELH A, DA ALDE IA DE M ARTlN HO
E DO FORTE DE VILAGANHÃO. GRAVURA REPRODUZIDA DO MESMO CÓDICE

PORMENOR DA 3." CARTA DO ATLAS DE lÁZARO lUI Z, DE 1563

Exislenle no Academia dos Ciências de L,sboa

I.

Da feitoria de Cabo Frio, onde ficaram vinte e quatro soldados deixados por América
Vespúcio, só se conhece uma ressonância literária: a fantástica descrição da ilha da Utopia feita
por Tomas Morus (1517), que dá como informante a um daqueles portugueses. De Pernambuco
se sabe que os franceses destruíram o arraial. Foi Pêro Lopes de Sousa que de lá os expulsou
indo de S. Vicente. Daí a pressa de el-rei em mandar-lhe capitão povoador, Duarte Coelho, benofiaiado com a capLtania cuja sede fundou: a vila de Olinda.
Graças ao sistema das dona'tarias r - que nada custava ao tesouro real e tinha a vantagem
de fixar no Hrasil poderosas cavaleiros enriquecidos na índia - surgem então Olinda (e Recife
e Igarassu), Itamaracá, VLla Velha na Baía, os povoados de Ilhéus e Pôrto Seguro, Vitória do
Espírito Santo, o efémero aldeamento de Pêra de Góis, perto de Macaé, no actual território fluminense, e S. Vicente, próximo do Iguape ocupado pelo Bacharel de Cananeia, um náufrago
ou degredado velho que se tornou amigo dos espanhóis. A costa sul permanecia indivisa. No
pôrto de Patos se tinham refugiado companheiros de Sólis, em 1516, um dos quais, o português AJeixo Garcia, português como próprio Sólis, entrou afoitamente nos sertões e alcançou
os Andes bolivianos, numa viagem sem precedentes, quiçá decisiva para a história do hemisfério, se o herói não morresse na volta, às mãos dos índios do Paraguai. A baía de S. Francisco
do Sul passara a ser freqüentada por navios castelhanos, e dali partia o caminho indígena que
levava, em prejuízo da navegação do rio Paraná, ao interior do continente: o caminho de Cabeza de Vaca, o Adelantado, que aSSLm penetrou até Assunção do Paraguai, numa espécie de
inauguração retumhante dêsse varadouro. Os portugueses estenderiam a posse até as imediações do Uruguai no século seguinte, progredindo, de Iguape para Paranaguá, depois em direcção a Laguna, por fim até o estuário do Prata, durante o prolixo conflito da «Nova Colónia do
Sacramento» (1679-1777).
Para norte, a colonização esbarrara em Itamaracá. Na dependência das guerras que
Duarte Coelho e seus filhos fizeram aos índios ,rebeldes, livrando dêles as plantações de canas
da várzea de Pernambuco, a enorada da Paraíba esperou uma acção convergente, da coroa, do
govêrno geral e da iniciativa particular, para dar a Portugal aquela região de petiguares aliados
dos branceses (1585). Povoada a Paraíba, a expamão para o Rio Grande do Norte segutiu-se-lhe
como um complemento ou imperativo da luta contra os intrusos, associados aos petiguares. A
exclusão do ,çoncorrente é integrativa do património luso. Corresponde a uma constante, no
quadro das fôrças criadoras da nacionalidade, que invariàvelmente impele à ocupação do país,
no sentido do moridiano (até o Rio Grande do Norte) e, depois, em direitura à Amazónia. Em
1599 funda-se o forte dos Reis Magos: é a atalaia setentrional que permite a metodização dos
esforços mili tares visando à encorporação do Ceará ( 16°3-1607), à expulsão dos franceses do Maranhão (1614), à colonização do Pará (1617).
Esse movimento avassalador, mercê do qual o Brasil é hoje a maior unidade poHtico-territarial do planeta (8.500.000 quilómetros quadrados) ,.....,... difere substancialmente nas suas duas
grandes zonas de ocorrência, ao norte e ao sul.
No sul, a ampliação das fronteiras, o desrespeito da linha teórica de Tordesilhas, a invasão, pelos vales do Tie-té-Paraná-Paraguai e pelos «campos gerais» (até a região dos Tapes
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o Uruguai), nada tem inicialmente com os planos oficiais, as vistas e as intenções del-rei. Ao
contrário, o internamento do colono é um abuso, o seu sertanismo uma desobediência) os seus
objectivos imediatos uma infracção das leis do Estado e da Igreja: age por si, numa liberdade
aventureira que recorda o corso marítimo, sem regras, sem restrições, sem piedade. ~ o que se
cOJ;l'Vencionou chamar «bandeirismo», nome que vem de «.bandeirante», ou «entradeiro», que
ajuntava asseclas e índios-auxiliares à sombra de sua «bandeira» e com ela alçada penetrava os
matos. O bandeirante dássico é o paulista. A sua raça, o seu estilo de vida e guerra, o seu meio
antropogeográfico, dão-lhe um lugar próprio na história da terra. ~ o neto de João Ramalho,
mameluco de sangue português e indígena, que penetra os sertões como um andarilho ou lhe
navega os rios nas canoas monoxilas dos tup~s, afei.to à clavina e ao arco-e-flexa, o peito defendido por uma couraça recheada de algodão, a táctica de combater os índios aprendida dêstes,
e por 1SS0 invencíveis nas suas sortidas, nos seus assalrtos, na sua terrível profissão de caçadores de
selvagens. O jesuíta é o seu adversário pela definição mesma dos deveres apostólicos, ofendidos
pela escravidão do catecúmeno, feridos pela inclemência do «bucanero» dos desertos.
<:

Os missionários a partir de 1549 emprendem uma outra colonização : é o aldeamento
das tdbus dóceis, a sua educação pelo tra.balho e pela fé, a sua utilização e a sua defesa.
A Companhia de Jesu~ e~perimenta simu1tâneamente na índia e no Brasil a sua vocação
das missões ultramarinas, a política da cristianização e da salvaguarda dos povos acessíveis à
catequese, a sua pedagogia) a sua acção social, as suas energias organizadoras duma cultura e
dum espí.rito como os idealizou Loyola. O Brasil e a Companhia surgem na mesma época, pertencem ao mesmo ambiente histórico, crescem juntos. As artes aplicadas pelos padres, os Colégios, as aldeias) as Residências, por último as «reduções» meridionais, dos jesuítas castelhanos
(1599-1754), medram em chão brasileiro e aqui se avantajam, antes de empolgar a opinião mundial e impressioná-la. Arquitectura, estruturação da sociedade brasílico-portuguesa, a submissão
dos indígenas à disc~plina religiosa, uma economia colectiva daí derivada, a oposição à violência
colonial dos missionários pacíficos, um interminável atrito a obstar a colaboração dos sertanistas com os inacianos, defluem dessa vasta experiência que imortalizou Nóbrega, Anchieta, Az!picuelta Na'VaJ'Iro, Gouveia, Rodrigues, Azevedo ...
\ Tomé de Sousa e Mem de Sá auxiliam eficazmente os jesuítas, que ajudam a criar. a
Baía, Rio de Janeiro, e
antecipam às ordens r.eaÍ5 lançando os alicerces de São Paulo no planalto já devassado por João Ramalho e sua família goianá.

se

Mas os paulistas não se conterutam com os sertões inçados de í~dios bravios. Ousam atacar os estabelecimentos dos padres espanhóis no vale do Paranapanema (1628), dissolvem as
concentrações indígenas de Guaíra, pilham e devastam as aldeias entre o Uruguai e o Paraguai,
comunicando êsses territórios, doutro jeito ainda hoje territórios de língua castelhana, com a
vila de São Paulo. O desbordamento, de comêço contrário a todos os preoeitos de caridade cristã
e boa vizinhança, representou o melhor argumento para o desp rêzo final a que se relegou a linha
de T ordesilhas: deu a Alexandre de Gusmão, em 1750, o critério do «uti possidetis» que o
habili.tou a demarcar o Brasil com os limites aproximados de sua actual configuração.

No norte, entretanto, a expansão não foi assim arbitrária nem indi:vidualisüa. Se no sul
negava o Estado (o sertanista era um evadido da constrição «política»), no norte o confirmou
plenamente.
De São PauJo para o oeste quem entra os campos e os vales é o mameluco, superior à
lei; de Pernambuco para o Rio Grande, o Ceará, o Pará, o Estado marcha adiante ou atrás do
conquistador. Trata-se dum desalojamento: do estrangeiro inimigo da coroa. A guerra, pois,
antecede à ex.ploração cobiçosa de proveitos económicos. Tomada com o valor das armas a terra
infinda (tôda a costa les-oeste, do cabo de S. Roque à foz do Amazonas), cumpre ao Estado resguardá-la de novas incursões, de franceses, inglêses e flamengos. Quere o seu pronto povoamento, e o subsidia-o; instala fortalezas e capelas, suste.ntadas pelas rendas das ca'P~tanias prós!peras; custeia os presídios, nomeia os ca.pitães, provê à ocU/pação gradual, chega a tentar a imigração de ilhéus (Maranhão, 1619) antes de ceder à contingência de abrir os novos portos à
escravidão do africano. No norte, a autoridade - tão ausente no sul ,,-- se mostra com excesso,
com intolerância, com pertinácia. A .«maravilhosa» conquista do Irio Amazonas é um capítulo
suplementar das aotivida.des portugues·as do ciclo guerreiro-marítimo, do século que acabava de
expirar. Belém do Pará nasce de uma decisão oportunista, de carácter político: uma cidade
que, no estuário do Amazonas, apoiasse a luüa que lá se oferecia ao forasteiro. O Maranhão
brota da vitória de Alexandre de Moura (e Jerónimo de Albuquerque) sôbre os franceses. No
Ceará o forte (designação que se peI1pectuou na cidade, fortaleza) é um pequeno quartel que
serve de «base» à resistência apresentada pelos portugueses aos cariris belicosos, predispostos à
amiza.de com os luteranos holandeses. Os jesuítas em 1653 ampliam essa ocupação de pontos
essenciais, avançam Amazonas a-dentro, internam a colonização, e a unificam ligando-lhe os
núcleos esparsos e longínquos. O ' Estado e a Igreja dão-se as mãos na zona equatorial. A viagem de Pedro Teixeira, em 1639, si.tua a Eronteira amazónica nas nascentes do Javari, o que sigmfica a dilatação territorial no sentido do paralelo que os tratados com Espanha, no século
seguinte, ratificaram com simplicidade. As «missões» dos padres ajuntaram à posse, simbólica,
o aproveitamento e o estudo da terra, a vinculação da gente bárbara aos interêsses portugueses.
Entre 1532 e 49 o Brasil fundamental, balizado por S. Vicente, Baía e Pernambuco, se
destacara da nebulosa do Novo Mundo, da silenciosa selva do «Mundus Ignotus», da imensidade cósmica e misteriosa.
Depois qe 1549 a América Portuguesa aumenta, quebra o limite diplomát~co que lhe
impedia a projecção continental, a divisória de 1494 - e se alastra, império em formação solicitado por «fronteiras naturéllis», às bacias do Amazonas e do Paraná, sem perder com a dilatação e o crescimento nenhuma de suas caracterÍsücas iniciais: império da Hngua lusa, onde se
renova, mestiçando-se, a raça dos descobridores, e se prepara ràpidamen.te o ambiente a uma
nacionalidade fiel às suas origens, sàlidamente enraizada nas suas «realidades», admiràvelmente
unificada no seu espírito rácico e nas suas fôrças emocionais. O Império Português da América.
O Império Brasileiro em seguida.
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açúcar é o agente responsável de uma associação providencial: elabora principalmente na Baía, em Pernambuco, em S. Vicente, um tLpO de vida rural que é o próprio Brasil
na sua imediata diferenciação da Europa, na sociedade híbrida que aqui se aclima, na sua
surpreendente combinação étnica e na sua economia mais peculiar. Sem o concurso do negro
de África não poderíamos compreender-lhe o que tJem de original, de inconfundível.
Enquanto nas vilas à beira-mar a metrópole se Iretrata, como transmigrada, com o govêrno, o juíz, a vereança, o soldado, 9 clérigo, o templo, o mercélldo, a rua, a civilização urban.l
transportada da mãe-pátria ~ no Recôncavo tudo é tropical, tudo é brasiLeiro.
A casa-grande .fa.z-se, é verdade, à maneira do sola·r português, com a «verrandah», uma
escadaria sôbre arcos, janelas protegidas peléllS rótulas (de procedência indUiSltânica), um ar conventual, própr,Ío da segregação da família branca, em face das «senzalas» da esoravatura. Mas
a ca.sa-grande não se reduz a habitação da família patriarcal: é fortim, é núcleo de aglutinação
sociél'l, é o centro de uma organização delicada e complexa, é um prolongamento do poder público, da autoridade régia, da soberania portuguesa, de ,sua disciplina, de sua arregimentação das
fôrças desconexas e primárrias da economia colonial. Ao pé do casarão s'enhoriaJ. está a capela. A
Igreja a par do Estado. Emblema da ordem esplritual, igualmente robustece o patriarcado agrícola com a sua aliança útil e próvida. O capelão é de ordinário um dos filhos do «senhor de engenhO». ~ste vale mais do que o proprietário rural europeu: é um misto de «landlord» - no
seu domÍ:n~o feudal - e ohefe de família das sociedades primitivas, um tanto conde anltigo no
seu condado (<<tratéllffi-se como uns condes», ~nformou o padre Fernão Cardim no princípio do
século XVII) - . e bíbLico patriarca tribal. Dependem dêle O'S trabalhadores, às centenas: índios
primeito, depoilS, e ddinitivamente, negros africanos.
.
A escravidão dignifica o homem branco, presumidamente nobre, só pela ci·rcunstância
de não ser índio ou prêto.
As ouoras distâncias sociais perdem a sua valia no meio rústico onde há negros cativos
e o branco que lhes explqra a paciência servil, o vigor dos braços, a resignação bovina. Não se
faz questão, na colónia, dos pergamil!1Jhos que acolá classificam a aristocracia. «Senhor de engenhO» é tÍtulo de nobreza. Da nobreza colonial que D. João IH e seus sucessores quiseram houvesse no Brasil, ligando ao «1atifundium» uma idéia nobiliárquica semelhante à da primitiva
castelania nos albores do Reino. Isenções, foros, regalias concernentes ao sistema de morgadio,
inalienabiLidade do «,engenho», a sua conservação na primogenitura através das gerações, puderam e.9tJruturar uma classe de proprietál1ios representativa da nova Lusitânia. São os filhos dêsses senhores que se diplomam em Coimbra e voltam magistrados, tJeólogos, letrados; ou,
hO'mens de espada, saem à ddesa do país contra os intrusos. A cultura, que já é considerável
no século XVII - condensa-se entre essa gente orgulhosa, rica e combativa. GraçéllS às rendas do
açúcar pode ela apresentar - em 1584, quando Gabriel Soares redige o ·seu «Roteiro» - a civilização aparatosa, algo insólita, de Olinda, onde não havia pobreza, os senhores de engenho
gastavam prodigamente, todos passavam à lei de tidalguia, e, em cavalos de preço, ostentavam
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pelas ruas o luxo imoderado e arrogante. Os Colégios da Companhia beneficiaram-se dessa fartura, bem ajudados da caridade dos fiéis, aliás recompensados pela educação que lá recebiam os
pa1rentes jovens, muitos dos quais, sem ir à Europa, Clldquiriram saber e renome, ilustraram Baía
e Pernambuco do tempo de Fernão Cardim, António Vieira, Gregório e Eusébio de Matos. Ao
chegarem os holandeses, em 1624, o Recôncavo baiano era uma florescente região com oitenta
engenhos prósperos, uma sociedade consciente dos seus interêsses natLvista:s, o patriarcado rural
enraIzado na organização do trabalho e na sua disciplina, cada agrupamento obediente a um
chefe Eami,lj.al, cujos clientes e escrêllVos não faltaram ao apêlo dos governantes, para a guerra
sem qua·rtel ao invasor. Guerra nacionalizante de 1624-54: geradora duma superior harmonia
social simbolizada pelos três dirigentes co l,igado 5 , João Fernandes Vieira, o português, Porti, o
índio, Henrique Dias, o negro. O amálgama é também aí a fórmula do contexto futuro do Brasil: antecipa-o.

2Que significava em 1580 o Brasil para Portugal?
Já muito lhe valia; e prometia ainda mais.
A prova têrno-Ia no jôgo diplomático de D. António Prior do Crato, disposto a comprar, com o Brasil, a ajuda francesa, e no empenho dos Filipes em resguardá-lo. ~ obscura a
trama do pretendente batido na ponte de Alcântara, expulso do seu país pelas triunfantes tropas
do duque de ALba: mas não se lhe pode negar habilLdade - e activid<Lde - em estendê-la às
côrtes europeias inimigas do seu grande rival. Papéis não nos faltam, descortinando a ÍII1triga
em boa parte devida à subtileza de Catarina de Médicis. Esta quis corrigir o êrro de Francisco I
(e de seu marido Henrique II) de não ter apoiado oportunamente os pilotos de Jean Ango, os corsários e contrabandistas de Dieppe e Honfleur que fizeram a guerra à própria custa nas águas
sul-americanas. Tratou com o Prior do Crato: navios e homens em troca do Brasil: Foi a aventura que se desmanchou à vista dos Açôres com a derrota de sua esquadra pela do marquês
de Santa Cruz. «Documentos desta combinação (resumimos alhures) são minuciosos mapas do
Brasil com as armas de Strozzi conservClidos em Paris, indicando portos da costa em que desembarcar (Rio de Janeiro e Pernambuco) e a carta eLe Catarina - recen.tem~nte encontrada na biblioteca de Hermitagem, em Leninegrado: Uma vez que houverdes entregues os Açôres ao pretendente An tónio do Crato - nosso aliado -- ireis ao Brasil, do qual sois nomeado vice-rei).
(P. Calmon, História do Brasil I, 376). Destroçada a frota francesa comandada por Strozzi, no
mesmo fracasso mergulhou a cobiça da rainha esperta. Não ousou prosseguir no seu projecto.
Limitou-se a acoroçoar (como faria sua sobri,n ha Maria de Médicis, em 1612) esparsas tentativas de colonização na costa dos petiguares, fragmentárias e, por fim, malogradas.
Filipe II percebeu a importância da colónÍa e cuidou de fechá-la aos navios estrangeiros
(1594). Interrompeu assim o intercâmbio flamengo-brasileiro cujo pôrto de escala era Lisboa, e
vihrou um golpe decisivo no capitalismo de Amsterdão e Haia. interessado de trinta anos
àquela data na importação dos açúcares de Pernambuco e da Baía. Não fôra essa proibição
brusca, sacrificando os cabedais empregados em navegação freqüente e avultada, e os negocian..
J

tes hoiaJndeses não se lembraJ.'liam de viJr conquistar o Brasil. Contentar-se-iam com os seus lucros
ttíploces: de capitalistas de muitas emprêsas coloniais (custeio de engenhos e seu fornecimento), de armadores (as urcas holandesas preferidas às cél!tavelas e aos galeões peninsulares) e de
mercadores (intermediários da venda dos açúcares para o cenbrO e o nOl.1te da Europa). Feridos
no seu negócio, arquiteotaram uma vigança de largas proporções: a Companhia. d<l's fndi-as Ocidentais (1618), que subsidiou uma guerra de quási tr.inta anos.
Não exageremos, .contudo, os índices económi.oos do Brasil quinhentista. Portugal não
auferiu antes do ciclo do açúcar - que se mostra pujante depois do govêrno de Mem de Sá
(1570-80) - rendimentos fortes de sua possessão cara, invertebrada e mal compreendida ainda.
Basta a pouca atenção dos poetaJS da áurea fase de Sá de Miranda e Carnóes para essa terra sem
ouro, sem cidades bizarras e sem povos de cultura velha, para que nos certifiquemos da escassez
e modéstia dos seus tributos. Até então foi «deficitária» . O pau brasil não pagava as armadas
guarda-costas, as expedições de VlÍgilância. Para a fundação da Baía lançou mão D. João III de
300 mil cruzados. Frei Luiz de Sousa transcreve um registo de 1544: «O Brasil não sàmente
não rendeu nada de v.i nte anos até agora o que saía; mas tem custado a defender e povoar mais
de 80 mil cruzados» (Anais de D. João lI!, p. 416). Teve el-rei de comprar aos herdeiros de
Francisco PereÍlra Coutinho a capitania da Baía por 400$000 de juro e herdéllde a CO'1'rer pela
alfândega metropolitana. Todos os proventos do Estado em tempo de Lourenço da Veiga cá se
aiplica-vam, tais as lutas, aprestos, ordenados, pensões da Igreja e dos soLdados. «Deficit» a conIbrastar com os lucros fabulosos da América esp<l'nhola - Potosi e México: deveras só se extingu.iu quando as alfândegas do Reino pass<l'tam a taxar aquêles açúcares. De 1618 são «Diálogos da:s Grandezas do Brasil» que esboçam o quadro da sociedade e da economia no período Ímedia1tamel1Jte subseqüente à dominação castelhana. Aí se estima a exportação em 500 mil arrôbas de açúcar (das três capitanias do norte), tnbutadas no Reino à razão de 250 réis a arrôba
-, «de que feita a soma vem a importar à fazenda de Sua Majestade mais de trezento5 mil
cruzados, sem êle gastar nem despender na sustentação do Estado um só real de sua casa, porquanto os rendimentos dos dízimos, que se colhem na própria ter.ra, basta para sua sustentação. Ora, fazei a êste respeito computação do que lhe rendem as mais capitanias do Sul, na~
quais entlre a Baía de Todos os SalMOS, cCl'beça de todo êste Estado, e depois desta feita formai
uma conta de deve e há-de haver como de morcador, e de uma parte pondo o que Sua Majestade gasta em cada um ano com as naus que manda à índia, soldos da gente de guerra e marítima, morndias de seus criados, 'mercês fe~tas a particulares, juntamel1Jte com o cabedal que
manda palta a compra de pimenta, e de outra pa~tJe o que lhe eLa rende, e juntamente o preço
par -q ue arrenda os direitos das naus que de lá vêm, e !Dotai bem o que houver de avanço para o
iguala.rdes com o rendimento CJ.ue colhe do Brasil das três capitanias referidas tão sàmente, e verei·s conquanto excesso sobrepuja ao da índia, e assim não hei mister mais prova para corroborar
minha verdade». (Diálogos, edição da Academia Brasileira, anotada por Rodolfo Garcia,
pág. I30)' O Brasil, já superior ao Oriente - ~CJ.uem diria quarenta anos antes? f a revelação do ciclo do açú-ca.r, quando Gabriel Soares escreveu o seu precioso Tratado: monocultura capaz de identificar, estlrll'turar um império. Mas não era apenas ela. Em 1618 o pau bra-
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si! dava ainda um lucro de 40 miJ cruzados anuais à real fazenda - e não tardaria a produzir-lhe muito mais o tabaco, lalVoura colonial que compete com a dos engenhos nas estatÍstica's
•
brasileiras do século XVII.
A impordncia económica das capitanias está graduada nos dados que coligimos de um
códi,ce de 1628 (ms. na Bibl.ioteca Nacional, do Rio de Janeiro - cód<ice Castel Melhor). O
valor do comércio er.a (à roda de 1620) de 2.500.000 escudo's em Pennambuco, de 2 milhões
na Baía, de 600 mil na Paraíba, de 300 mil Itamaracá, de 200 mil no Rio de Janeiro, 'de 60
mil no Espírito Santo. O arrendamento dos dizímos dera II5 .500 cruzados nas três capitanias
princhpais (Baía, Pe-rnambuco e Itamaracá), 80 mil na Paraíba, 36.200 em S. Vicente, 2.5 00
em .I1héus e também em Pôrto Seguro .. . Em Recife carregavam cento e vÍlnte I1.tavios de 120 t0neladas; na Baía, oitenta!
Pelos a,pontamentos de frei Luiz de Sousa, havia 235 engenhos no BrasiJ; mas o codi.ce, citado, nos indica 363.
Foi uma evolução apressada, entretanto sólida, compreensível; precipitada e lógica.
Em 1580 - quando Filipe II se apodera da coroa vacante - o Brasil era bem mais do
que uma promessa: era uma realidade em números redondos, em contabilidade clara, em efeitos que suscitavam a cobiça dos negocia,ntes nórdicos e dos judeus foragidos da Península.
O Brasil formara-se, nos seus elementos fundamentais , nas suas fôrças integrativas, na
sua m assa de in terêsses, na sua ri.gueza própria, no seu sentido luso-americano.
Restava - a animar o corpo progressivamente autónomo nos movimentos, nas energias
crescentes - um espírito nacional, gue se elaborou mais pausadamente. Século XVI: dos alicerces. Século XVII: da configuração. Século XVIII: da personalidade.
O Brasil pode assim sintetizar o seu desenvolvimento históri'co antes da separação, que
lhe outorgou coroa e independência, em 1822. 1.° sé.culo: das bases económicas. 2.° século:
da expa,nsão e posse de todo o país. 3'° século: de diferenciação nacional.
A biografia do impér.io cabe nesses «três estados»: é um retrn'to em tríptico cuja unidade artÍstica (iruistimos nesta acepção grandiosa de arte colonizadora) é a Amér,ica portuguesa.
Não há - na hÍlstória dos povos que projectaram a sua raça e o seu génio nos climas de
ultramar - eXperiência, êxito, realidade gue lhe vaLha . O BrasiJ de 1580, de r640, é o melhor
sucesso do período largo das navegações, dos d~scobrimentos} das conquistas longínquas e soberbas: êle, só, daria razão ao Infante D. Henri<jue na sua política do oceano, a el-rei D . João II
e aJO venturoso D. Manuel na sua política imperial, a el-rei D. João III na sua política de pO'Voamento, de oolonização, de defesa - e fechando com saldo a'5 contas do Oriente, bastaria para
assegura,r a Portugal uma situa.ção invejável no Universo. ~ o novo mundo em que Portugal
se 'revê - glória dos seus marinhei'ros, fruto de sua teoocidade, resultado de sua aventura sem
igual, a mais extensa e feliz dos luminosos tempos entre o teatro de Gil Vicente e o poema de
Camões, entre a viagem de Pedro Alvares e o epílogo de Alcácer-Qui.bir, entre o paço da Ribeira e a ponte de Alcântara, entre o apogeu e o ecl~se da monarquia.
PEDRO CALMON.
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CAPíTULO 111 .
A expansao portuguesa no Novo Mundo
pela acção missionária (1492-1580)

Novo Mundo, em relação a Portugal, tem dois aspectos distintos: parte foi descoberta e pertença de Portugal, outra parte não. A actividade missionária foi também
diferente: fora dos domínios portugueses teve carácter dispersivo; na América Portuguesa, ,isto é, no Brasil, foi organizada e metódica, depois da instituição do Govêrno Geral, em 1549, data em que chegaram também ao Brasil os Jesuítas, a quem cabe
quási na totalidade a acção missionária no período que historiamos.

O

I) Na América Espanhola
São escassas as notícias da acção Missionária em que interviessem Portugueses, fora do
Brasil. Solicitados pela epopeia dessa mesma América Portuguesa, da Africa e do Oriente, só
alguma circunstância esporádica os atira para longe dessas regiões. E alguns que nelas aparecem, o fazem mais por intuitos mercantis do que missionários.
No Peru, ficou-nos o nome ilustre de D. Francisco Vitória, mercador português, que se
fêz dominicano, e já o era em 1580, vindo a ser, pouco depois, Bispo de T ucumã. Exerceu notável influência, e procurou a todo o transe comunicação com o Brasil, cujos missionários da
Companhia de Jesus mandou chamar, dando ocasião a fundar-se a célebre Missão do Paraguai,
onde tanto iria trabalhar o jesuíta da diocese de Lamego, Manuel Ortega, que daí irradiou a
sua acção a imensos territórios, repartidos hoje pelas Repúblicas do Brasil, Argentina, Peru e
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Bolívia C). D. Francisco Vitória caru no desagrado dos Governadores do Peru e de Filipe lI,
sendo chamado a Espanha, onde faleceu em 1592. O motivo do desagrado foi ter «aberto cami~
nho e comércio com os Portugueses» do Brasil. Mas, por isso mesmo, deve-se, com justiça, nomear na História da Expansão Portuguesa no ll1undo \).
Outro «português clérigo», Francisco de Andrada, foi elemento preponderante nos
começos da cidade de Assunção, fundada em 1537, Pouco depois, o Vice~Governador Ruiz
Galán edificou uma igreja. E «deixou nela, para que servissem a Deus, ao p.e Francisco de
Andrada, ao beneficiado Gabrial Lescano, e aos Padres Fr. João de Salazar e Fr. Luiz; e tam~
bém deixou na dita casa ao Capitão João de Salazar, com cinqüenta homens».
A ordem dêstes nomes mostra que Francisco de Andrada figura em primeiro lugar. A
um português cabe a honra de ser o primeiro chefe eclesiástico da capital do Paraguai ~).
Na obra intitulada Primazia Serafica na Regiam da America, achamos também aI~
guns f;;anciscanos portugueses, poucos, que regaram com os seus suores (e um com o seu
sangue) as colónias espanholas que circundam o Mar das Antilhas. Não temos, porém, indícios de pertencerem a esta época (4). Pertence, sim, a ela (1536-1553) a acção de António Ro~
drigues, um dos soldados portugueses da Armada de D. Pedro de Mendoça, fundador de
Buenos Aires. António Rodrigues tomou igualmente parte na fundação de Assunção e foi
um dos eXpedicionários ao Chaco, na célebre viagem de Irala. Em I553, de volta para Portu~
gal, veio por terra ao Brasil. Entrando na Companhia de Jesus, converteu-se em grande missionário dos índios. Mas, cabendo neste período, a sua acção na América Espanhola nada
teve de eclesiástica, e quando começou a ser, já era em terras de Portugal C).

II) Na América Portuguesa

(1S00~1S80)

A) PRIMEIRAS ACTIVIDADES MISSIONÁRIAS

O Brasil chamou-se primeiro Ilha de Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz. Foi
uma predestinação. A Expansão Portuguesa no continente americano revestiu, mais do que
em nenhuma outra parte, carácter missionário. A primeira acção missionária no Brasil cabe,
cronológica e substancialmente, às ordens religiosas, primeiro à de S. Francisco, a seguir à
Companhia de Jesus. A acção do clero secular é quási nula antes do aparecimento da Com~
panhia de Jesus e foi a instância dela que se criou o primeiro bispado do Brasil.
(1) Serafim Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil, I (século XVI - O Estabelecimento), Lisboa
1938, pág. 357; A. falsa denúncia contra o p. Manuel Orte ga, na Revista Ocidente, Janeiro de 1940, pág. 24I.
(2) Id., História, I, 344-346.
(3) Id., Nota para a História dos Portugueses no Rio da Prata, na Revista Brotéria, Dezembro de 1935,
págs. 345-346.
(4) Fr. Apolinário da Conceição, Primazia Serafica na Regiam da America (Lisboa 1733) 15, 1°9-111, 139,
140, 236.
(5) Serafim Leite. António Rodrigues, soldado, viajante e jesuíta português na América do Sul, no século XVI
nos Anais da Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro. vol. XLIX (1936) 55-73; Um Lisboeta ilustre do século XVI
-António Rodrigues, soldado, conquistador e jesuíta, no Boletim Cultural e Estatístico, I (Lisboa 1937) 327-33I.
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Na Armada do descobr.imento, em 1500, iam de passagem para a índia alguns sacerdotes seculares e alguns franciscanos. O superior dos franciscanos, Frei Henrique de Coimbra,
teve a honra de celebrar a primeira missa no Brasil. f facto memorável. Mas, seguindo viagem
para o Oriente com a armada, a sua actividade missionária pertence à índia e já foi descrita
em capítulo anterior C).
OS Franciscanos só se fixaram definitivamente no Brasil depois de 1580. Até então
não ,surge mais nenhum nome de vulto. Um ou outro passaria nas armadas da índia. E é
certo que vieram a Pôrto Seguro dois capuchos italianos, um dos <Juais morreu afogado no
Rio do Frade (daí o nome). A circunstância de serem italianos dispensaria a referência. Em
todo o ca'so, à sua roda, e talvez por desdobramento do episódio, os cronistas Jaboatão, José de
Jesus Maria e Apolinário da Conceição falam doutros missionários, mais ao sul. Num estudo
recente, Fr. Ornulfo, examinando os textos, dá como certa a vinda dos dois · primeiros, e só
provável a dos mais r). Assinala-se ainda, de passo para o Paraguai, em território actual do
Brasil, por alturas de Santa Catarina, a estada de dois franciscanos espanhóis . Longe de ser
propícia à expansão portuguesa, a sua presença ali era expressamente anti-portuguesa.
Igualmente espanhol era o Ir. leigo Fr. Pedro Palacios. Todavia êste, embarcando em
Lisboa, já serviu a causa de Portugal no Espfrito Santo, onde se fixou, dando exemplo de
vida ausbeta. Ao seu nome, num alto morro, à entrada da barra do Espírito Santo, está ligado
o célebre Santuário da Penha, humilde capelinha ao comêço, onde o religioso viveu, orou e
morreu, ermitão e devoto C).
Não é possível averiguar, tirando a.quêles de passagem em 1500, quando chegaram ao
B,rasil os 'Primeiros membros do clero secular. À chegada dos Jesuítas em 1549 já existiam
alguns, desde a Capitania de Pernambuco até à de S. Vicente. Nome que valha a pena sobreviver é o do p.e Gonçalo Monteiro, em S. Vicente, que foi lugar-tenente do Donatário
Martim Afonso de Sousa. Outro clérigo chamou também a atenção, em Pernambuco: António de Gouveia, o «Padre Nigromante)) ou «Padre do Ouro)), homem com a pecha de
\
aLquimista, <Jue prometia ouro e cativava os índios e).
Não são muito lisongeiras as notÍcias que nos ficaram dêste primeiro clero, que rpaI
se diferenciava dos demais colonos. A sua vida, menos ajustada à pureza evangélica, foi causa
próx~ma para insistirem os Jesuftas pela criação dum Bispado, a ver se o vínculo da autoridade eclesiástica, presente, punha remédio ao escândalo.
A rogos de D . João lU, o Papa Júlio lII , pela bula Super specula militantis Ecclesia~,
de 5 de Fevereiro de ISS I, desmembrou o Brasil da Diocese do Funchal, a que pertencia hie(1) Cf. supra, pág. 175'
(2) Fr. Omulfo, Os dois «Rios do Frad~» (Notas Históricas) em VO%~s d~ P~trópolis, Outubro e Dezembro de 19':\9, págs. 608-611, 728-73,:\,
(3) Machado de Oliveira, O Conumto da P~nba na Prouíncia do Espírito Santo na R~!Jista do Instituto
Histórico ~ G~oeráfico Brasilâro, 5 (3.· ed.) I27; cf. Serafim .Leite, História, l, 222.
(4) Pedro de fuevedo, Antonio d~ Couu~ia, alcbimista do s~culo XV!, no Arcbiuo Historico Portugu~z, UI,
179-208, 274, 286. Cf. Serafim Leite, História, l, 483, ondl" se dá mais bibliografia, d~ ~:pistran? de Abreu, Rodolfo
Garcia e outros, s~bre tão famosa per30nagem que teve graves andanças com a lnqws1çao de Lisboa.

drquicamente, erigindo-o em Diocese «com Sé na Baía de Todos os Santos, cidade de S. Salvador» (1). A diocese do Salvador da Baía chamava-se também do Brasil, por abranger ao
princípio tôda a região portuguesa da América. Em 1575 criou-se a Administração Apostóhca de Rio de Janeiro para as Capitanias do Sul, a começar na do Espírito Santo \).
O primeiro Bispo do Brasil, D. Pedro Fernandes Sardinha, antigo e zeloso missionário
da índia, indigitado pelos Jesuítas para a Sé da Baía, não correspondeu às esperanças. Chamado a Portugal, naufragou ao pé do Rio Cururipe, a 16 de Junho de 1556, sendo morto e
devorado pelos illdios bárbaros. Os seus sucessores, D. Pedro Leitão (1559-1573), e D. Fr.
António Barreiros (1576- I 600), êsses, foram grandes prelados e colaboraram eficazmente na
vida religiosa, civll e colonial do Brasil. O mesmo se pode dizer de Bartolomeu Simões Pereira, administrador eclesiástico do Rio de Janeiro (1578- I 603)'
.
D. António Barreiros fêz parte de duas juntas governativas e notabilizou-se pelo denodo com que, em união com os jesuítas e mais portugueses da Baía, organizou a defesa da
cidade contra os piratas inglêses de Roberto Withrington C).
A alta função dêstes prelados, mais de carácter administrativo que missionário, em
dioceses vastas, com clero deficiente, e nem sempve do melhor (ainda que também iam surgindo já alguns clérigos bons e zelosos), era particularmente difícil. Erigiram paróquias, governaram com prudência, e apoiaram, no que estava ao seu alcance, os grandes missionários
desta época, a quem D. João IH confiou directamente a evangelização do Brasil.
B) A COMPANHIA DE JESUS

O Brasil, à chegada dos Jesuítas, em 1549, achava-se, como vimos, em precárias condições sob o aspecto religioso: nenhuma Ordem Religiosa, e o Clero, pouco, e não do melhor.
Os Jesuítas tiveram que começar tudo de raiz. Mas logo sem desfalecimentos iniciaram, diz
o grande historiador brasileiro, Capistrano de Abreu, «uma obra sem exemplo na história» (').
Não é possível dizer aqui quanto essa obra mereceria. Temos que n05 limitar a um trabalho
de síntese.
Para proceder com método, no reduzido espaço de que dispomos, tocaremos, ainda
assim surnàriamente, estes pontos essenciais: o pessoal missionário, as .fundações que fizeram, o
movimento escolar e cultural com os brancos, a catequese e aldeamentos dos fndios, a questão da liberdade, o seu influxo moral.

a)

Expedições Missionárias

De 1549 a 1580 saíram, do pôrto de Lisboa para o Brasil, 17 expedições m1ssIonárias
pertencentes à Companhia de Jesus. b página flagrante da fecundidade religiosa de Portugal.
(1)
(2)
(3)
(4)

Serafim Leite, História, II (século XVI - A Obra) 3 15'
Id., ih., II, 316.
Id., ih., II, 137,
Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial (Rio 1926) 66.
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Se ia um ou outro estrangeiro, levava-o o serviço de Deus sob a nossa bandeira. Portugal, pelos seus Reis, provia-o'S do necessário para a viagem, assim como no Brasil lhes facilitava, por
si, com dotações, e pelos seus Governadores com sesmarias e ajuda política, os melOS aptos
para realizar a sua extraordinária tarefa.
Convém deixar aqui a relação, ao mer os das três primeiras expedições.
São nomes 'q ue soam, todos, como grandes missionários. Nóbrega e Anchieta fundadores da nacionalidade brasileira; Leonardo Nunes, o primeiro apóstolo da Capitania de
S. Paulo, assim como Afonso Braz foi o seu primeiro arquitecto e o p.e Paiva o seu primeiro superior; João de Azpilcueta, o primeiro jesuíta que foi a Minas Gerais; Luiz da Grã,
que veio a ser provincial; Lourenço Braz, que se assinalou no Espírito Santo, em 1561, contra
os piratas franceses. E quási todos constam, pela sua correspondência epistolar, nas Cartas Jesuíticas, da «Colecção Afrânio Peixoto», editada p.ela Academia Brasileira, elementos preciosos
hoje para a História da América Portuguesa.
1.& EXPEDIÇÃO (1549): P. Manuel da Nóbrega (Superior), P. António Pires, P. Leonardo Nunes,
P. João de Azpilcueta, Ir. Vicente Rodrigues, Ir. Diogo Jácome. Estes dois últimos foram depois padres. Todos portugueses, à excepção de Azpilcueta, navarro.
6
2. EXPEDIÇÃO (1550): P. Afonso Braz, P. Francisco Pires, P. Manuel de Paiva, P'" Salvador Rodrigues. Todos portugueses.
3. 6 EXPEDIÇÃO (1553): P. Luiz da Grã, P. António Pires, Ir. José de Anchieta, Ir. João Gonçalves, Ir. António Blásques, Ir. Gregório Senão. Estes quatro irmãos receberam depois ordens de presbítero. À excepção de Anchieta, canarino~ e Blásques, castelhano, todos também portugueses.

Tais expedições não se faziam sem riscos. B uma página célebre de martirológio o
que sucedeu à 12.& expedição, saída de Lisboa a 5 de Junho de 1570: a 15-16 de Julho, na
altura das Canárias, foram marti.rizados, às mãos de calvinistas franceses, 40 jesuítas, já todos
elevados às honras dos altares, o B.a Inácio de Azev,edo e seus 39 Companheiros; e nos dias
13- I 4 de Setembro de 157 I foi martirizada outra parte desta expedição, por altura dos Açôres,
o P. Pêro Dias e mais I I Companheiros: - Testemunho do sangue I
O sangue, assim derramado, fecundou outras vocações m issionárias; e, no próprio Brasil, portugueses ou filhos de portugueses vieram render os que sucumbiram na luta e).

b)

Fundafões

Os Jesuítas fundaram inúmeras aldeias, desde a Ca.pitania de S. Vicente a Pernambuco,
.e depois, mais tarde, até ao Amazonas, que são hoje vilas e cidades. B um facto que as três
maiores cidades do Brasil moderno, Rio de Janeiro, S. Paulo e Baía, se formaram à roda do
Colégio: o Terreiro de Jesus era a praça central da cidade, e ainda hoje o é em S. Paulo e na
(1) Serafim Leite, História, I, S6o-S6r. Dá-se aq ui a lista geral das expedições dos Jesuítas no século XVI, e
também o Catálogo cronológico dos primeiros jesuítas recebUlos no Brasil, cujo primeiro ensaio se deve a Afrânio Peixoto nas Cartas Avulsas.

Baía. No Rio, a moderna esplanada do Castelo, demolido o morro onde assentava 9 Colégio, é
o centro da capital brasileira.
13AÍA: - A primeira cidade em cuja fundação colaboraram os jesuÍtas foi a do Salvador da Baía.
A armada de Tomé de Sousa, que saíra de Belém a 1 de Fevereiro de 1549, chegava à
Baía de Todos os Santos a 29 de Março. Dois dias depois, já em terra, padficamente recebidos: à sombra de um cruzeiro de madeira, celebrou missa o P. e Nóbrega, assistindo o Governador e todo o arraial. Um mês depois, achado o local apropriado para a nova cidade, deu-se
início à construção C). Como a 1 de Maio começaram os pedreiros e mais artÍfices a vencer
sôldo, infere Rodolfo Garóa que foi êsse o dia da fundação da Baía ~).
Ao iniciar-se o Govêrno Geral, as terras de Pôrto Seguro, onde aportou Ca,bral em
1500, formavam Capitania à parte. Hoje, com a Capitania de Ilhéus e a da Baía de Todos os
Santos, constit uem o Estado da Baía, núcleo central donde irradiou para todo o Brasil o princípio da unidade, ali arra'igado pelo espírito português.
Concorreram para a fundação da cidade do Salvador da Baía, o grupo indígena, que
já ali residia e se congregava na Vila Velha à roda de alguns portugueses, .sobretudo de Diogo
Álvares, o «Caramurm>, o grupo oficial comandado por Tomé de Sousa e o grupo jesuítico, sob
a direcção de Manuel de Nóbrega. O monumento, que a Baia há-de erguer aos seus
foodadores, tem de agrupa.r estes três elementos) se quiser ser justa e fiel à sua própria origem.
S. PAULO: - Fundada a cidade da Baía, os Jesuftas erigiram o Colégio dos Meninos
de Jesus, e foram-se espalhando pelas Capitanias. Uma das primeiras aonde chegaram fai
S. Vicente. Transposta a Serra, encontraram o Campo. Um dos factos mais importantes da
história da colonização portuguesa no Brasil é a fundação do Colégio de S. Paulo de Piratininga, nesse Campo famoso. A povoação que ali criaram havia de ter a maior influência nos
destinos do Brasil: o seu clima fértil e temperado, dando aos moradores abastança, qualidades de iniciativa e de resistência, a sua posição à beira do rio, que corre para o interior da
América do Sul, abrindo os seus recessos a futuras incursões, foram circunstâncias favoráveis
que o p.e Manuel da Nóbrega achou magníficas para funda.r o CoJégio no planalto, separado
de S. Vicente pela Serra do Mar.
1:ste Colégio dos Jesuítas foi a origem de S. Paulo. O primeiro acto histórico de S. Paulo
,realizou-o Nóbrega a 29 de Agôsto de 1553, a admissão solene de 50 catecúmenos indígenas.
Nóbrega deixou em Piratininga, nas terras do ·chefe índio e amigo, Tibiriçá, uma casa de
palha e dois Irmãos, que prepara·ram tudo para a inauguração do Colégio, a' 25 de Janeiro de
1554, dia da Conversão de S. Paulo, data em que se costuma celebraor a fundação da cidade e). (Entre parêntesis: S. Paulo tem hoje 1.4°0.000 habitantes e é um dos mais importantes empórios agrícolas e industriais não só do Brasil mas da América do Sul).
(1) Id., ib ., I, 19-22.
(2) Rodolfo Ga:rcia, Comunicação à Academia Brasileira, a 19 de Agêisto de 1937, cf. Jornal do Comércio,
Rio, 21 de A gêisto do mesmo ano.
(3) Serafim Leite, Rt:velafót:s sôbrt: a fundafáo de S. Paulo na ~evista do Arquivo Municipal de S. Paulo,

RIO DE JANEIRO: - Não tardou que outro assunto grave solicitasse a atenção geral,
em pa,rticular a dos Jesuítas.
Os Franceses, comandados por ViJlegaignon, tinham-se estabelecido na Baía do Guanabara, em Novembro de 1555' Construíram o Forte de Coligny e esta «França Antártica», que
assim se intitulava, prometia progredir, cortar o Brasil em dois, e daí ameaçar as naus da índia por alturas da Ilha de Santa Helena. Era mister arrancar 9 escakacho exótico, foco, dentro
do Brasil, da heresia calvinista.
Podem-se assinalar três fases na conquista do Rio de Janeiro: a destruição do Forte
Coligny, o armistkio de Iperoig e a investida final.
O Forte destruíu-se em Fevereiro de 1660, pelo Governador Mem de Sá, com a ajuda
dos Jesuítas, que cederam os índios das aldeias, e enviaram de S. Vicente um bergantim artilhado, assistido pelo p.e Fernão Luiz e Ir. Gaspar Lourenço. Não convindo, porém, ao
Governador manter-se no Rio, por não ter gente bastante, os Franceses e T amóios, repelidos da
Ilha, estabeleceram-se na terra firme, e o perigo persistia, e as guerras continuavam nos confins
de S. Vicente. Nas escaramuças entre a gente de S. Vicente e os Tamóios fronteiros tomaram
parte os JesuÍtas. Numa das expedições, menos feliz, o p.e Manuel de Paiva foi o último a
reürar-se para as canoas, animando a todos.
O momento era particularmente difícil em 1563: ao norte de S. Vicente, os Tamóios
hostis aos Portugueses e aliados com os Franceses; no sertão de S. Vicente, parte dos Tupis revoltados. Nóbrega medita um golpe audacioso: enfraquecer a confederação geral dos T amóios, e
unir ao menos parte dêles com os Tupis fiéis. Separando do Rio os T amóios da costa, seria
fácil o estabelecimento dos Portugueses no Rio. Aliando os T amóios da costa aos Tupis fiéis,
continham-se em respeito os Tupis revoltos. Entretanto, chegaria,m reforços de Portugal e fundar-se-ia a cidade do Rio de Janeiro. E seria a civ.ilização e a paz.
O plano surtiu efeito. Mas para isso foi necessário que Nóbrega fôsse o próprio embaixador aos T amóios de Iperoig, com risco da vida. Foi e levou consigo o jovem religioso,
Ir. José de Anchieta. Ficaram ali meses e passaram trabalhos e perigos inauditos. Não nos
detenhamos: o armistício de Iperoig é uma das belas páginas da expansão portuguesa no
mundo pela acção missionária.
Em virtude dêle os T amóios de Iperoig mantiveram-se fiéis daí em diante aos Portugueses. Os do Rio permaneciam renitentes, acirrados pelos Franceses. Urgia a conquista. Gastaram-se na campanha dois anos. O herói militar foi Estácio de Sá; o herói religiosot Manuel da Nóbrega.
I
Muitos da armada, vendo a dificuldade da emprêsa, hesitavam e alguns resistiam abertamente. Nóbrega era o conselheiro do Capitão.
- «Padr~ Nóbrega, e que conta darei a Deus ~ a El Rei se lançar a perder esta
armada?»
II, 39-47; Reuista da Academia Brasileira de Letrlls,
1~7) 92 ; História, l, 269-277'

D.O

160, págs. 452-457; Páginas de História do Brasil (S. Paulo
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Responde êle com confiança mais que humana: I
- «Senhor, eu darei conta A Deus de tudo; e se fór necessário irei à presença de EIRei e responderei por vós».
O mais numeroso elemento de combate eram os índios das aldeias dos Jesuítas. Assistiram-lhes, algum tempo, o Ir. Anchieta, e, todo o tempo, o P. e Gonçalo de Oliveira.
A campanha, iniciada no dia 1.0 de Março de 1565, só se concluíu em 1567, dando-se
o ata1que geral no dia 20 de Janeiro, dia de S. Sebastião, com reforços trazidos pel9 Governador
Mem de Sá.
Estácio de Sá ficou mortalmente ferido neste primeiro e decisivo combate. Mas a conquista foi um facto e a cidade fundou-se, suprimindo-se assim essa incrustação estranha) que,
a ter prevalecido, teria mudado totalmente o rumo das coisas na América do Sul, com funestas conseqüências para a colonização pórtuguesa e para a própria existência do Brasil C).
Nóbrega foi o grande animador desta gloriosa emprêsa, a juízo dos grandes historiadores
brasileiros. Aliás era essa já a opinião dos seus coevos. Diz Anchieta: «Do Colégio do Rio de
Janeiro foi primeiro Reitor o p.e Manuel da Nóbrega, que o começou a fundamentis, e nêle
acabou a vida, depo,is de deixar tôda aquela terra sujeita e pacífica, com os índios tamóios sujeitos e vencidos, e tudo sujeito a EI Rei, sendo êle o que mais fêz na povoação dela. Porque
com o seu conse1ho, fervor e ajuda] se começou, continuou e levou a cabo a povoação do Rio
de Janeiro ~).

c)

Movimento escolar e cultura,

Em 1580 o estado de instrução era ó seguinte: Em S. Paulo de Piratininga, S. Vicente) Espírito Santo, Pôrto Seguro e Ilhéus, escola preliminar. No Rio de Janeiro e Pernambuco,
colégio com uma classe de instrução preliminar e Qutra de latim e humanidades. Na Baía, capital da Colónia, colégio com uma classe de instrução preliminar, duas classes de Letras Humanas, uma de Arte (Filosofia), outra de Teologia Dogmática, outra de Casos (feologia Moral).
O Colégio da Baía) com carácter universitário, segundo os privilégios da Companhia,
dava graus de bacharel e licenciatura en; Artes, com solenidade desusada) as mais altas manifestações intelectuais e pedagógicas. Freqüentava-o quem queria. E freqüentaram-no a êsse e
aos mais, durante mais de dois séculos, os maiores brasileiros. «.o Brasil, diz o barão de Rio
Branco, deve às escolas fundadas pelos Jesuítas quási todos os vultos da sua história literária dos
séculos XVI a XVIII» (').
Sendo os fundadores da instrução e educação no Brasil, os seus colégios foram também
os primeiros e mais importantes núcleos de cultura humanista. As suas festas escolares eram
(1) Id., Conquista e Fundafáo do Rio de Janeiro em O Instituto, Coimbra, vol. 90; História, I, 371-389 ;
Páfinas, 217-228.
.
(2) Cartas Jesu;tas - III - Cartas, Informafões, Fragmentos Históricos e Sermões, de Joseph de Anchietll
(Rio, 1933, Colecção Afrânio Paxoto) 327.
(3) Serafim Leite, As primeiras escolas do Brasil, separata da Revist. d. Ác.demi" Brasileir. de Letru!
11. 0 150, vol. 45 ,(1934) 28; Páfinas, 58-59·

FORTALEZA DOS REIS MAGOS - RIO GRANDE DO NORTE (1597 • 1598L

EspíRITO SA I'no. JUNTO AO RIO DOS REIS MAGOS DESTACA-SE A ALDEIA INDíGENA DO MESMO NOME
Gravuras reproduzidos do códlce iluminado Rezõa do Estado do Brasil no Govêrno do N orte etc. -~Ms. n.o 126 do Biblioteca ,:lo Pôrta
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MINAS

LEGENDA
Nomes sublinhados - Colégios com dotação real.
- Entradas ou missões dos Jesuitas e sentido
da sua penetração ao interior.
Datas

- Estabelecimento ou passagem dos Jesuitas.
- Limites acluais dos Estados do Brasil.

Do Histório da Companhia de Jesus no Brosi /, pelo Dr. Seroflm lei le, S. 1. . Lisboo:J 938

preteXlto para se escreverem e recita:rem composições em prosa e verso na língua portuguesa,
latina} ,tupi e até angolana. Compunham-se diálogos pastoris, comédias! .vragédias e autos,
peças que transbordavam para a praça pública e atraíam as multidões, com9 o célebre Auto da
Pregação Universal, de Anchieta. E assim! cultivando a arte cénica e diveJ.'1tindo e catequizando a gente, se fundou o T eavro no Brasil C).
Nestas peças, com o Português, entremeavam-se às vezes outras línguas, o Castelhano
e .sobretudo o Tupi, para serem compreendidas dos fndios.
Esta necessidade de se fazerem entender dos fndios, que tinham de catequizar, levou
os JesuÍtas ao estudo da sua língua. bles compuseram a primeira gramática, o primeiro vocabulário, o primeiro catecismo da língua Tupi-Guarani, e} por êsse facto, ,foram os criadores da
LingüístLca Americana.
E uma das suas maiores glóri-as. A impressão de tôdas estas obras é posterior a 1580.
Mas a raiz de tôdas, segundo os documentos, emerge dê·ste período. Corriam elas a pr.indpio
manuscritas, e foram-se pulindo gradualmente. Distinguiram-se nesta emprêsa lingüística Pedro Correia, João de Azpikueta Nava.rro, Leonardo do Vale e José de Anchieta.! em cujo
nome saÍu a celebérrima Arte de Gramática, ,impressa em Coimbra em 1595 e reimpressa
depois e).
Muito antes desta data imprimiram-se em Portugal e na Itália algumas cartas dos primeiros padres. 'E um facto a assinal-ar pela importância histórica que adquiriram desde a lnformafão das Terras do Brasil, de Nóbrega, até à epístola Quamplurimarum rerum naturalium,
de Anchieta, e outras.
Além das informações estritamente religiosa,s, contém a epistolografia dos JesuÍtas as
primeiras notícias para a história geral do Brasil e da colonizaçãp portuguesa, e para o estudo
da etnografia, folclore, arte, habitação, raças e costumes dos fndios. São fundamentais para o
estudo daquela época C).
Dela nos surge o Novo Mundo na sua ,feição nativa, e o.s reflexos dêle sôbre a civilização que chega, assim como os efeitos desta sôbre aquel-a, na indústria que começa, com teares
de algodão, .forjas de ferreiro e fábrica de lactidnios, com a agricultura que se desenvolve com
espécies novas, que os Jesuítas 'transplantaram para a América, com a indústria pastoril e com
os primeiros ensaios de pintura e a1liquitectura artÍstica e).
Ao mesmo tempo, desenvolvia-se a sua acção moral no seio da gente branca, com
a adminÍiStração dos sacramentos, consultas de consciência e grandes so1en~dades religiosas; e
também, a par disto, e ainda mais do que isto, pelo motivo mesm9 da estada dos JesuÍtas portugueses na América. se iniciava e fortalecia a sua actividade com os indígenas.

(1) Id., lntrodufão do Teatro no Brasil na Revista Brotérja, vol. XXIV (Abril de 1937) 395-409; Hist6ria,

H, 599-613'
(2) Id., Histórja, II (Cap. - Fundafáo da Lingü;stica americana) 545-568.
{3) Id., Ib" lI, pág. 531 esegs.
(4) Id., Ih" lI, pág. 587 e segs.
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d) Catequese e aldeamentos
A .ida dos Jesuítas para o B.rasil teve um fim explícito: . a conversão dos naturais da
tel'ra. Para a eficácia do seu apostolado eram necessárias diversas medidas que o garantissem e
amparassem. Verificando os padres) o que aliás Pêro Vaz de Caminha tinha já observado, que
os índios, os da costa da Baía, não adoravam ídolos, pelo menos 'sob a tOorma conhecida, africana ou asiática, de antropomOorfismo (os maracás, se não fôssem instrumentps mais c:le carácter mágico, seriam elementos rudimentares dêsse culto), compreenderam que a catequese dos
índios era uma questão de costumes_:_ desterrados 9S que eram maus, como a antropofagia e a
poligamia, numa primeira fase, por assim dizer negativa de apostolado, a seguinte fase seria já
construtiva: dar-lhes vida cristã relativamente fácil, a-pesar-das circunstâncias precárias em que
os índios se achavam (civilização atrasada e frouxidão de hábitos). Ex.igiam-se apenas duas
garanttas essenciais: vida social e livre.
Para assegurar uma e outra, nasceram as duas grandes questões coloniais com que 9S
Jesuítas se viram constante111:ente a braços ClJté à catástrofe da perseguição pombalina, de que
elas foram 00 pretexto imediato: a questão dos aldeamentos e a questão da liberdade dos índios.
Os aldeamentos são a parte orig.inal da catequese jesuítica na América. Iniciados pelos
Portugueses na Baía, dali se estenderam no século seguinte para todo o continente, modificados porém segund9 9 ambiente diverso e meditterrânico do Paraguai, Bolívia e Equador) onde
as aldeias são m ais conhecidas com o nome de reduções.
As aldeias ficaram famosas. Rodeavam as principais povoações e os índios viviam nelas
num ,vegime consentâneo com 9 seu grau de civilização, uma espécie de menoridade t que ainda
hoje se rreconhece nos núcleos de\catequese, mesmo laica, entre os índios de Mato Grosso. Das
aldeias dos Jesuftas safram os grupos mais numerosos de defensores das vilas e cidades contra
os índios selvagens e contrários, ou quando os rebates de piratas inglêses e franceses (mais
tarde também holandeses) os chamavam à defesa armada.
As aldeias não se podiam estabelecer longe das povoações portuguesas e dos Colégios.
Arriscar-se-ia a vida dos Padres; e ' o isolamento} as tfaltas de comunicação e de vida social,
acarretariam males morais e económico.s que logo redunda,riam em prejuízo da Oobra civilizadora. Mas 9S índios da costa iam rareando, uns em poder dos colonos, outros gastos pel9s trabalhos e dizimados pelas epidemias. Para alimentar as aldeias ao redor das vilas e cidades era
preciso ir ao sertão convencê-los e conduzi-los. É o movimento das entradas, canais por onde
se escoavam para o litoral as reservas humanas do interior. É uma das maiores actividades dos
Jesuítas. Não falamos já nas entradas com o Em expresso de descobrir minas, nalgumas das
quais foram Jesuítas) por exemplo JOoão de Azpikueta Navarm em 1553 e João Pereira em
1574; falamos das que se dirigiam expressamente a descobrir e descer índios, que depois., fixados na costa, em aldeias, se poderiam catequizar e adestrar para as tatefas da civilização) do
trabalho e da própria defesa das povOoações. Tudo isto em regime de liberdade, compatÍvel
com a dignidade humana e as condições sociais do rl11:eio ambiente.
Sàbiamente organizado} o regime das aldeias colocava na pessoa do missionário o go-
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vêrno temporal e espiritual delas. Quere dizer: segundo
Regimento das aldeias, os índios,
para a administração da justiça, excepto algumas causas crimes, e para a regulamentação do
trabalho) dependiam. dos Jesuítas na administração dos sacramentos} pois os Jesuítas eram" pa:ra
todos os efeitos jurídicos, os seus párocos, ainda que isentos do Ordinário.
O regi~e comum das aldeias jesuíticas era assim} esquemàticamente. Na realidade,
várias vezes se suprimiu a parte do govêrno temporal, restabelecendo-se depois, quando se verificavam abusos das autoridades a prevalecer-se do cargo para utilizar o serviço dos índios em
proveito pessoal.
Os missionários arregimentavam os índios para a defesa pública} e cediam-nos por
justo salário, ao,s particulares. Matéria delicada, fonte perene de atritos com 9S coronos, mas
também meio rela'tivamente eficaz, e único) para manter os índios no regime de tutoria e protecção, que logo se debihtava se os missionários lhes faltavam. Quando isto sucedia, os índios,
·sem amparo) caíam ràpidamente nas malhas da cobiça, sujeitando-se a trabalhos que eram pràticamente de servo ou de escravo. Caídos assim na escravidão, ou se dizimavam ou fugiam para
as florestas, abandonando a civilização cristã e).
Tal facto criava outra preocupaçã9, e a de mais graves contendas entre tôdas, a da
liberdade.

e) A liberdade dos lndios
Esta questã9 pôs-se com denodo pelos Jesuítas} desde a primeira hora. E a luta foi tremenda. Necessitados de braços para a lavoura e mais serviços, os colonos usavam e abusavam
dos índios, mais fracos na astúcia e no poder. Pondo no primeiro plano a questão económica,
descuravam o ensino dos índios, e contra isso reagiam os Jesuítas - e Portugal também, diga-se para honra sua! O ensino da religião cristã, ambiente propício para a elevação de costumes
e do nível da civilização, era o que mais lhes importava, pois êles como) sacerdotes e missionários,
não podiam esquecer o destino eterno daquelas almas, que foram chamados a evangelizar. O
cativeiro, ao dispersar os índios pelos moradores, desorganizava os vínculos familiares e dificultava a catequese. Como os aldeamentos, a liberdade dos índios era exigência prévia para a eficácia da sua acção missionária.
O primeiro passo dos Jesuítas nesta matéria, logo em 1549, foi recorrer à autoridade
local, pedindo-lhe que libertasse alguns índios injustamente cativos. ALcançaram-no. Mas
logo compreenderam que deviam ser apoiados por textos legais, e iniciou-se uma série de consultas, em que intervinham êles, o Prelado, o Governador Geral e o Ouvidor (30 de Julho
de 1560).
Não bastando isso, olharam mais alto) até à Côrte. O Padre Nóbrega,. sobretudo) num
célebre caso de consciência de 1567, soltou um brado tão veemente, que o ouviu Lisboa, e promulgou-se a primeira e grande lei) a 20 de Março de 1570, em que D. Sebastião restringia a
prática da escravatura no Brasil a alguns casos concretos.
(1) Id ., Ib ., pág. 42 e segs.; pág. 172 e segs.
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Infelizmente, os interêsses çlos colOonOos prevaleciam algumas vezes aos sel1itmeMos de
humani,dade, ~ as pOI1taria's e Ieis sôbre a liherdade dos fndios sucediam-se) andandOo e desandando. Os Jesuítas, a braços com a teimosia dOos cOolonos, tiveram que ceder uma çm outra vez,
fraqueza ou flexibilidade, que logo corrigiam em .face dos males morais e religiosos que trazia
à vida do Brasil a escravidãOo dOos fndios e). Os debates ma,is violentos nesta matéria pertencem, contudo, ao período ·seguinte.

f)

Assistência moral e médica

A escravização do.s 1ndios (comOo depois a africana) concorria para a desmoralização aOos
costumes. Em par.te, pela separação dOos fndios de suas mulheres; em parte, porque os senhores nem ,todos respeitavam as suas escravas ou .filhas delas: as mancebias púhlicas ou secretas
eram um faoto colonial. Pode-se exagerar: não se pode negar. Os Jesukas) segundo o teste":
munho de Oliveira Lima (e nisto há unanimidade de pareceres) eram o elemento mais decisivo
para a elevação mora,l do Brasil, tanto pelo seu exemplo pessoal (não se pode dizer o mesmo
de todo o demais clero dessa época), como também pelo zêlo e firmeza de tacto com que,
quer em públ.ico quer em particular, combatiam as uniões ilícita's e promoviam casamentos de
órfãs, que pediam de POor.tugal) pata os brancos se podeI'em casar, sem recorrer às mancebias
COom suas escravas. Não era propício o meio, naquela fermentação .inicial) para a pureza de costume·s. Em todo o caso, iJ.'egistaram~se nobres exemplos de resi.9tência das índias às solicitações
dos seus senhores,. ou de anuência dêles a casarem-se com índias, sintoma salutar de não ser tota'lmente perdido o trahalho dos Jesuíta·s no saneamento e elevação progressiva da vida moral
no Brasil C).
A .Comp,mhia de Jesus olhOou também por outras necessidades sociais: pazes entre inimigos, assistência aos presos e condenados) cuidados par.ticulares com os doentes, sOobretudo no
temp9 de epidemias, com socorros de alimentos e remédios, e não raro com intervenção cirúrgica, segundo as suas possibilidades, restritas, sem dúvida, mas com certeza profícuas para a
saúde geral. Em cada aldeia havia a farmácia dos Jesuítas. E nas vilas e cidades era ela a meLhor Iprovida quer para uso privativo, quer para o hem público. A botica do ColégiOo era botica
de «todos» ... e).
T aI é, nas suas linhas gerais, a acção missionária da Companhia de Jesus desde 1549 a
158o, nesta paI1te da América. Ao passo que a expansão colonial pr9gredia) os Jesuí,ta·s, apoiados ·superiormente pela Côrte de Lisboa, dOonde lhes vinha dotaçãOo, apoio e estÍmulo). operavam, em união com o clemais Clero, a conquista ,essencial dos espíritos, afeiçoando a gente
do Brasi1à nossa civilização cristã e portuguesa.
SERAFIM LEITE.

(1) Id., Ib ., lI, .pág. 194-235.
(2) Id., Ib., lI, pág. 361 e segs.
(3) Id., Os Missionários da Companhia de Jesus no Brasil e a sua contribuição para as Ciências médicas, na
Revista Medicina, XXIX-XXX (Lisboa 1938); História, II, 569-586; Páginas, 195-216.
- Neste e outros lugares, aqui citados, dos nosso:; trabalhos históricos, vem ampla bibliografia, Não a repetimos, por evidente desproporção com um ca'píullo de síntese, como êste é.
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CAPÍTULO IV
As primeiras tentativas de penetração
no interior do Brasil

por Pedro Álvares Cabral) no úLtimo ano do sécul9 xv, o .litoral do Novo-Mundo que coubera a Po.rtugal pelo tratado de T ordesilhas, logo no ano seguinte
uma exípedição oficial cumpriu a ordem de D. Manuel, reconhecendo e assinalando,
por nomes do agiológio catóhcoJ os pontos mais imp011tantes da e~tensa Linha de
costa do ter.r.i<tório sito à beira do Atlântico ocidental, desde 9 cabo de Santo Agostinho (vi.sto
a 28 de Agôsto de 1501) até ao cabo de Santa Maria (transposto a 2 de Fevereiro de 1502), já
fora do limite meridional do referido paoto diplomático.
A segunda expedição oficial (15°3- I 504), confiada ao competente marujo Gonça·lo
Coelho, deu ensejo à primeira tentativa de penetração no interior do Brasil. Am~rico Vespúcio
(comerciante florentino, que viera para Sev~lha, onde se associara a Gianotto Berardi) e daquela
cidade espanhola se passara para Portugal, já com fama de hábil pilôto) era companheiro de
Gonçalo Coelho, como o fôra do comandante da expedição anterior. Conforme narro.u êle em
carta a Sodor:ini (traduzida por Var.nhagen, encontra-se na Rev. do Inst . Hist. e Geogr. Brasileiro, t. XLI, pág. L"), tendo vindo parar em Cabo-Frio, pelos começos de 1504, dali partiu, acompanhado duns 30 homens, para o sertão, avançando oorca de 40 léguas para os lados
do rio São-João ou de algum dos seus afluentes. Referindo-se a êsse primeiro devassamento do
hinterland brasileiro por europeus, o douto Capistrano de Abreu, em sua tese intitulada O
descobrimento do Brasil e seu desenvolvimento no século XVI (1883), acrescenta o seguinte
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(pág. 70): - «Gonçalo Coelho é bem possível que, no tempo que demorou no Rio-'de-Janeiro,
houvesse tentado emprêsa semelhante; não está, porém, isso provado».
. As seguintes entradas lusitanas, feitas para a exclusiva exploração geográfica do interior
ou com a mira no descobr~mento de riquezas metálicas, deveram-se à expedição de Mart:im
.Afonso de Sousa (1530-1533)' Foram em número de três e aoham-se 'l'elatadas por Pêra Lopes
de Sousa, em seu precioso Diário da navegação (publicado, pela primeira vez, erp 1839, graças a Varnhagen). Podem ser assim resumidaS[;)
A primeira foi organizada logo depois que Mar.tim Afonso, a 30 de Abril de 153 I ,
entrou na baía de Guanabara, onde permaneceu três meses. Por ordem sua) quatro portugueses exploraram o sertão da costa do Rio de Janeiro, percorrendo 230 léguas de ida e volta, no
curto espaço de 60 dias. Como Pêra Lopes de Sousa afirma que andaram «por montanhas mui
grandes» e «por um campo mui grande», tendo ainda os expedicionários trazido «muito cristal», não faltou quem acreditasse houvessem alcançado a região dos índios cataguás (Minas-Gerais) .
La)

a

A segunda resultou das informações que ao comandante luso deu um certo Francisco de Chaves sôbre a existência de copiosas minas de metais preciosos em ponto não muito
distante do litoral, quando MartÍ1ln Afonso, em 12 de Agôsto de 1531) aportou a Cananeia.
Como o dito Francisco de Chaves se houvesse obrigado, segundo o .relato de Pêra Lopes, a trazer do interior «4°° escravos carregados de prata e ouro», confiou-lhe Martim Afonso 80 soldados) sob o comando de Pêra Lôbo. T 6ndo partido essa .tropa, guiada por Francisco de Chaves, a I de Setembro de 1531, para o sertão paranaense, nunca mais voltou de lá, provàvelmente e~terminada pelos íncolas bravios das margens do Iguaçu ou de seus afluentes.
2. )

3. a) A terceira, finalmente, foi a realizada por Pêra Lopes de Sousa, de fins de 1531 a
, começos de 1532, subindo o rio da Prata até ao esteira dos índios carandins. Averiguando
que aquela região estava fora do pacto de T ardes ilhas , Martim Afonso não a ocupou) vindo
fundar São Vicente (a primeira cidade colonial regularmente eSltabe1ecida .no Brasil), a 22 'de
Janeiro de 1532.
Por êsse tempo, João Ramalho ~ um português que naufragara, por volta de 1510, no
litoral paulista, aonde aportara em alguma nau de comércio clandestino do pau-brasil ;---, , já
havia feito surgir, no planaLto da Serra do Mar, com os seus muitos descendentes mamelucos,
o arraial de Sa,nto André da Borda-da-Campo.
Talvez essa povoação, mai,s tarde oficialmente reconhecida por Tomé de Sousa, tenha
indicado aos jesuítas a rota para os campos de P.iratininga, onde ergueram êles o pequeno cenItro missionário, em tôrno do qual cresceu e prosperou a cidade de São Paulo, hoje um dos mais
belos e populosos núcleos urbanos onde pulsa no mundo o sangue latino.
No período das capitanias, anterior ao estabelecimento do govêrno geral, medraram apenas algumas das povoações que os donatários, por si ou por seus propostos, semearam à ~)Urela
do Atlântico, principalmente Santos, ao sul) e Olinda, ao norte, as quais atingiram logo
acentuado progresso. Mas as poucas que, por essa época, foram Ín51taladas no interior, não pu-

dera-m v,ingar, como acol1Jteceu com a Vila da Rainha, edificada .à margem do ltabapoana" em
I 539, por Pêro de Góis, malafortunado donatário da capitania de Paraíba do Sul, e a vila de
Santa Catarina de Moz, que Gil de Góis erguera no Baixo de Pargos) à beira do ltapomorim,
Afirmam alguns historiadores que M artim Afonso de Sousa, antes de retornar a Portugal em 1533, recomendara a Pêro de Góis e Rui Pinto uma expedição contra os índios do
lItoral do sul, que haviam destroçado a leva de Pêro Lôbo e Francisco de Chaves; nada, entretanto, se sabe do que hajam feito aquêles POl'tugueses . O que é certo é que foram os jesuítas
os primeiros que tentaram franquear, pelo hinterland, as vias de comunicação entre São Paulo
e o extremo-sul da linha de Tordesilhas . Dos dois inacianos, Leonardo Nunes (o Aboré-bebé)
e Pedro Correia, que ousaram penetrar naqueles rincões, para o aludido fim, o segundo logo
tombou, varado pelas flechas dos mesmos ferozes selvícolas.

(

Por todo o século XVI, quer sob o domínio português, quer sob o cetro dos habsburgos
de Espanha, foi constante a preocupação dos governadores-gerais com os assaltos de piratas e
corsários, do lado do mar, e com as irrupções de índios bravos, do lado do sertão. Até 1570,
podiam os nossos Ú1dios ser reduzidos à escravidão sem estôrvo algum por parte das leis da metrópole , Daí as muitas expedições de «resgate», efectuadas nesse período , A elas se seguiram as
levas müi,tares, destinadas a expurgar de ~ncolas irredutÍveis à paz a zona litorânea, onde se ia
desenvolvendo a colonização lusa. A realizada por Cristóvão de Barros, em 1574-1575 (certo
para impedir uma segunda confederação dos tamoios), de ordem do governador António Salema, foi uma verdadeira razia, de que resultou irem os restos dos tupinambás deter-se às
margens do Amazonas (donde o nome de «T upinambaranas», dado ao ponto em que o Madeira se lança em nosso rio-mar).
Das mencionadas expedições de «resgate» dá notícia fr. Vicente do Salvador (o nosso
primei.ro historiógrafo), em sua H istória do Brasil (caps. XX e XXV do livro lII). Devassaram elas largo trecho do nosso hinterland, havendo algumas atingido a curva do vale do maior
rio exclusivamente brasileiro. Citemos) ao menos, as três mais importantes.
A primeira partiu de Ilhéus (na Baía), sob o comando de Luiz Alvares Espinha, embrenhando-se além de 30 léguas, e desceu «infinito gentiQ» .
De Perna-mbuco saíu a expedição comandada por Francisco de Caldas e Gaspar Dias de
T aíde, a qual entrou muitas léguas pelo rio São Francisco , malogrando-se depois totalmente,
em conseqüência de traição feita ao seu guia indígena, o «Braço-de-Peixe». Ainda de Pernambuco, em 1578, mmou para o sertão a leva comandada por Francisco Barbosa da Silva, um contingente da qual) composto de 70 homens, obedecia ao mando de D iogo de Castro, língua e
sel:1tanista experimentado; chegou destroçada ao Continguiba, depois de se haver embrenhado
na margem direita de São Francisco.
D o mesmo modo que a França Antártica de Villegagnon forçou a gente portuguesa ~
tomar conta da baía de Guanabara e a zelar mais pela colonização do extremo sul, a França
E quinocial de La-Ravardiere também a compeliu, já no período da união ibérica, a estender
a sua posse efectiva até ao exOtemo-nOl1te da linha de T ordesilhas. Foi depois da fundação de
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Belém-do~Pará (a

12 de Janeiro de 1616) por Francisco Caldeira Castelo Branco, que os lusi-

tanos escreveram, no ingente e maravilhoso vale do Amazonas, algumas das páginas mais impressionail1'tes da sua bravura mar-cial e alUdácia descobridora. Celebr.izaram-se ali) nos começos
do século XVII) Pedro da Costa Favela, Feli'ciano Coelho, Jáoome Raimundo de Noronha,
Francisco de Azevedo, Luiz Aranha de Vasconcelos, Bento Maciel Parente e Pedro Teixeira.
Os ser-viços dos últimos ·foram inestimáveis. Bento Maoiel Parente, em 1619, com 80 soldados por.tugueses e 400 indígenas auxiliares) limpou de selvÍtcolas bravios as duas margens do
Amazonas, levantando fortalezas que asseguraram a posse daquela ,imensa região. Foi isso
que permi'tÍlll ao govêrno da metrópole criar ali, pouco depois, ttrês novas cap~tanias: a do
Gurupi (1633), doada a Álvaro de Sousa (filho de Gaspa1r de Sousa) ex-governador geral do
Hrasil, 1617-1621); a de Cametá (1635), doada a Francisco Coelho de Carvalho; e a do Cabo
do Nor.te (1637), doada a Bento Maciel Parente (o que deu ensejo à encorporação da Güiana
Brasileira no domfnio por.tuguês, porque) ocorrendo a restauração de 1640, a Espanha não reclamou aquêle território). De Cametá partiu Pedro T eixa,ra, que, com cêrca de 1.000 homens
(entre os quais 70 soldados e ofioiais, além de índios auxiliares) em 45 canoas, percorreu o
rei dos ,rios, e) alcançando o Pai,amillo, pela corrente do Napo, chegou até Quito, donde regressou tomando posse, para a C9roa portuguesa, na barra do Aguaáco, de tôdlClS as terras dali
estendidas até à bei,ra do Atlântico. Essa expedição de Pedro Teixeira, de 1637 a 1639, e as
it'ealizadas cêrca de um séoulo depois por Fr-ancisco de Melo Palhota (1722-1723) e Manuel
Félix de Lima (1742-1743), aquêle descendo e êste subindo o extenso caudal do Madeira, permitiÍram a Alexandre de Gusmão traçar as lindes do extremo oeste e do extremo norte do tratado de Madrid de 1750, pelo qual ficou ,triplicada a área portuguesa do convénio de
Tordesilhas.
Onde ainda se revelou o esfôrço lusitano, de mãos dadas com o préstimo inestimável
dos mamelucos paulistas, foi na conquista e povoamento do Piauí. Sabendo que Domingos
Barbosa Calheiros (1658) e Estêvão Riheiro B.aião Parente (1671-1674) haviam expurgado
de índi9s bravos o sertão baIano, Domingos Afonso Mafrense, rendeiro da Casa da Tôr,re o maior latifúndio existente no Bra~i'l, onde o fundara Garcia de Ávila, grandemente protegido por Tomé de Sousa - , resolveu encmer de fazendas de criação de gado o interior do nordeste. Auxiliado por Domingos Jorge VeLho - 'que depois ainda mais célebre ia ficar, pela
destru'ição da Tróia Negra (os qui,lombos dos Palmares) - ) pôde o destemeroso po.t'wguês
(agnominado, desde logo, «o Sertão») estabelecer ali cêrca de :três dúzias de estâncias, legadas, por sua monte, à Companhia de Jesus. Foi IClssim que "Se dilatou a nossa zona pecuária,
minudenciosamente descr~ta pelo jesuíta João António Andreoni (com o anagramá-tico pseudónimo de André Antonil), em sua nunca assás, louvada ohra Cultura e opulência do Brasil
por suas drogas e minas (págs. 197-198 da ed. de 1837, sob o tÍtulo «Da grande e~tensão
de terras para pastos cheios de gado, que há no Brasih».
Recenseadas ligeiramente acima as primeir-as tentativas para o devassamento do interior
do Brasil pelos conquistadores ibéricos desta porção do Novo Mundo) quand9 afincadamente
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procuraram resolver o grave problema da pacinicação dos indios, pa,ra o que julgavam mais
acertado escravizá-los, a-tim--de desenvolverem na recente colónia a agricultura e a pecuária, vamos agora suma.riar o conjunto das expedições que êles realizaram, no século XVI, numa
larga ,faixa do -nosso li tora.! , atingindo, por vezes, quási o centro do Brasil, em busca de Oouro,
prata e esmeraldas.
Era namral essa ávLda caça de minérios raros. Preocupação geral da época, intensificada
polo achamento das riquezas do e~tremo-oriente, expl,icava-a, nOo ocidente, a aparição dos tesouros metál.icos, que os espanhóis haviam já encontrado nos vetustos impér:ios dos aztecas e dos
incas. - «Foi o ouro, ou a ilusão do ouro, que povoou a Am6r.ica», disse acertadamente
Peschol. Peri e Potosu eram nomes então familiares nos lábios de todos os colonos europeus,
que ansiavam por fazer fortuna na América. E sabia-se que, para chegar a algumas das mais
opulentas minas da coroa de Castela, bastava varar a região equatorial do Brasil 2Porque não
existirem tais divkias na possessão lusitana, que estava no mesmo continente e era apenas um
prolongamento do mesmo território?_ Sonhos de fácil e ráp1do enriquecimento enchiam então a mente dos pOl.õtugueses que m(}Urejavam nos pequenos núcleos l,itorâneos do Hrasi.l e que
não 'tardaram a ser apoiados pelos escritos de Gandavo e Gabriel Sores. O primeiro, em seu
Tratado da Terra do Brasil (lucubrado provàvelmente em 1570), exarou a lenda: da «serra
mui fOl1mosa e 11eSIplandecente» (cap. IX, pág. 214 do t. IV, n. O I, da Colecção de notícias
para a história e geografia das nações ultramarinas), a portentosa «Sabará-buçU», tôda refulgente de ouro e esmeraldas, que havia de atrair tantos aventureiros ao coração do Brasil. Na
sua História da província de Santa Cruz (publicada em 1576), ainda Pedro de Magalhães
Gandavo (amigo de Camões) falava «Das grandes riquezas que se esperam da terra do SertãO» (cap. XLV, págs. 65-66 da ed. de 1858). Pouco depois dêle, Gahriel Soares de Sousa (que
foi também um dos nossos mais notáveis sertanistas), em seu Tratado descritivo do Brasil (escrito
em 1587), consagrou os capÍtulos finais (CXCIII-CXCVI, págs. 326-330 da edição varnhageniana de 1879) ao ferro, aço (sic), cobre, pedras verdes e azu,es, esmeraldas e safiras, ouro e
prata, existentes no sertão da Baía. E, para mais escaldar a ardente imaginação d9s conquistadores ibéricos, o século XVI ia encerrar-se com a divulgação, na Europa, da lenda do El-Dorado, por um opúsculo de sir Waker Raleigh (foi publicado em 1599 e vem na colecção Hakluyt, voI. IV da ed. de 1811, págs. 115-160). Localizada a região do Or.inoco, a região do
El-Dorado serviu para chamariz dos piratas e corsários inglêses, batávios e franceses, afastando-os assim das cosUs do Brasil.
As entradas com a mira em ouro, prata e pedras preciosas p9dem ser agrupadas em
quatro cidos regionais, de que passamos a tratar muito resumidamente.
a) Ciclo ba'iano -_ Ainda antes da criação do govêmo geral, conforme testemunhou
Filipe de Guilhom, os colonos portugueses da capitania de Pôrto Seguro, desde 1538, «entravam pela tel.õra a dentro, e andavam lá cinco e seis meses», à cata de esmeraldas. Instalado o
govêrno geral por Tomé de Sousa, em 1549, os jesuí.tas, vindos com êste, deram nOV9 caJor
às esperanças, que ouv.iram acalentadas pelos colonos lusos, quanto aos tesouros pcultos no

subsolo do Brasil. Apressou-se Tomé de Sousa a satisfazer-lhes, a c9lonos ~ jesuítas, as aspi'rações em tal sentido. Daí as entradas de Miguel Henriques e Francisco Bruza de Espinosa, preparadas por ordem do governador geral e com o auxílio do mesmo. Aquela, constante de uma
galé, que partiu da baía de T odos-os-Santos a 5 de Novembro de 1550, em vão tentou galgar o rio São Francisco pela foz a dentro; naufragou} e não se reconstituíu para tentar de novo
a emprêsa, descontentando a Tomé de Sousa, o qual, em carta a D. João lU , dizia que «esta
ter-ra e o perum (Peru) é toda huma». A outra, cujo comando Filipe de Guilhém recusara, alegando ser velho e aohacado) foi confiada ao castelhano Espinosa, egresso do Peru e então residente em Pôrto Seguro; e, como o governador geral houvesse pedido ao padre Manuel da
Nóbrega um capelão, que atendesse espirituaLmente aos expedicionários, a escolha recaíu no
padr-e João de Azpilcueta (navarro). Custou muito a aprestar-se esta leva, composta apenas
de 13 portugueses e vários índios auxiliares) e, quando ela rumou para o sertão, em Março de
1554, já Tomé de Sousa estava substituído por Duarte da Costa. Nula q.uanto ao descobrimento de riquezas minerais) percorreu ela, contudo, 350 léguas. Entrou pelo tio das Caravelas, chegou até à região mineira do São Francisco, e voltou, provàvelmente, pelo rio Pardo,
em 1555' Em 1561, Vasco Rodrigues Caldas, 'que fôra vereador da Baía) obteve permissão de
Mem de Sá para penetrar os sertões em busca de minas. Com 100 companheiros e um capelão jesuíta (o padre Leonardo do Vale), galgou o vale do Paraguaçu até umas 70 ou 80 léguas do litoral, ·tendo chegado à Chapada Diamantina; mas, desbaratada pelos tupinaés, a
expedição, desfalcada de muitos homens, viu-se coagida a regressar ao ponto de partida. Em
1567 ou 1568, realizou Martim Carvalho uma entrada, de que dá notÍcia Pêro de Magalhães Gandavo em seu Tratado da Terra do Brasil (cap. IX, págs. 214-215). Com 50 ou 60
companheiros e alguns índ,ios auxiliáres, Carvalho e sua gente percorreram 220 léguas, tendO
vagueado} segundo um dos nossos mais competentes historiadores, «pela região serrana, onde
se ligam as bacias dos afluentes do Jequitinhonha e dos rios Doco, Mucuri e São Matem, e,
finCl!lmente, após mil fadigas, lutas com o gentio e privações de todo o género, desceram por
ê.9te úl,timo, um de cujos ramos originários tem até hoje o nome do Cricaré». Poucos anos
depois, em 1572 ou 1573, realizava-se a entrada de Sebastião Fernandes Tourinho, parente
do donatário da capitania de Pôrto Seguro. Compunha-se de 400 homens e o seu roteiro foi
inser-to por Gabriel Soares de Sousa no Tratado descritivo do Brasil em 1587 (ed. cit. , págs.
50 e 59-60). A expedição, aproveitando o curso do São Mateus, perlustrou remotos rincões
do Espírito Santo e de Minas, e vo1t9u pelo Jequitinhonha; como houvesse achado, nos longínquos sertões a que chegara, algumas pedras coradas, isso animou o governador Luiz de
Brito e Almeida {I 572-1 577) a promover a entrada verificadora seguinte, confiada a Antón10
Dias Adôrno. ~ste neto do Caramuru (era filho de Paulo Adôrno e de Filipa Dias) C), com

(1) Segundo Simão de Vasconcelos, foram em número de 4 os irmãos Adornos que vieram para o Brasil.
Eram de origem fidalga (da família do .duque d~ G~nova), e a' sua dinastia havia sido apeada do poder, em I528,
por André Doria, na Cidade Soberba. Daí a sua migração para as plagas do Novo Mundo. Um dos 4 irmãos!
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150 portugueses e 400 índios, conforme o Tratado descritivo do Brasil ~m 1587 (págs. 56 e
60), levando a mais, como capelães, dois padres jesuítas, começou a jornada em Fevereiro de:
,1574; entrou pelo roio das Caravelas e chegou até à região das pedra's coradas, vistas antes
por Tourinho; dividindo-se ali em dois corpos, um dêl.es retrocedeu para o litoral, pelo curso
do Jequitinhonha, enquanto Adôrno) comandando o outro, apresou 7,000 selvícolas) que
reduziu à escravidão, fazendo com êsse numeroso combóio um percurso de 200 léguas em
demanda do ponto de partida. Pela mesma época, f()ram realizadas duas outras expedições, a
que se ,refere o Tratado descritivo do Brasil em 1587 (pág. 31), e que parecem ter formado
sistema com a de Adôrno; a de Sebastião Álvares, 'que de Pôrto Seguro foi mandado explorar o rio São Francisco, nisso consumindo quatro anos e «um bom pedaço da fazenda de el-rei» ;
e a de João Coelho de Sousa, que penetrou mais de 100 léguas além de um sumidouro) que)
segundo o douto Capistrano, «provàve1mente é a cachoeira de Paulo AfonsO». Do relato de
João Coelho de Sousa a seu irmã() (ou sobrinho) Gabriel Soares de Sousa, a quem recomendou impetrasse do soberano a organização de uma forte entrada, - pois as opulências) por êle
vistas em nosso hinterland, bastariam a tornar a coroa ibérica a mais rica do mundo, - o autor do Tratado descritivo do Brasil em 1587 ,fêz o fundamento da sua acção imediata" indo
ao reino obter ()s aprestos necessários. De lá regressou, a 7 de Abril de 1590, trazendo umas
364 pessoas, entre as quais 4 frades carmelitas, na urca flamenga Grifo-Dourado, que dois meses depois naufragava .na enseada do Vaza-harris C) salvando-se, porém, tôda a gente, que
dali marchou por terra para a cidade do Salvador. Tendo tomado posse do govêrno geral
D. Francisco de Sousa (1591-1602), êste, cumprindo ordens vindas então da metrópole) não
só forneceu a Gahriel Soares os provimentos necessários à expedição, como também lhe maDdou dar 200 índios auxiliares. Em Maio de 15°2, partiu da Baía a grande leva. Chegou esta,
levantando fortins de 50 em 50 léguas, até aonde atingira antes a entrada de João Coelho de
Sousa; não pôde) porém, ir mais adiante, por ter então falecido o comandante, Gabriel Soares de Sousa, logo seguido na sepultura pelo índio Araci, guia da leva . D. Francisco de Sousa,
ordenou a Julião da Costa) sucessor de Gabriel Soares no comando da expediçã(), que retornasse à cidade do Salvador, o que foi feito ~).
b) Ciclo sergipano F."... ~ste é o das minas de prata, que abriram largo sulco em nossa
literatura. Belchior Dias MoreiaJ. neto do Caramuru e primo de Gabriel Soares de Sousa,

José Adôrno, estabeleceu-se com engenho de açúcar em São Vicente. Outro não foi estranho à fundação do Rio
de Janeiro, por Estácio de Sá l em 1565, E Paulo Adôrno, finalmente, casou na cidade do Salvador, em 1534, com
uma filha de Diogo Álvares !! da índia Paraguaçu.
(1) Afirma o historiador mineiro Diogo de Vasconcelos, em sua História antiga das Minas Gerais, que
do referido naufrágio, em que se perdeu inteiramente a embarcação, excetuadas as pessoas que vinham nela, resultou o nosso expressivo prolóquio popular: - «D eu tudo em vaza-barris», isto é, perdeu-se tudo.
(2) No prefácio do Tratado descritivo do Brasil em 1587 (pág. XXIII), assegura Varnhagen que D. Fran~
cisco de Sousa se apoderou do roteiro da expedição de Gabriel Soares, tendo depois requerido e obtido para ~i «os
mesmos ,privilé!!ios
e .concessões outoraados
a Soares,, e ainda outros mais», a-fim-de eXiplorá-los como parucular,
I>
1>
«apenas largasse o govêrnO»,

tomara parte na ex'pedição de Cri'stóvão de Barros (entre 1587 e 1590) para a conquista de
Sergipe, e estabeleoera-se à margem do rio Real, com estância de criação. Instigado por alguns dos sobrev,iventes da entrada de Gahriel Soares, resolveu prosseguir as pesquisas dêste,
e, para isso, organizou uma expedição, a qual partiu para o interior, onde vagueou oito anos,
ao ponto de havê...lo julgado morto a sua própria família. Durou a mesma de 1596 a 16q4·
Foi a Madrid (onde esteve de 1608 a 1612)" a~m-de pedir ao soberano mercês, em troca
do manifesto das minas de prata, que êle afirmava haver encontrado no hinterland brasileiro,
e nas quais havia tanto daquele metal branco, .«(:omo ferro em B.iLbaw). Nada tendo obtido,
nada também revelou, expirando em .1622 na sua fazenda do rio Real. A essa entrada vincularam-se outras, quais as dos irmãos Calhelhas (João Lourenço e ·Manuel) em 1655; as do
coronel Belchior da Fonseca Saraiva Dias Mereia (por alcunha «o Mor-ibeca», bisneto de Belchior Dias Mereia), nos governos de Afonso Furtado (1671-1675) e de D. João de Lencastre
(1694-17°2); as de Damião Cosme de Faria,_Manuel do Rêgo Pereira e João Pereira Pimentel (1697-17°2); e as do coronel Pedro Barbosa Leal (1701-1702 e 1721). Escusado é dizer
que essas tão procuradas minas de prata não foram vistas até agora.
c) Ciclo cear,ense - Frutuoso Barbosa e seu cunhado Pêro CoelhÇ> de Sousa tinham
sido infelizes na tentativa de ocupação da Paraíba, em fins do século XVI. Como) porém, revelasse o segundo acentuada capacidade para a conquista dos sertões, não tardou que o sucessor de D. Francisco de Sousa no govêrno geral do Brasil, Diogo BoteLho (1602-1608), o encarregasse de «por todos os meios lícitos, descobrir tôdas as minas, assim de ouro) como de
prata ou pedras», no hinterland nordestino. Comandando 65 soldados portugueses e 200 índios auxiliares, partiu Pêra Coelho de Sousa, em Julho de 16031 indo aportar, um mês depois, à foz do Jaguariho; em começos de 1604, conquistou a serra de Ihiapaba aos valentes
tabajaras; mas tantas foram as ref.regas com os terríveis íncolas que defendiam os seus domínios naturais, que a tropa lusitana se recusou a prosseguir a jOl'nada; e} assim, batendo em
retirada, atingiu Pêra Coelho, em 25 de Julho de 1604, a foz do rio Ceará, onde ergueu um
fortim, que destinava a servir de defesa a uma futura cidade, a qual se denominaria «Nova-Lisboa». Tanto êle quanto- João Seromanho, que fôra en.viado com um reiÍôrço de gente, porém
que nãÇ> mais o encontrou no Ceará} proaram grande número de selvícolas, que foram reduzidos à escrav·idão. Animado pela prêsa abundante que fizera nessa primeira entrada de cunho
O'f,icial, organizou Pêra Coelho, por conta própria, nova ,investida ao sertão cearense} levando
a espôsa e os fi.lhos. Logrou chegar aos recessos por onde andara pouco antes; mas, por falta
de recursos e ante ·a resistência dos tabajaras, retrocedeu novamente para o litoral, assistindo}
nesse lôbrego retôrno, à mor,te de seus fllhos. Abandonado de todos os seus companheiros
de expedição, Pêra Coelho e sua mulher mal puderam alcançar, em começos de 1606} a foz
do Potongi, onde já se haviam 'erguido os primeiros alicerces da hoje cidade de Natal (capital do actual Estado do Rio Grande do Norte). Preocupado com
malôgro dessa·s entrélldas,
Diogo Botelho resolveu e.nviaor àquela regiãÇ> os jesuftas Francisco Pinto e Luiz F~gueira, a-fim
de que convertessem os tahajaras e potiguaras, estabelecendo cÇ>m 9S mesmos um estado âe
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paz, o qual facilitasse a ocupação do Ceado Levando 60 índios auxi,Liares, a referida mIssao
religiosa para lá partiu a 20 de Janeiro de 1607. Servindo-se d9 roteiro de Pêro Coelho) a expedição galgou a serra de Urub uretama , em demanda da de Ibiapaba; mas, antes de alcançada esta, os tacarijus) que demoravam por aquelas pan:agens, trucidaram o padre Francisco
Pinto, ali de Junho de 1608, tendo escapado o padre Luiz Figue.ira (que, depois, escreveu
uma gramática: da língua tupi), pela fuga, à sanha dos selvéllgens. A crença de exi,stirem na
terra de Ioracoma copiosas minas de prata compdiu até os neerlandeses a procurá-Ia,st como se
vê do Diário da Expedição de Matias Beck ao Ceará em 1649 (traduzido por Alfredo de
Carva,lho e publicado no Livro. do tricentenário do Ceará, 1903 C).
d) Ciclo espírito-santense - Como as entradas do ciclo ba'iano', dirigidas por Tourinho
e Adômo) tivesse.m explorado uma parte da capitania do Espírito Santo, uma galgando 9 rio
São Mateus e a outra vagueando pelo vale do Mucuri, as outras se orientaram no mesmo
sentido, então em busca de pedras verdes, pois 'que não se sabia bem se por ali ou em Minas
Gerais é que existia a famosa Saberá-huçu. O cido espfrito-santense inicia-se nos úLtimos anos
do século XVI. Foi por olidem de D. Francisco de Sousa que Diogo Martins Cão (agnomi.tudo «o ,M atador de Negros»), em 1596, auxiliado pelo paulista Francisco de Proença, fêz a
pr,imeira viagem ao sertão espírito-santense, com o fito de deswbár as pedras verdes. Essa
malograda tentativa terminou em 1598, data em que, consoante Pedro Taques «dl.1lformação sôbre as minas de São Paulo») Rev. do Inst. Hist . e Geogr. Brasileiro, t. LXIV, p. 1.0.,
pág. 7), D. Francisco de Sousa se dit,igiu pessoalmente à 'região espírito-santense) onde supunha exisci,r o mirífico tesouro das pedras verdes, ,tanto que dali mandou 200 índios para os
tréllbalhos das minas pauListas. O primeiro que dhegou à Serra das Esmeraldas (topónimo dado
ontão àquele relêvo geográfico) foi Marc9s de Azeredo, :na entrada que ali realizou por volta
de 1612, só ou acompanhado de seus fiLhos, os quais asseguraram, mais tarde (memor.jaol de
1643), haver 9 pai descoberto aLi não só esmeraldas, como diamantes. Tendo morrido Marcos
de Azeredo, aproveitou-lhe o roteiro o padre Inácio de Sequeira, que, comandando uma leva,

(l) Os documentos holandeses falam em quatro minas de prata, que deviam existir na região setentrional do Brasil, conquistadas pela Companhia das lndias Ocidentais. Antes da expedição de M atias Beck, houve outra, também em busca do metal branco, e ordenada por Maurício de Nassau, em 1641: a de Elias Herckmans,
guerreiro, historiador e ,poeta, que narrou as peripécias da Su a inútil jornada, através de matas virgens ou desertas, até
ao morro misterioso do C õlipoaba (aliás Copaoba). Houve ainda a entrada de Rudolf Barau, esta para os lados da
actual cidade de Princesa. Em procura de minas de prata, andaram igualmente pelos sertões de Pernambuco e Paraíba, Feliciano Coelho e Duarte Gomes da Silveira. Quanto a êste último, afirma Loreto Couto (<<Desagr3JVo,!i do
Brasil e glórias de Pernambuco», sep. dos Anais da Biblioteca Nacional, pág. 431) que Filipe IV lhe concedera o
título de «ffiarquês da Copaoball, com a condição de fundar uma vila no dito lugar, ficando sem efeito a dita
mercê honorifica, por não haver Silveira retornado à imaginária Golconda sertaneja. Que a crença de existir prata
na própria grande região do ouro subsistia ainda em fins do século XVII e começos do XVllI, provam-no as paten.tos de 15 de Outubro de 16~ e 3 de Janeiro de 17°2, dadas re~tivamente a Manuel da Borba Gato e Garcia Rodrigues por Artur de Sá e Meneses, governador da R<'1partição do Sul (1697-1702). Note-se que Manuel da
BO!1ba Gato (genro do caçador das esmeraldas e responsável pelo homicídio do D . Rodrigo de Castelo Branco),
além de «tenente-general na jornada do descobrimento da prata de Sabará-buçull , foi também mandado a acompanhar o ~im~iro reinol António Borges de Faria, à cata de' jazidas de metal branco pelo sertão.
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tentou baldadamente, em 1634J chegar à região das pedras verdes. Outro esfôrço perdido foi
o de dois f.ilhos de Marcos de Azet'edo, António e Domingos, os quais J tendo pal'tido de
VitóI1ia a 16, de Maio de 1646 ou 1647, com 37 homens brancos e 150 fndios auxiliares t alguns meses depois regressavam de mão vazias . A última entrada dêste cido foi a comandada
por Agostinho Barbalho Bezerra (sediciosamente aclamado capitão mor do Rio de Janeiro em
1661), o qual havia sido nomeado, por provisão régia de 1663, «administrador das minas de
Pél!l'anaguá e da Serra das Esmera1das. Com o auxílio de paul.istas, encetou a jornada para a
região das pedras verdes , em 1665 ou 1666, m as «faleceu, antes de acabar de concLuir com
o dito descobrimento» (cart a régia de 16 de D ezembro de 1667), em meio do sertão.t. com
muitos dos seus companheiros) tendo sido poucos os da e~pedição que lograram chegar ao litoral/ em fins de 1667. Abandonadas as pesquisas de pedras vlerdes nas terras interiores do Espírito Santo) - poucos anos depois (1674) i'a perpetuar-se em nossa história o ~caçador das
esmeraldas», Fernão Dias Pais, o qual foi procurar a famosa Sabará-buçu no sertão de Minas Gerais.
Enquanto os mamelucos paulistas escrev.iam a sua imorrodoira epopeia, - expulsando
do sul do Brasil os jesuítas espanhóis, proando índios, descobrindo o ~)Uiro de lcwagem e depois o de hêtas e vieiros, - Portugal, uma vez restaurada a sua bndependência em 1640'
vendo mais talide assegurada a paz com a Espanha e com a Holanda, deixou aos filhos da sua
possessão sul-americana a tarefa gloriosa da triplicação da linha de T ordesilhas. Cuidou, porém, de resolver um problema da mais alta impovtância, qual o do pr9longamento do Brasil
até à fromeira natural que o Rio da Prata lhe apontava ao sul. A .fundação da Nova Colónia
do Sacramento, quási em frente de Buenos A ires, deu-se em 1680. Se não foi possível con~ervar o limite do Prata, substituido depois pelo do arroio Chuí, ao menos ganhou o Brasil,
graças ao esfôrço dos portugueses, ao norte, a vasta e rica região da GüianaJ substituindo a
linha natural do Amazonas pela do rio Oiapoc.
Bendigamos, pois, a memória dos nossos él!ntepassados ibéric9s e 9rgu!he-se Portugal de ter construído, nestas plagas imensas e opulentas de aquém-Atlântico.t. o mais belo fIorão do seu glorioso destino histórico.
BASíLIO DE MAGALHÃES.
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6. A PARTE
A METRÓPOLE DURANTE OS
DESCOBRIMENTOS E CONQUISTAS
A TÉ O DOMÍNIO DE CASTELA
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PÁGINA DO " L IVRO DE HORAS " DE D. MANUEL. Á DIREITA DA ILU MINURA, A RUA NOVA DOS
MERCADORES, OPULENTA ARTÉRIA MERCANTIL DE LISBOA, NO SÉCU LO XV I

Exe mplar existente na Museu Nac. de Arte Antiga

Lisboa no século XVI. Gravura reproduzida da obra ccCivitates Orbis Terrarum» de Geórgio Braun. Colónia, 1572

CAPÍTULO I
As conseqüêncIas económIcas dos Descobrimentos

e das Conquistas

nos começos do século xv, os portugueses iniciaram o seu movdmento
de expansão, lançando-se através dos mares) à busca de novas terras, êste
vasto empreendimento histórico obedeceu naturalmente a determinados
objectivos e teve , como era forçoso , as mais diversas conseqüências.
Podemos afirmar hoje que as conseqüências excederam largamente
os objectivos, pois ao passo que estas visavam sobretudo a solução de questões nacionais, aquelas vieram resolver alguns problemas de 1nterêsse universal.
Entre os objectivos que determinaram as grandes viagens marítimas e a subseqüente
UANDO ,

65
5

colonização, devemos destacar a manifesta intenção de criar a autonomia geográfica r) e de
consolidar a independência política, a clara finalidade de propagar a fé cristã e a imperiosa
necessidade de ir buscar ao exterior novos recursos económicos.
Mas comparados entre si estes objectivos - o geográfico, o político, o religioso, o
económico r - é forçoso reconhecer que êste último era o mais urgente e premente.
Com efeito, é sabido que no final da primeira dinastia o quadro económico da Monarquia agrária então existente não podia satisfazer nem as necessidades da Nação nem as
da casa reinante.
Com razão escreveu Lúcio de Azevedo C) que «na sucessão dos reinados, a gran'de
casa inicial, acumulada na conquista, se fôra pouco a pouco desmembrando e por fim de
expedientes se mantinha, aguardando a falência de que a surprêsa dos descobrimentos provisoriamente a salvom).
Se é certo, portanto, que Portugal conseguiu por meio dos descobrimentos e das conquistas criar uma nova unidade territorial através das costas opostas; se é verdade que pôde
assim ga1rantir a sua independência política com o apoio exterior, transformando-se duma
simples região da Península numa nação de interêsses universais; não é menos certo que, com
a expansão marítima e a ocupação ultramarina, a nação logrou obter novos recursos destinados
a resolver a: sua grave crise económica, indo buscar aos imediatos bonefícios da colonização
externa um complemento para as fracas possibilidades económicas internas.
b incontestável que todos os objectivos almejados pelos homens das descobertas foram
plenamente alcançados; mas a obra realizada, como que se excedendo a si própria, teve outras e maiores conseqüências geográficas, políticas, científicas, religiosas e económicas.
São estas últimas - as conseqüênCias económicas - as que mais directamente nos
interessam neste momento. Foram estas conseqüências, sem dúvida, importantíssimas quer
para a economia nacional, quer para o comércio internacion~l, pelo que convém examiná-las
numa síntese, dentro dos limites dêste trabalho r).
Pode-se dizer que 9S descobrimentos e as conquistas tiveram fundamentalme.nte por
··Ao
•
consequencla:
a) Completar os recursos económicos da metrópole portuguesa;

li) A tese de que Portugal só alcançou a sua autonomia geográfica depois dos de!cobrimentos e das conquistas, encontra-se exposta pelo autor na Comunicação inserta nas Memórias da Academi4 das Ciências de Lisboa, Classe de Letras, 1937,
(2) Lúcio de Azevedo: Epocas de Portugal Económico, Lisboa, 1929, pág. I I e seguintes.
(3) Num recente estudo escreveu o Prof. Moses Amzalak que as conseqüências econômicas foram de ordem interna e externa. De ordem interna, uma intensificação do tráfico mercantil e de ordenação das importaçõe!;
de ordem externa, a organização do comércio de exportação, a colocação dos produtos das conquistas, a criação dos
novos mercados. 01. de Moses Amzalak: As conseqüências Económicas dos Descobrimentos, Lisboa, 1940).
SBbre o mesmo assunto veja-se: M . G. Schmidr: Historia dei Comercio Mundial, Barcelona, 1927, pág.
8S e segs.; Scherer: Histoire du Commerce de toutes le$ nations, 1857, vol. 11, pág. 126 e segs.; Henri Cons:
Précis d'Histoire du Commerce, tomo I, pág. 205; Francisco A. Correia: Conseqüências económicas dos Descobrimentos, Lisboa, 1937.
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b) Deslocar o eixo da actividade comercial do Mediterrâneo para o Atlântico.
é) Organizar o comércio de especiarias, contribuindo para o seu barateamento e a sua
difusão nos mercados europeus;
d) Intensificar a marinha mercante ;
e) Provocar pela afluência de matérias primas e de metais preciosos a formação da indústria e do capitalismo europeus;
f) Difundir colonos e culturas de colonização pelas terras ocupadas;
g) Dar preferência na ocupação ao aspecto social sôbre o interêsse económico.

a) A nacionalidade portuguesa constituíu-se de início dentro duma organização económica essencialmente agrária. À medida que se realiz'ava a ocupação, eram as terras dadas aos
senhores dos mosteiros e dos castelos ou entregues a foreiros e rendeiros que pagavam ao rei
os seus tributos.
Nas antigas Vilas Romanas surgiam agora as novas formas da pequena propriedade \)
- casais , quintas, agros - e em todo o país, exceptuadas apenas as Póvoas Marítimas, a
agricultura era o recurso normal e a base da riqueza nacional.
O quadro das culturas agrícolas abrangia os cereais, a vinha, a oliveira, os pomares
e as hortas , 'certas espécies florestais, como o carvalho, o souto, a nogueira, alguns têxteis, como
o linho (J.
Numerosos documentos antigos indicam a existência nesse tempo de uma desenvolvida indústria pecuária e de lacticínios e ainda de outras indústrias do solo e do sub-solo.
Junto da costa exercia-se activamente a. pesca e, em numerosos pontos, extraía-se o sal
A exploração de jazigos de ferro era uma indústria que se revestia de certa importância, assim como a do fabrico de tecidos.
A actividade mercantil era já então deveras importante, quer pelas feiras que se realizavam, 'q uer pelas estreitas relações que Portugal mantinha com vários países europeus, especialmente com a França e com a Inglaterra C).
Mas todos estes recursos económicos eram insuficientes, sobretudo em face das crescentes exigências da ocupação. Para mais, as necessidades cada vez maiores da casa reinante,
agravadas pela dissipação de alguns reis da primeira dinastia, transformavam uma crise económica, já de si grave, numa melindrosa crise financeira.
Com a posse do litoral e as conseqüentes emigrações para a costa, as populações lan-

n.

(1) V . de Alberto Sampaio: Estudos Históricos e Económicos, pág. 5 e seg. ; Marnoco e Sousa: Historia do Direito Romano, Peninst~lar e Portugu;s, Coimbra, 1910, pág. 407 e segs. ; de Gonçalves Pereira : A Transformação das Vilas e a pequena pro priedade in Gazeta da Relação de Noua-Goa, Ano l , n.O 19 e segs.
(2) V. de Gonçalves Pereira : Les vignobles du Portugal, Toulouse, 1932, pág. I2 ; Fortunato de Alp1eida:
História de Portugal, voI. l, Coimbra, 1922, p~g. 448.
(3) Alberto Sampaio: Estudos Históricos e Económicos, log. cito
(4) V. do Autor: Relações Económicas Luso-Francesas, Lisboa, 1938 ; e de Lúcio de Azeveâo: Portugal,
potência mercantil, in História de Portugal dirigida por Damião Peres, vol. m, pág. 640'

çavam-se irresistIvelmente para o domínio do mar e para o mov.i.mento das descobertas e das
conquistas, pois delas esperavam não só o pão que escasseava mas também o ouro que as havia de enriquecer.
Duas soluções tornavam-se assim possíveis para atenuar a crise eco.nómica: por um
lado, o desconge.5'tionamento demográfico provocado pela remessa de colonos para a ocupação das terras conquistadas, e do outro a afluência de novas ri'quezas ultramarinas.
A preocupação económica era tão vi:,a, ,q ue à m ed.ida que iam ocupando as terras do
litoral africano, os portugueses as baptizavam com os nome's dos seus produtos .- - A Costa
do Ouro, a Costa do Marfim, a Costa da Maiagueta (}
,Mais que a importação de produtos trop icais, interessava, porém, o oiro que se poderia obter, nas condições a que adiante me referirei.
. Ao mesmo tempo, seguindo o costume da época, os portugueses lançavam-se activamente no tráfico dos escravos, que além de fi gurarem no comércio de exportação, auxiliavam
o trabalho nacional metropolitano e ajudavam poderosamente a colonização na América ~).
Mas nem a afluência dos produtos tropicais africanos, nem a entrada do oiro, nem o
comércio dos escravos , eram suficientes para completar os recursos económicos da metrópole
ou para fazer face aos pesadíssimos encargos das descobertas e das conquistas.
/
foi então qUe os portugueses, sabendo da próspera si tuação de Veneza e do negócio
r,endoso que ela fazia com a distribuição na Europa das especiarias orientais, se lançaram
afoitamente à procura do caminho marítimo para a índia, certos de que iriam aí obter novas
riquezas mais valiosas e mais numerosas do que as que se encontravam nas expedições do
litoral africano r).
Se é certo que foram muito importantes os motivos rdigiosos e políticos que determinaram a viagem do Gama, a verdade é que não foram menos decisivos os motivos
economlCOS.
Tão grande era de facto a preocupação económica, que na Carta de El-Rei D. Manuel
para.o Rei de Castela, dando-lhe parte da descoberta da ín dia, o Soberano fala-lhe primeiro
da sua riqueza e do proveito que daí pode vir à Cristandade, e só depois das vantagens espirituais e 1ieligiosas do empreendimento e).
De .facto a viagem de G am a abriu novas perspectivas comerciais para o continente
europeu. Com razão escreveu por isso T oscanelli: «J: pura fantasia supor-se que a Europa
ficou maravilhada com a descoberta de Colombo . Isso sucedeu r-ealmente mas foi com a viagem de Vasco da G ama, que fêz com que os riquíssimos produtos da Extrema Ásia, em vez
I

(1) ccA mal agueta, que vinha fazer concorrência à pimenta indtana, monopólio de Veneza e Génova, foi
reservad.a para comércio exclusivo da Coroa ». (Lúcio de Azevedo: Epoctls dI!. Portugal Económico, Lisboa,
1929, pág. 80).
(2) Sôbre o comércio de escravos exercido pelos portugueses, veja-se : Azurara: Crónica do descobrimento
t! conquista da Gf4iné, Capo X; Pedro de Aze'Vedo: Os escravos, in ccArq uivo Histórico Português», vol. l, pág. 301.
l3) L. P. M arini: Vasco de Gama e la via marittima alie lndie Orientali, Turim, 1930, pág. 10 e segs.
(4) Alguns Documentos da T8rre do Tombo , pág. 95.
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de v,irem pelo Mar Vermelho a Veneza, atravessassem o Cabo da Boa Esperança, acostassem
a Lisboa e depois seguissem para a França e par.a Inglaterra» C).

b)

/

Até os fins do século xv, isto é, antes das grandes viagens marítimas dos portugueses, as mercadorias orientais penetravam na Europa principaLmente pela via terrestre e
através dos itinerários clássicos das caravanas organizadas pelos ámbes que, situados a igual
distância da Europa e da fndia, estavam naturalmente indicados pata conser.var êste monopólio de trânsito mercantil.
É certo que o m9vimento de cabotagem já se fazia a êsse tempo, ao norte, entre os
portos do Mediterrâneo e os do Mar Negro, e ao sul, pelos do Mar Vermelho em ligação com
os dos GôLfo Arábico e Pérsico até às costas do Ceilão e do Malabarr; mas êste tráfico era
menos impol'tante] send9 certo que só depois das Cruzadas é que os povos cristãos puderam
comerciar livr,emente, pelo mar, com os portos do Levante, dominando os piratas mouros r).
Numerosos eram os entrepostos que no caminho asiático completavam êste comércio
tanto terrestre como marítimo; a sua distribu'ição na Eruropa, porém, teria fatalmente de ser
feita através dos pOl"tos do Mediterrâneo, quer pelas dificuldades de acesso para os portos do
Atlântico, 'q uer porque os mercadores das cidades marítimas italianas - de Veneza, de Génova, de Pisa e Flor,ença - conheciam melhor do que ninguém as necessidades e as exigências dêste comércio.
.
Foi sobretudo em Veneza que se deu a concentração comercial C).
A antiga cidade das lagunas, ,fundada no século V por ocasião das invasões bárbaras,
já no século x dominava o Adriático e mantinha activas relações comerciais com a Alexandria, grande entreposto onde afluíam as pedras preciosas, os perfumes} as especiarias da Ásia,
da E,tiópia e da fndia e).
Mas foi o mov.imento das Cruzadas que deu à República Veneziana a hegemonia
comercial europeia, sobretudo depois da tomada de Constantinopla. Em troca dos serviço~
prestados, a República dos doges recebeu numerosas regalias e pràticamente o monopólio
do comércio dos produtos orientais.
Obtido o predomínio comercial, a rainha das lagunas lançava-se na faina industrial.
As suas manufacturas, de execelentes tecidos, de v.idrarias artísticas, de mosaicos,_ de coiros,
papéis, produtos medicinais, abasteciam primeiro os mercados do Levante e os do Ocidente,
mas depois acabaram por penetrar com o auxího não só das suas galeras , mas também dos
seus Embaixadores ~ Legados, nos principais centros comeroiais do globo C).
J

(1) L. P. Marini: 00. cit., Turim, 1930'
(2) V. de Francisco António Cor.reia: Conseq;,~ncias
Sup. de Ciências Económicas e Financeiras», vol. V, 1937, pág.
(3) Gharles Diehl: Venise.
(4) Depping: Histoire du Commerce entre le L evant
(5) Octave Noel: Histoire du Commerce du Monde,

.

.

Económicas dos Descobrimentos 111 «Anais do Inst.

6.
et l'Et$rope.

Paris, 1891, vol. I, pág. 181 e segs.

Entre as mais importantes carreiras marítimas figuravam as que estabeleciam as ligações de Veneza com Constantinopla e Alexandria, mas não era menos valiosa a esquadra da
Flandres, destinada a ligar o centro distribuidor veneziano com os portos do ocidente europeu,
entre os quais também se contava Lisboa.
As naus da esquadra da Flandres, carregadas de mercadorias orientais e também de
artigos fabricados em Veneza, iam-nos distribuindo pelos portos que demandavam e no retôrn9 obtinham matérias pr.imas e géneros alimentícios da Inglaterra, da França e da Espanha.
Se Veneza era assim o fulcro dêste movimento mercantil, a verdade é que as outras
repúblicas mediterrâneas rivais também procuravam atingir a sua prosperidade.
Muito antes de as frotas venezianas chegarem com os cruzados a Constantinopla, já
por aí haviam passado e comerciado os genoveses.
Génova mantinha estreitas relações com a Espanha) especialmente com os reis de
Granada; com a Alemanha através de Nuremberg; enfim com os príncipes muçulmanos
da Africa do Norte a sua fôrça era tal, que fàcilmente triunfou nas lutas com Pisa, a-pesar
de esta ter ,estreitas afinidades com sultões de Tunes e do Egipto e de exercer por meio dêles
um tráfico intenso.
Do mesmo modo, Florença, que abastecia os mercados ocidentais da Inglaterra e da
França com os seus lanifícios e os seus produtos tinturiais1 tornou-se um dos malOres centros
de movimento comercial da Europa.
Mas a extraordinária prosperidade nos negócios levava as repúblicas italianas ao abuso.
A política aduaneira de proibições tornava-se intolerável. A ruína das cidades italianas estava iminente. A irrupção dos turcos não só ameaçava lançar Veneza em plena decadência mas constituía um perigo para a alta finança europeia) pois viria a dificultar o abastecimento dos mercados ocidentais que as repúblicas italianas a-pesár de tudo garantiam.
Um novo facto veio, porém, modificar completamente a situação: Portugal acabava
de descobrir o caminho marítimo para a índia, o que representava não só a libertação económica e financeira da Europa do Oeste, mas a definitiva ruína das cidades italianas e da liga
hanseática do Báltico, o aniquilamento do poderio dos turcos, a decadência do comércio arábico no índico e no Mar Vermelho, e o abatimento do poderoso sultão mameluco do Egipto e).
Volta ire) no seu Essai sur les moeurs, escreveu que «a viagem do Gama ao reino de
Calicute nas grandes índias pelo Cabo da Boa Esperança transformou o comércio do antigo
mundo. Os Venezianos, tão interessados como o Egipto em atravessar-se no caminho dos por,tugueses, propuseram ao Sultão do Egipto cortar o istmo do Suez à sua custa e abrir um canal
que unisse o Nilo ao Mar Vermelho. 1:les conservariam assim o domínio do comércio das
índias, mas várias dificuldades tornaram impossível êste projecto».
A êste respeito Paul Morand nota que o problema só teve solução com a abertura
do canal de Suez e). ~ conveniente, porém, acentuar que tal abertura, ocorrida nos fins do
(1) Ussieux: Histoire Abregée de La Découuerte et de La conquéte des Indes pllr Les Portugais,
(2) V. de Paul Morand: La route des Indes, Paris, 1936, pág. 70.

século XIX, serviu mais para que a Europa já então industrializada conquistasse os mercados
orientais do que para garantir ao oriente o consumo europeu ou aos portos italianos o papel
de distribuidores comerciais do nosso continente.

c)

J

Portugal não podia manter a posição económica que adquirira sem o precioso auxílio de dois factores: a presença de excelentes portos naturais, entre os quais se destacava evidentemente o de Lisboa, já então considerado o cais da Europa, e a existência de uma marinha mercante que correspondess.e às condições geográficas do país e às suas exigências de
grande nação marítima, comercial e colonizadora.
Desde os primeiros tempos da fundação da nacionalidade julgou-se indispensável, dada
a posição topográfica de Portugal, a criação de uma poderosa marinha - . marinha de guerra
para a defesa do território e mercante para as neces.sidades da navegação e da cabotagem.
É um facto que já no reinado de D. Afonso lU se faziam importantes construções navais no Arsenal de Marinha em Lisboa, mas foi sob o impulso de D. Fernando que a marinha portuguesa mais se desenvolveu, graças aos privilégios concedidos.
Quando os portugueses iniciaram a sua expansão africana, a nossa armada representava um conjunto considerável. Referindo-se à expedição de Ceuta, referem os historiadores que el-rei armou 220 vasos, em que entravam 33 naus grossas, 59 galeras, muitos
galeões e caravelas, de sorte que nesse tempo os portugueses eram reputados com9 os primeiros
navegadores do seu século, ~ Portugal ocupava então o primeiro lugar entre as potências
marítimas.
As exigências da expansão marítima exoediam, porém, as nossas possibilidades nesta
matéria C).
As emprêsas marítimas portuguesas"....... escreveu Sousa Viterbo .- -. sobretudo a partir
do reinado de D. João I tornavam-se tão numerosas e freqüentes; as expedições quási ininterrompidas aO$ lugares de além e a circunnavegação de África exigiam tal quantidade de navios e de apetrechos náuticos, que era 4ificílimo, se não quási impossível) que os arsenais portugueses produzissem todo o material indispensável» ().
Por tôdas as formas procurava-se intensificar a construção naval e estimular a actividade
dos que se dedicavam a trabalhos náuticos.
A Carta de 4 de Novembro de 1474 concedia aos construtores de naus, nos dez anos
seguintes, determinados prémios pecuniários por tonelada, isenção do pagamento de dízima
e portagem por quaisquer matérias primas, além do direito dos construtores de cortarem madeiras destinadas aos seus estaleiros nas matas da Casa Real ou nas dos eclesiásticos ~ nobres,
as quais, para êste efeito, se consideravam descoutadas.
Ao mesmo tempo, tinha-se estabelecido, em vista da grande afluência de navIOS ~-

,(1) As Famosas Armadas Portuguesas, Rio de Janeiro, 1937,
(2) V . de Sousa Viterbo: Trabalhos náuticos dor portugueses, vol. I.

trangeiros aos nossos portos, que fôsse dada preferência, na distribuição das cargas, aos navios
portugueses, regra esta que se generalizou mai .~ tarde para os portos do ultramar.
Era tal a importância da marinha portuguesa no século XVI, que quando D. Sebastião
organizou a sua infaus ta expedição de Ceuta, conseguiu apardhar uma frota de 800 velas, entre
galés, galeões, naus, navios de alto bordo e outras embarcações menores, que segundo a frase
duma testemunha ocula't parecia «cobrir o mar e punham espanto a tôda a Africa» e).
Tôda esta grandeza se ani'quilou com a sujeição a Castela.
A decadência da marinha mercante correspondeu à nossa própria decadência comercial
e esta gerou a decadência política de Portugal. •
Quando se estuda a evolução da marinha mercante nacional desde os primeiros tempos da constituição da nacionalidade até os nossos dias, verifica-se que a crise da economia
portuguesa deve-se 'em grande parte à crise da nossa navegação.
Pode-se dizer que, até à criação da navegação a vapor, a nossa frota foi-se sempre desenvolvendo, começando a decair logo que se tornaram indispensáveis para as unidades de mar,Ínha os dois produtos que nos faltavam em 'quantidades suficientes ~ o ferro e o carvão.

d) Conseqüência importantíssima do movimento dos descobrimentos e das conquistas
foi, sem dúvida, a afluência de metais preciosos que, modificando completamente a situação
económica do continente europeu, contribuíu para que dentro dêste surgisse a organização capitalista moderna e).
A conquista do ouro foi sempre o ideal dos descobridores, desde o primeiro périplo
atricano. Como já dissemos, da costa da Guiné vinham não só especiapias e escravos mas também o oito da Mina. Mais tarde r.ecebia a metrópole oiro da costa or.Íental africana) especialmente de Safala e de Quíloa. Das minas de MOl1omotapa vi.n ha o precioso metal em &randes
quantidades.
M.as tanto êste oiro como o da Etiópia destinavam-se sobretudo ao pagamento das especiarias orien tais e).
Como se s<lJbe) foi :principalmente no Brasi~ que se encontraram enormes possitbilidades
de extracção de oiro, a tal ponto que, na opinião comum, as minas eram consideradas inesgotáveis.
O governador D . Rodrigo da Costa afirmava que enquanto o mundo durasse, as reservas do oi,ro brasilei.ro se não poderiam extinguir e).
A profusão era tal) que se·encontrava oiro nos leitos dos ribeiros, nas terras aluvionárias,
nas costas, nos vales, em massa de cascalhos e saihros.
Portugal e a Espanha recebiam, por êsse tempo) dos seus domínios africanos e amôri(I)
(2)
(3)
(4)

Anais Marítimos e Coloniais, voI. I, pág. 9.
V. de Veiga Simões, P01tugal, o ouro, as descobertas e a criarão do Estado Capitalista, Lisboa, 1938.
Scherer, Histoire du Commerce de toutes les Nations, 1857, voI. II, pág. 145.
Lúcio de AZievedo, Epocas de Portugal Económico, Lisboa, 1929'
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canos, grandes quantidades de metais preciosos, mas por virtude do desequilíbrio da sua balança
comercial estes metais saíam da Península para .ir .favorecer outrél's nações europeias (l
A influência de metais preciosos nos mercados europeus provocou, por um lado, uma
considerável a1ta de preços, especialmente em Inglaterra e em França) e por outro a formação
duma organização financeira de carácter capitalista extremamente importante e). Pode-se
dizer que ,foi então que a indústria bancár·ia verdadeiramente se organizou, rea,lizando as suas
operações sôbre câmbios e também sôbre os títulos representativos de valores e mercadorias.
No s·eu exaustivo traballio, o prof. flamengo Goris estudou recentemente a organização comercial e a actividade financeira dos mercadores da Flandres, podendo-se dizer que já por êsse tempo
se realizavam as mais complexas operações de 'crédito d'e seguro, de lütar.ia,s e de bôlsa C).
A importância dos banqueiros era tal que, por vezes, a êles recorriam os soberanos para
fazer face às necessidades mais instantes do tesouro público, o que dava aos mesmos banqueiros grande rdêvo políl:!ico e social.
Ao ll11esmo tempo, o capitalismo bancário favo~ecia a armazenagem de matérias primas e formava assim um GlJpitalismo industrial que se desenvolvia debaixo do prindpio do
rendimento ou juro do capital] princípio êste admitido desde que não tomasse a forma
de usura.
Desenvolver as indústrias nacionais corres.pondia a uma necessidade económica e finanoeira, pois aSsLm se evitava a safda do oiro.
Alguns países chega,r am a regulamentar e subvencionar as suas indústrias de luxo e
todos produziam as indústrias de primeira necessidade.
Assim se .formou, ao mesmo tempo, graças ao movimento dos descobrimentos, o capitalismo bancário e o industrial gerando ambos o comércio internacional com os seus prindpios
de livre concorrência e de extensão progressiva dos mercados e).

e) Característica importante da colonização portuguesa é a forma pela qual se fêz a difusão de colonos e de culturas de colonização pela..s zonas ocupadas.
O império que se formava, quer no oriente, quer no Brasil, quer mais tarde em Afric~,
tinha sempre o carácter definitivo de terras anexadas para engrandecimento polítiêo e não para
simpLes exploração económica.
Por um lado, havia que povoar as ilhas desérticas do Atlântico; por outro, procurouJse criar imporl:!antes núcleos de colonização branca no Oriente, quer de origem, quer por meio

(1) Francisco Antóruo Correia, Conseqüêrlcias económicas dos D escobrimentos, in «Anais do Inst. Sup. de
Ciências Económicas e Financeiras», vol. V, pág. 62.
(2) V. de Veiga Simões, La Flandre, le Portugal et les debllts dtl Capitalisme moderne, Bruxelas, 1932.
(3) J. A. Goris, Etude Stlr les colonies marchandes meridionales (portugais, espagnols, italiens) à Anvers
de 1488 a I567' Lovaina, 1925'
(4) Bento Carqueja, O capitalismo moderno e as suas viagens em Portugal, Pôrto, 1908.

de cruzamentos étnicos, estes principalmente facilitados pela política social de Albuquerque
de ca.sar os seus soldados com as mulheres nativas C).
\
Em qualquer hipótese o que há de surpreendente neste movimento de fixação humana é a enorme desproporção entre os recursos demográficos da metrópole e os resultados
obtidos com o povoamento europeu no ultramar.
Segundo Rebêlo da Silva; em 1422, sete anos depois da tomada de Geuta, a população
portuguesa devia ser de 1.010.000 habitantes espalhados por 252'561 fogos.
Pelo arrolamento de 1527, feito no reinado de D . João IH, verifica-se que nesse tempo
já existiam 1.326.000 portugueses, representando 278,408 fogos.
Quando voltamos da emprêsa portentosa da índia - escr:eveu o Prof. Marques Guedes C) - vínhamos desfalcados e exaustos. Sustentam alguns que a população ficara reduzida a 50
Epidemias de peste bubónica em Lisboa e os 3 ter.remotos que se sentiram dy 15 I 2
a 155 I agravaram esta crise demográfica.
O censo realizado em 1580 para o cômputo de homens válidos para o serviço militar,
dos 18 aos 50 anos, apurava apenas 100.000 para uma populaçã() de 1.080.000 habitantes.
Mas a-pesar da pequenez dêstes recursos humanos já os portugueses haviam realizado
nessa altura uma importante obra de colonização branca no ultramar.
Outra característica notável da expansão portuguesa foi a difusão de culturas agrícolas,
de grande valor económico, em todos os continentes .
.os portugueses levaram consigo a vinha - cultura de col'Ünização por excelência ~
às ilhas do arquipélago da Madeira, onde ela encontrou especiais condições de adaptação C).
Também a cana de açúcar, que era cultivada na índia e na China desde a antiguidade,
transportada depois a Arábia e ao Egipto, se estendera mais tardeàs ilhas de Chipre e de Sicília
e viera cedo para Portugal, pois já «em 1404 haviam sido coutadas por D. João I umas terras no
Algarve em favor de João da Palma, genovês de nação, para nelas plantar cana de açúcar» C).
Mas foi na Madeira que a cana mélica alcançou a sua maior expansão, quer generalizando-se a cultura a tôda a ilha, quer transportando-se em centro exportador sobretudo para a
Flandres, em condições de concorr.ência com os outros produtores dos Estados do Levante.
Mais tarde passou a cultura para as ilhas de Cabo Verde e S. Tomé e ,finalmente para
o Brasil.
O chá foi descoberto em 1542 por Mendes Pinto no Japão e desde então a Europa começou a utilizá-lo e).

ro.

,(1) Constâncio Roque da Costa, Afonso de Albuquerque e o Império da lndia, in «Boletim da Academia»!
vol. IV, pág. 103'
(2) Prof. Marques Guedes, Demografia Portuguesa, in «Anais do Inst. Sup. de Ciencias Econ6miçaj e
Financeiras», vol. V, 1937,
(3) Gonçalves Pereira, Les Vignobles du Portugal, T olouse, 1932.
(4) Lúcio de Azevedo, Epocas de Portugal Económico, Lisboa, 1929, pág. 226.
(5) AdriOloo Antero, História Económiclt, vol. IV, 1911.
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Também através do comércio das naus se realizou a difusão na Europa do arroz.
Enfim, os portugueses tiveram papel preponderante ru. disseminação doutras culturas,
uis comoª do tabaco, do cacau, d9 café e dos cereais.

f) Factor inter.essante a considerar no movimento de expansão e colonização dos portugueses é a preferência por estes dada ao aspecto social sôbre o económico.
Com efeito, embora o objectivo económico tenha sido, como já atrás vimos, importantÍssimo, os desígnios de ordem política e social dominaram o aspecto mercantil de todo êste
empreendimento.
Como veremos na parte final dêste artigo, se os portugueses se limitassem apenas a
traficar com as terras ocupadas, sem a preocupação de criar um Império - que tinham de
povoar, civilizar e administrar - os descobrimentos teriam sido econàmicamente mais úteis
para a Metrópole, pôsto que assumissem carácter precário e de menores conseqüências políticas
e históricas
O predomínio do aspecto social sôbre o económico era aliás conseqüência do próprio sistema seguido na colonização, pois esta fêz-se principalmente com o auxílio das populações locais e baseando-se a soberania portuguesa no lealismo dos povos sujeitos C).
Esta orientação levou-nos sempre a considerar os indígenas como portugueses na plenitude dos seus direitos civis e políticos, abstraindo e contrariando a tendência dos que procuravam estabelecer diferenças em razão da raça, da côr ou da religião e).
Examinadas assim, ainda que sumàriamente, as principais conseqüências económicas
dos descobrimentos e das conquistas, falta-nos agora, para completar êste estudo, proceder a
rápido exame da organização mercantil, quer no oriente, quer na Europa.

n.

A organização do Comércio de Especiarias e a sua extensão
no Mercado Europeu.

º

Vimos já as condições em que se realizava tráfico comercial entre o oriente e a Europa antes do descobrimento do caminho marítimo para a índia. Após êste feito histórico,
pode-se dizer que se abriu uma nova era para o comércio mundial.
Scherer e), depois de notar que foi a partir destas grandes viagens que ligaram entre
si por mar os continentes que se organizou verdadeiramente o comércio internacional, escreve:
«Dois traços característicos distinguem o comércio antigo do comércio moderno. No primeiro
dominava a cabotagem e o transporte terrestre, no segundo a navegação de longo curso e os
transportes marítim()s. Depois da descoberta po novo hemisfério, as viagens sôbre 9 oceano
(1) Carlos Coimbra: O Pensamento político de Afonso de Albuquerque, Lisboa, 1932.
(2) João de Almeida, A ocupação portuguesa em Africa na época contemporânt:a no volume Alta CultUT"
Colonial, Lisboa, 1936.
(3) Dr. Francisco Vieira Machado: Discurso inaugural no vol. Alt" Cultllr" Colonul, 1936.
(4) V . de Scherer, ob. cit., pág. 10.

passaram a ter um f,im , e a comunicaçã() difccta por mar com as fndias Orientais pôs à disposição de todos os povos nav,egadores uma r'egião objecto de tantas ambições, cujo comércio até
então estivera à mercê de intermediários.
O poder naval dLUn pequeno Estado - Portugal - teve então tanta influência no
comércio como a política ou a fôrça duma grande Nação. O aumento enor.ine da importação
dos géneros tropicais fêz a.largar o consumo às classes inferiores, mudou a muitos respeitos a
maneira de viver e transformou numa necessidade aquilo que era um luxo. O aumento não
incidiu apenas nas quantidades importadas mas sôbre o número dos artigos.
,outro eminente cultor da história do comél'Cio internacional, Octave NoeL C), élIbordando o problema das ,conseqüências mercantis das viagens marítimas, lembra que elas a,cabaram com o monopólio do transporte estabelecendo a liherdade do trânsito marítimo, alargaram
os mercados 'europeus e simplificaram os meios financeiros da troca.
O depoimento ,jnsuspeito dêstes dois escritores estran.geiros demonstra-nos de que
forma os iportugueses influíram na transformação do comél1Cio mundial.
O estudo da organização dêsse comércio indica-nos porém que, ao lado dessas conseqüências gerais, outras igualmente ,importantes vieram a contribuir para a revolução económica
que se operou.
Até então o coméocio com a fndia compreendia, ·em matéria de importação, a entrada
de especiarias, de ped.ras preciosas e de pérolas, de substâncias tintoriais e de tecidos finos. ~
certo que outros produtos do Levante - especialmente da China, da Arábia, do Egipto eram distúbuídos pelas Repúblicas Italianas, mas os po.rtugueses não só manttnham todo êst:e
comércio como ainda o alargavam para nov,as regiões e para novos produtos C).
Nos .fins do século XVI , Portugal havia Ifundado· no Or-iente um vasto empól'io comercial cuj'a extensão geográfica nos é dada por Jaime CortesãO' dó modo seguinte C): «.N o f.im
do século XVI, os po.rtugueses tinham fundado Ifortalezas e feitorias em Safala, Moçambique,
Quíloa, Mom;baça e Melinde sôbre a costa oriental de África; em ,M ascate sôbre o Gôlfo de
Oman, e em ,Ormuz à entrada do Gôlfo Pérsico; em Diu, no reino de Guzarate; em Damão, Baçaim, Chaúl Goa, Onor, Mangalor, Cananor, Cochime Coulão, na costa ocidental
da península industâni'ca; na Gat,le, em Colombo e na ILha ,M anar, na costa ocidental de Ceilão, em Negapatão e S. Tomaz de Mdiapor, na costa do Choromândd; em Chiuagong, no
reino de Bengala ; em T enaçarim, no de Sião; em Pa'cém, na ilha de Samatra; em Malaca,
centro de todo o trá·fico do Gôlfo de Bengala, da Cauchinchina e do arquipélago Malaio; em
Liampô , Ghincheu e Macau, na China, donde as rdações comerciais se estendiam a uma
grande parte do ar,quipélago do Japão; em Batam, na ilha de Java e nas ilhas Bornéu, de Solor
e de Timor; em Makassar, nas Gelebes e, en:fim, em Amboino e Ternate, nas Molucas».
Tôdas estas regiões alimentavam a carga das naus das armadas lusitanas que abran(1)' Octave Noel, Histoire du Commerce du Monde, vol. lI, Paris) 1894(2) Ch, de Lannoy e Vander Linder: Histoir& de L'Expansion Soloniale des peuples
xelas, 19°7-

(3) Jaime Cortesão, Expansion des portflgais dans l'Histoire de la Civilisation, 1930,

el~ropéens,

Bru-

~iam assim os mais variados produtos

e).

Das feitorias da costa or.iental alfricana vinha 9 oiro
que em parte se destinava à aquisição de produtos indianos; ,d.a India vinha o algodão e o açúcar; de tôda a costa Ma,lalhar, de Samatra e das iLhas de SUlnda ~ pimenta (considerada como
a mais va1iosa das especiarias), e o gengibre; de Coulão e Ceilão a canela; das ilhas de Banda
e de Maluco o cravo e a n?z mascada; de Bornéu a cânfora, da Pérsia os tapetes . Ao mesmo
tempo, abundavam as pedrarias como os aljôfares da ,costa do mar Roxo, os diamantes de Narsinga, os rubis de Pegu e de Ceilão. Da China, de Java, do Sião, de Bengala, vinham ricos
tecidos e brocados, 'especialmente setins e damascos, marfins esculpidos, charões. Acrescentemos o intenso tráfico de perfumes e drogas medicinais C).
De todos estes produtos, as especiarias eram as 'q'ue mais interessavam ao comércio orien'tal porque eram as mercadorias que rendo feito a fortuna de Veneza prometiam enriquecer os
mercadores nacionais.
O alto va,lor comercial das especiarias não resultava apenas de elas serem preciosos condimentos de culinária, mas sob o nome genérico de e.9peciarias e aromas fabricavam-se produtos de farmacopeia muito apreciados como indispensáveis para os êxtases religiosos.
Para alguns povos europeus as especiarias eram produtos misteriosos que vinhatn do
Rio do Paraíso, ou seja o Nilo, e com êles ~e fabricavam os narcóticos) os aperitivos, os exci'tantes" os hálsamos e os desentoxicantes.
Pode-se dizer que nos meados do século XVI os portugueses dominavam o comércio
do índico , compreendendo a costa Oriental Afri·cana, a Arábia , a Pérsia e a índia e ainda uma
extensa parte do Pacífico.
Os grandes entrepostos dêste movimento comercial eram, como se sabe, Goa, Malaca
e Ormuz, os três vértices do triângulo estratégico de ALbuquerque C).
Segundo João de Barros, dois processos comerciais distintos eram usados pelos portugueses; nos territórios que pertenciam aos Reis , Portugal exercia em nome da Soberania a
plena ocupação econômica, faz·endo-se os contratos de senhor para vassalo; nas terras pertencentes aos mouros) as transa'cções faziam-se de acôrdo com os Tratados.
Em muitas cidades pertencentes aos reinos aliados , como nas de Cananor, Chalé,
Cochim, Coulão e Ceilão) os portugueses tinham ,feitorias próprias, onde se tratava da carga
da's naus e do t rMico dos produtos.
Finalmente os portugueses também conco.rr.i'élJffi com os navios de outras nações no
carregamento dos países in.dependentes, dedicando-se especialmente à compra de especiarias.
Os meios de transporte eram numerosos e dispendiosos. As esquadras de caravelas, naus

(1) Carlo Errem, L'epoca deUi grandi scoperti geografiche, Milão, 1926.
(2) V. artigo do Dr. Júlio Dantas na História d fl. Civilização Porttlguesa do Brasil, vol. I, pág. 4.
(3) General Norton de Matos, La Formation de la NatiolJ Porttlgaise envisagée atl point de vl1 e colonial,
BoI. da Agência Geral das Colóruas, ano. VI n.O 64.

e galeões desempenhavam 40 mesmo tempo a função de marinha de guerra e f,rota mercante C).
As embarcações para a índia saíam de Lisboa nos começos da primavera e gastavam
na ida e volta cêrca de ano e meio, devido sobretudo aos longos percursos estabeleci.40s.
As condições especiais em que se fazia o carregamento e o tráfico eram manifestamente onerosas e).
Todos os que participavam da viagem ficavam interessados na partilha da carga ou nos
lucros do seu tráfico. A regalia das «quintaladas» constituía encargo pesadíssimo.
Desde os primeiros tempos era êste comércio considerado livre, ao contrário do que
mais tarde viriam a fazer holandeses ~e inglêses. O concurso de particulares, nacionais e até estrangeiros, era julgado necessário.
A participação da fidalguia fazia-se não só no armamento das naus mas nos próprios
rendimentos do comércio.
Qualquer fidalgo munido de licença e depois de depositar na Casa da índia o respectivo preço podia importar as especiarias que quisesse, exceptuadas apenas a pimenta, o orava
e a canela, pois essas estavam sob a directa fiscalização do Estado.
Enfim, o regime das pacotilhas constituía outro encargo grave para o transporte.
Muitos outros factores que adiante estudaremos contribuíram para t9rnar pouco lucrativo êste comércio, sob a aparente prosperidade.
b certo que além das vantagens do tráfico, as viagens marítimas davam também o
benefício das prêsas. b incontestável que graças a êste comércio Lisboa se transformou no
grande pôrto cosmopolita do sul da Europa, onde afluíam mercadores de tôdas as origens,
especialmente genoveses, biscainhos, inglêses, alemães e flamerigos.
Mas, o próprio fenómeno da abundância, aumentando a oferta, navia de provocar o
aviltamento dos preços, e viria assim a fazer diminuir os proventos das viagens.
Para fazer face aos gastos das armadas vendiam-se padrões de juros cujo limite mínimo era de 7 Ij'o, o que indicava a gravida.de da crise económica das viagens de comércio.
Esta crise veio a afectar os rendimentos da coroa, pois impensadamente a casa reinante se
transformara em casa de comércio, seguindo os navios armados po.r conta da realeza, que vinha
a sofrer com os resultados ruInosos da emprêsa.
Já atrás nos referimos às feitorias portuguesas e aos estabelecimentos comerciais nacionais no Oriente. Outras feitoria~ se encarregavam de proceder à distribuIção ~o carregamento
das naus na Europa.
Duas entidades se distinguem neste papel distribuIdor : a Feitoria da Flandres e a Casa
da fndia.

(1) Quirino da Fonseca, A Arte de Navegar. Cartógrafos Portugueses. Os n"f)~os das descobertas e du conquistas, Lisboa, 193 I.
(2) A. Botelho de Sousa : Subsídios para" história militar marítima da lndia, Lisboa, 1930.

A Feitoria da Flandres e a Casa da fndta.
Vimos já como Lisboa se transformou no grande entrepôsto comercial dos produtos
do Oriente depois da queda das Repúblicas Italianas. Também já aludimos ao carácter cosmopolita dês te comércio, que fêz afluir à capital portuguesa mercadorias e intermediários europeus das mais diversas nacionalidades.
Ao mesmo tempo estes mercadores e outros agentes distribuíam os produtos pelas várias cida.des e mercados; êste comércio fazia-se também através das feitorias estabelecidas nos
portos de escala e de testa de linha.
A Feitoria da Flandres foi sem dúvida a mais importante que os portugueses criaram
nas costas europeias C). As relações políticas e económicas de Portugal com a Flandres são muito
antigas, pois datam dos primeiros tempos da nacionalidade portuguesa, em cuja fundação e tomada de Lisboa cooperaram, como se sabe, os flamengos.
Bastante tempo antes da revolução econóffiica do século xv, já os produtos portugueses
de exportação - azeite, vinhos, frutas sêcas, peles e coiros - saíam do nosso continente para
a Flandres e desta vinham mercantes e mercadores a Lisboa, onde exerciam activamente o
comércio, sobretudo de panos C).
Em 26 de Dezembro de 1411, pela carta de Gand, concedeu o Duque de Borgonha
algumas liberdades e privilégios aos mercadores portugueses que negociavam na Flandres, o
que foi confirmado :pelas cartas especiais de 1434 e 1469,
Por êste tempo já em Bruges se encontrava o ·feitor português Pedro Eanes, e à Flandres afluíam numerosas naus de comércio portuguesas, o que continuou no tempo de outros
feitores portugueses, entre êles Martim Gonçalves e João Estêvão.
Realizadas as primeiras viagens africanas, logo as naus levaram à Flandres a malagueta,
a pimenta, as gomas e as essências tintoriais, as drogas e o açúcar. Porém êste tráfico desenvolveu-se depois que as armadas portuguesas traziam da índia especialmente as especiarias
e as drogas, o que sucedeu pela primeira vez em 15°3 C).
A êsse tempo já Bruges - a Veneza do Norte - estava em plena decadência e a feitoria portuguesa transferira-se para Antuérpia, cujos governadores outorgavam aos portugueses, por intermédio dos nossos feitores , importantes regalias.
Assim, pertencia ao feitor português a casa em que se encontrava estabelecida a feitoria e estava isento de direitos, para certos géneros do seu consumo pessoal, como o vinho e a
cerveja, o pessoal da feitoria.
Não foram apenas os portugueses mas mercadores de muitas outras nacionalidades que
se deslocaram para Antuérpia, preferindo esta cidade a Bruges.
A prosperidade das feitorias da Flandres resultava principalmente do grande ClesenvoI(1) V. de A. Braamcamp Freire, A FeitoriA da Flandres. Lisboa, 1920.
(2) Gonçalves Pereira : Lu relations économique.s fra nco-portugAi.ses, Lisboa, 1939,
(3) Lúcio de Azevedo : EpOC4S de Portugal Econ ómico, Lisboa, 1929'

79

vimento industrial e comercial dos Países BaixolS, do movimento ei-lorme dos portos f,lamengos
e da realização freqüente de feiras comerciais.
A f~itoria portuguesa de Flandres teve grande importância, tendo sido, segundo o
Sr. Joaquim de Vasconcelos C), a primeira e a meLhor escola da diplomacia portuguesa no
século XVI.
O feitor régio tinha múltiplas funções, pois além de agente comercial e representante
da coroa, realizava operações de crédito e empréstimo e tinha também por vezes as funções
de cônsul.
Quando em 1549 ,foi ex,tinta a feitoria, passaram as vendas deespecia,rias, que até então
se faziam por meio de Antuérpia, a ser efectuadas através da Casa da índia, em Lisboa.
A Casa da lndia era uma instituição muito complexa em que se transformara a Casa
da lndia e Mina.
EstaheLecida à beira do T ejo, era ao mesmo tempo uma espécie de ALfândega, pois
ar.recadava os direitos aduaneiros sôbre os produtos do Oriente, mas tinha também funções
comerciais e de administra'ção, pois distribuía as mercadorias vendidas, nomeava funcionários,
promulgava regimentos gerais e alvarás particulares, enfim, ocupava-se do assentamento das armadas, da marinhagem e dos soldados.
Nenhuma mercadoria podia ser vendida sem ter :previamente dado entrada na Casa
da fndia, segundo o estahelecido pela Oroenação de 1 de Janeiro de 15°5. Podia, porém, o
comé1'Cio exercer-se com as mercadorias existentes na Casa da fndia ou directamente pelos oficiais do Rei ou indire.ctamente por particulares munidos de autorização real.
O funcionamento desta organização consta'Va minuciosamente do regiIl,lento da Casa
da fndia publicado em 3 de Julho de 1509, documento extenso com cêl'Ca de 163 capítulos e).

A decadência do comércio oriental. Conclusões
~ chegado o momento, depois desta breve síntese de factos históricos conhecidos, de se
tirarem algumas conclusões económicas.
Para êste efeito, não deixa, porém, de ser importante o exame de certas teses já expostas nesta matéria da história económica nacional.
A primeira destas teses é aquela em que alguns escritores afirmam que Portugal, com
o seu movimento de expansão, optou por uma política de transporte, em prejuízo de uma
política de fixação.
T aI postulado, abrangendo duas orientações diferentes e opostas de política económica,
parece ser exceSSiVO.

(1) J. de Vasconcelos, A Feitoria, de Portf4gal em Flandres, 1885.
(2) Tancredo de Morais, A Casa da fndia in Anais do Clube Militar Naval, 64. 0 ano, 1934; Gustavo
Couto, História da antiga Casa da lndia em Lisboa, 1932; Júlio de Castilho, A Ribeira de Lisboa! Lisboa! 1893.
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Por um lado, o exame histórico indica-nos que · desde sempre Portugal se dedicou â
uma política de transporte imposta pela geografia e pela topografia. Mesmo antes da epopeia
marítima do ·século xv mantinha-se activo comércio com a F'rança, a Flandres e a Inglarerra, e os portos do norte) especialmente Caminha, Viana e Espozende, alimentavam um
·tráfico .intenso de ordem internacional.
Por outro lado, não houve propriamente uma política: de transporte que se opusesse
a uma política de fixação: o que houve foi a necessidade de ir buscar recursos para satisfazet:
as exigências nacionais, o que é diferente. De testo, o estudo da evolução da propriedade)
do regime das culturas cerealíferas, da distribUIção da vinha e da oliveira, enfim, a análise do
quadro industrial, tudo indica que durante o largo período de expansão a colonizaçãQ interna
prosseguiu até aí onde o meio físico e humano o permitiam .
.outros escritores têm defendido a tese de que no seu conjunto o grande movimento
de expansão comercial dos séculos xv e XVI não resultou como experiência económi,ca por não
termos sabido, ~ semelhança de Veneza, organizar um quadro industrial que Lhe correspondesse.
Também me parece exagerada esta tese.
O movimento comercial realizado pelos portugueses trazia em si próprio o gérmem
da sua ruína, através do aviltamento de preços que provocou. Mas a êste facto capital há que
juntar outros factores, entre os quais destacaremos o defeituoso regime das feitorias do Oriente
e da Flandres, a má administração da Casa da índia, o sistema prejudicial do carregamento
das naus, das recompensas, concessões e participações nas cargas) enEm, 9 imoral costume das
pacotilhas.
Portugal não tinha condições naturais para uma activa transformação fabril nem facilidade de organizar, com as suas fôrças financeiras, um poderoso capitalismo industrial. Mas
podia manter-se como um grande país de trânsito, se tivesse para tanto uma organização comercial conveniente, pôsto que tal organização fôsse até certo ponto incompatÍvel com as ne.
cessidades políticas do Imperialismo nascente.
Alguns historiadores referem o facto de Portugal, tendo expedido o seu oiro para o estrangeiro a-fim-de equilibrar a sua balança comercial, ter provocado assim indirectamente a formação de um capitalismo europeu que foi a sua própria ruína.
Tal argüição é, no fundo, verdadeira. É incontestável que, disseminados os metais preciosos nos Países Baixos, logo aí se formou, por um lado, a .indústria bancária, tendo a seu cargo o
movimento dos câmbios, de moedas e de tÍtulos de crédito e os empréstimos a juro módico, e
por outro o capitalismo industrial) destinado a armazenar matérias primas, facilitar a laboração
de produtos e estudar a sua colocação nos mercados. Portugal não pôde acompanhar êsses países na industrialização intensa em que êles entraram . .'
Alguns investigadores preguntam se, considerado no seu conjunto 9 grande movimento
de expansão portuguesa dos séculos xv e XVI, êle foi vantajoso ou desvantajoso para 95 nossos
interêsses económicos e para a evolução europeia em geral.

Suponho que a resposta não pode deixar de ser favorável, quer sob o ponto de vista
de economia internacional, quer sob o aspecto da economia nacional.
Em matéria de economia internacional um tal movimento provocou conseqüências que
ainda hoje interessam à nossa ciência. Assim, em primeiro lugar) ,foi a partir de então que se
estabeleceu "ª norma do comércio internacional e mais particularmente nas relações mercantis
entre os povos o princípio da «cláusula da nação mais favorecida».
Em segundo lugar, a transição do comércio de monopólio para o comércio condicionado e livre operou-se também nessa ocasião.
Em terceiro lugar, foi devido aos descobrimentos que surgiu a organização financeira
moderna: as operações de crédito e de câmbio, as bôlsas de valores e de mercadorias, o sistema
das cotações e dos pl'eços, o regime das Alfândegas.
Em quarto lugar, foi a êste mov,imento que se deveu o predomínio comercial do AtlântiCO, que ainda hoje se mantém em prejuízo da anterior hegemonia do Báltico e do Mediterraneo.
Em quinto lugar) data dêste tJempo o princípio de que a Europa se não basta a si própria, postulado êste que deve ser tomado em conta no momento actual, em que a nova e parece 'que inev.itável Federação Europeia não dey.e abstrair das funções imperiais já existentes.
A estas profundas influências exercidas sôbre a economia internacional há que juntar
as que resultaram para a organização económica nacional.
O princípio da unidade económica, pelo qual a Metr6pole e o seu Império formam um
todo solidário estabelecido na. nossa Constituição e defendido pelos economistas portugueses)
encontra as suas raízes nas bases económicas do imperialismo seiscentista.
1\

A tese de que Portugal não pode econàmicamente manter-se nem prosperar sem uma
marinha mercante que sirva o seu território todo êle marítimo) vem reproduzida dos documentos coevos da nossa e:lrpansão marítima e demonstrada pelos factos históricos já referidos.
A regra de que o povoamento europeu no ultramar é condição essencial da colonização quer política quer económica) vem dos tempos de Albuquerque.
A afirmação de que Lisboa deve vir a ser o grande pôrto de ligações inter-continentais,
tem sido feita desde os primeiros tempos, desde que da capital saíram, em demanda de outras terras) as caravelas, as naus e os galeões.
Enfim, o princípio de que não basta a aJfluência do tlinheiro e a acumulação de riquezas públicas, para surgir a prosperidade nacional, mas que é precisa uma organização económica e finanooira que as discipline, é lição do século XVI que ainda hoje pode ser escutada.
Em tôda a história nacional, há numerosos factos que enchem de orgulho a alma portugl!lesa. Mas poucos haverá como os que dizem respeito à grande epopeia marítima dos séculos xv e XVI, que gerçu, ao mesmo tempo, a consolidação da Pátria, a revolução económica
da Renascença e a renovação política e social que condicionou o mundo moderno.
ARMANDO GONÇALVES PEREIRA.
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CAPÍTULO II

Decadência motivada pelo enfraquecimento
demográfico, crIses financeira e económIca
e desmoralização. Seus efeitos nas colónias.

considerar primeiramente as causas que desde a fundação da nossa nacionalidade até ao século xv se opuseram ao grande aumento da população, que a extensão e a qualidade de grande parte do terreno ocupado permitiam promover e sustentar.
Com o atraso da agricultura e o desaproveitamento da maior parte da teN'a, a difíciente conservação dos géneros alimentÍcios, a ausência de defesa contra as reras e os parasitas
nas plantações e rebanhos, as irregularidades do clima, principalmente quanto às chuvas, e do
regime dos rios (inundações), eram outras tantas causas das fomes, um dos principais obstáculos ao progresso demográfico que se poderia esperar da crescida natalidade dos casais cristãos, judeus e árabes.
A duração destas crises (1122-24, 1147, 117 2, 1190, 1202, 1247, 13 15, 1333-4, 1384
e 1499) era muitas vezes agravada pela di,ficuldade de adquir.ir e tJransportar os géneros deficientes dos países estrangeiros, ou por nêles haver a mesma carência. Os efeitos de tal flagelo
prolongavam-se por muito tempo pela aniquilação dos rebanhos e pela dificuldade que a
-redução dos homens válidos devida às pestes e às guerras representava para a intensa cultivação dos campos. A deminui'ção da natalidade que assim se produzia em períodos relativamente largos somava-se ainda à depauperação orgânica dos que sobreviviam a tais calamidades.
ONVÉM

C
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·M as o pevigo maior para a riqueza de mo gráfica do pats foi a preparação que aqu~le
enfraquecimento das pessoas constituía para a produção e agravamento das endemias e
epidemias.
As terras incu1tas em dilatadas regiõ~s, com os seus matagais e pântanos, eram as ma.trizes mais próprias para a produção do impaludismo. Às febres intermitentes de tôda a espécie
juntavam-se no quadro nosográfico permanente as infecções tifóides e paratifóides e a disenrteria, U'mas e outras conseqüência da impureza das águas potáveis. A varíola, a lepra e mais
tavde a sífilis concorriam na destruição de adultos e crianças. Todos estes poderosos e permanentes mOl1bos actuavam livremente, pois que nada se fazia para preveni-los ou remediá-los.
Junte-se à morbilidade e mortalidade assim mantidas as perdas que provinham dos contágios
ou pestilências, como então se dizia, que nos vinham por terra ou por mar da Galiza, Castela,
Andaluzia e Marrocos. Neste grupo contam-se os pleurises e catarrais, designação que correspondia ao que hoje ·se chama gripe, o tifo exantemático e a peste. Os anos assim fatidicamente assinalados por exacerbações das endemias e pelas epidemias foram, entre outros, 1172,- 1188-92,

1202, 1310, 1333-4, 1348, 1356, 13 61 , 137 1, 13 84, 13 86, 1394, 14 14-5, 1420, 1423-4,
143 2-3, 1435, 1437-4 1, 1448, 1457-8, 1464-9, 1477-90 e 149 2-6.
'
.os tremores de terra de 1183, 1290, 13°9, 1321, 1344 e 1356 .também produziram
muitas vítimas. A êste passivo há que juntar as perdas de vidas determinadas pelas discórdias
~ofiternas, as lutas com os sarracenos e com o rei de Leão, a invasão de Castela em 1478 e a
.
conquista e ocupação de Ceuta, Arzila e Tânger.
Para contrabalançar estas causas, que contrari,avaro o aumentÇ> da população, houve
apenas a immig~ação estrangeira, que começou logo na ...egunda metade do século XII, e a en>trada dos judeus que em 1492 fugiram de Espanha. Dos 800,000 que dêste país saíram, calcula-se que a têrça parte, constituindo 20 a 30 miL famílias, entraram em Portugal e na maior
parte se fixaram nas cidades e vilas, desprezando os campos.
Assim se explica que contando-se 5°°.000 habitantes em Portugal na segunda metade
do século XII, a-pesar do alargamento sucessivo do território ocupado, decorridos dois e meio
séculos, a população tivesse apenas triplicado e).
:I(:

Nesta passagem para o século XVI os resultados das medidas de expulsão dos judeus e
mouros (1496) e da saída dos filhos daqueles para S. Tomé (1497), a que veio juntar-se em
Abril de 15°6 o massacre dos judeus em Lisboa, em que pereceram em poucos dias cêrca
de 2.000 pessoas (Samuel Usque elevou êste número ao dôbro), foram seguidos das perdas

(1) Estes números são muito sujeitos a caução, visto que houve numeramentos em que só se contaram os
homens válidos para a guerra e em quási ):odos se desprezavam os menores de dez anos, os religiosos de ambos os
sexos, as meretrizes}. os escravos} ~tc.

de vidas pelas viagens de exploração) emprêsas coloniais, guerras de conquista: e ocupação.
Assim começou o declínio da curva demográfica com velocidade crescente.
Nas viagens por mar não eram só as tormentas e naufrágios que determinavam a
grande perda de vidas . Mesmo quando as travessia's se faziam com bom tempo, numerosas
eram as causas que vitimavam a maior parte dos tripulantes e passageiros. As armadas, além
de privadas de médicos, cirurgiões, boticários e enfermeiros, que voluntàriamente se prestassem a embarcar C), eram mal providas de material sanitário, faltando quási por completo os
meios terapêuticos médicos e cirúrgicos.
Bastava que um dos tripulantes ou passageiros embarcasse quando já tivesse em inCUbação uma doença como a va:ríola ou o tifo exantemático, para que pudesse a poucos dias de
v.ii gem manifestar-se a bordo uma epidemia, ,cuja acção devastadora era favorecida pela
falta de condições higiénicas nos alojamentos a respeito de cubagem, arejamento e limpeza
e nos corpos pela carência de roupas e de banhos. Mais duma vez se deram estes casos, que
vitimaram muitos e nos que conseguiam escapar deix~vam precária saúde e robustez.
Mais constantes e graves eram os efeitos do clima tropical em gente mal disposta a
lutar contra a sua acção deprimente e sofrendo da insuficiência dos mantimentos.
A água conduzida em barricas corrompia-se pela falta de asseio e pela influência 'do
clima e dos pal'asitas que abundavam a bordo. Evitavam as tripulações fervê-la e até coá-la para
a melhorarem, no receio de deminuir-Lhe por estas operações a quantidade. As rotas tanto para
a índia, como para a América exigiam o afastamento da costa, onde bem ou maL se poderia
fazer o reabastecimento. Por efeito dos vendavais, que desmantelavam mastros e velas, e das
longas calmarias, que imobilizavam os barcos por muitas semanas em certas zonas, a água
escasseava breve e começavam os tormentos da sêde, que matava alguns e dispunha tod(}s a
não resistirem a várias causas morbígenas.
Os mantimentos frescos duravam apenas algumas semanas e a bordo não se podiam
levar muitos animais vivos, que diflcilmente se alojavam e mantinham. Portanto) mesmo que
não houvesse míngua de água, muito no princípio da viagem a tripulação e passageiros sàmente
dispunham para a sua alimentação de legumes secos, peixe e carnes salgadas, porque com o
peixe colhido em viagem não se podia contar. Surgia então o terrível escorbuto, que se manifestava sempre como corrupção geral, que atacava todo o corpo, e para o qual não havia
remédio que valesse, porque nem as sangrias nem as purgas, quási únicos meios terapêuticos de que se podia lançar mão, de nada serviam para impedir ou pelo menos mitigar aquêle
mal. Veja-se o quadro exposto no Roteiro (la viagem que em descobrimento da lndia pelo

(1) Dos médicos só se encontravam os que
conseguiam alistar por meio das tenças concedidas e
giões só ia algum que a clínica civil não conseguia
tência médica ou para-médica consistia apenas nos
nos barbeiros que ~ improvisavam cirurgiões.

os governadores e vice-reis levavam para o seu serviço e que
da promessa do cargo de físico-mor nas colóruas. Dos cirursustentar. Por isso o pessoal que podia exercer qualquer assisreligiosos, que tinham poucos conhecimentos terapêuticos, e
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C'abo da Boa Esperança fez Dom Vasco da Gama em 1497 na parte em que se refere à
arribação ao Rio dos Bons Sinais, e o que pinta Camóes nestes precisos termos,:
«E foi que de doença crua e fea
A mais, que eu nunca vi, desamparão
Muitos a vida e em terra estranha e alheia
Os ossos para sempre sepultarão.
Que tão disformemonte alli lhe incharão
As gengivas na boca, que crecia
'A carne e juntamente apodrecia"
Apodrecia com fetido, e bruto
Cheiro, que o ar visinho inficionava,
Não tinhamos alli medico astuto,
Cirurgião subtil menos se achava:
Mas qualquer neste oHicio pouco instruto
Pela carne já podre assi cortava
Como se fôra morta e bem convinha,
Por que morto ficava quem a tinha».

Além disto as contusões deixavam inutilizações e úlceras, que Se vinham juntar às
seqüelas das dermatoses que o clima e a falta de higiene produziam ou agravavam.
Parecer,ia que, quando as embarcações a'l:1ribassem às costas de África ou da América,
deveria !haver melhoria sensível no estado sanitário do pessoal, mas muitas vezes observava-se o
efeito aposto. Os que desembarcavam muitas vezes sedentos e ávidos de fruta, lançavam-se
nos charcos a beber a água poluída nas selvas colhiam f,rutos tentadores muitas vezes tóxicos,
e com freqüência das picadas dos mosquitos e das emanações dos matagais e brejos traziam
para hor.do os gérmens da disenteria, perniciosas e outras febres, que muitas vezes abatiam os
atacados em poucos dias. Foi êste receio que durante muito tempo ditou a recomendação feita
às armadas de não tocarem em Cabo :Verde, ilha de S. Tomé e outros portos do gôlfo ,
da Guiné.
Os informes 3, tal respeito não se colhem só nos autores portugueses, porque são igualmente provativas de tais hocatombes as na:rrativas de Linschoten. Filipe Sasseti e outros.
:Este último, por exemplo, escreveu,:)
«Todos os anos de Portugal saem 2.500 a 3.000 homens e rapazes ... dos quais se
deita ao mar a quarta e têrça parte, às vezes a metade».
Por isso era indispensável ao chegar à costa oriental de África embarcar muitos indígenas para substituir os desaparecidos e os inválidos. A-pesar dêste refrêsco da tripulação, as
armadas, ao chegar à índia C), desembarcavam -centenas de doentes, cheios de úlceras, opados,

e

diver~as

(1) Sem contar as alijamentos naquela costa para hospitais timprovisados à pressa, onde os religiosos das
ordens prestavam muito bons serviços de assistência.
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anémicos, ardendo em febre, que em padiolas eram transportados para o hospital de Goa,
o quaL, a-1}Jesar de muito vasto, se achava repleto, estendendo-se as enfermarias ao andar do rés...do-chão e ·chegando a sua população a mil e quinhentos e mais e) .
.os que se salvavam dêstes perigos encontravam em terra a soma.r-se aos efeitos do
clima quente e húmido, a ocasião dos excessos alimentares e venéreos, que só por si ceifavam
tantas vidas. A estas causas constantes de morbilidade e mortalidade acrescentavam-se os
efeitos das lutas e expedições pelo interior- e dos cercos pelos i.ndígenas, que pretendiam recuperar as praças que tÍnhamos conquistado C).
Do cêrco de Diu em 1548 conta Gaspar Correia ~):
(c .. dos feridos depois fallecerão muytos, por mingoa de remedios que hão mest:er
feridos, que nom auia quem tantos pudesse curar nem olhar, nem botiqua que tanto pudesse
dar quanto se auia mester, nem auia que comer pera os doentes, somente os que tinhão dinheiro que gastar, ou taes amigos que lhe buscauam os remedios. E postoque o Governador
nisto muyto proueo, e estes feridos encarregou aos fidalgos, em que ouve alguns que o feserão
vertuosamente como propr,ios enfermeiros, todauia morrerão muytos ... ».
No norte de África em tôda a costa do nO.lõte as perdas eram não só dos mortos na
luta com os mouros, mas também dos que ficavam cativos e que quando não eram resgatados cedo, e eram quási todos, ou lá socumbiam ou vinham para a metrópole mutilados, caquéticos e quási completamente perdidos para o trabalho e para a família.

No século XVI os mesmos flagelos assolaram o país e arruinaram a grei. A immigração
de estrangeiros, que o comércio e a navegação tJrouxeram ou que a chamada do govêrno
provocou, foi compensada e excedida pela fuga às perseguições religiosas e civis dos judeus,
que se produziu em larga escala, levando não só os adultos mas famíJ.ias inteiras.
Conta Manuel Sev;erino de Faria que antes e durante o domínio espanhol a emi~ra
ção de judeus foi tão grande, que a quarta parte dos moradores de Sevilha eram portugueses
e em Castela-a-Velha e na Estremadura a maior parte dos que trahalhavam por ofícios eram
oriundos de Portugal.
A seguir à batalha de Alcácer Quibir saíram do reino mais de dois mil trabalhadores.
Os homiziados fora do reino por crimes cometidos eram numerosos. Dos judeus que convertidos ficaram no continente, a Inquisição em dois séculos queimou mais de 1.5°° e nos seus
A
de 25.000.
carceres morreram cerca
Os anos de carestia de víveres ou de fome não foram poucos (1503-7, 15 21 -2, 153 1
I

(1) Silva Carvalho. Garcia de Orta.
(2) Padre Monclaio. Relação da viagem que fiuram os padres da Companhia de Jesus com Francisco
Barreto na conquista de Monomotapa no anno de 1569,
(3) Lendas da lndia.
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1557, 1574 e outros). Os sismos (1512, 1531, 1551 - que só em Lisboa causou mais de mil
óbitos - , e 1597) e as epidemias mais ou menos generalizadas (1505-7, 1510, 15 14, 1518,
15 20-4, 15 26-9, 153 1, 1537, 1546, 1554, 1568-7°, 157 2, 1574-81 , 1585 e outros) também
causaram grandes estragos na população. Na tradição popular ficaram apenas marcados desde
o início da nossa nacionalidade, o ano mau e a peste grande, mas a v,erdade é que houve muitos anos maus e muitas pestes grandes.
Havia carência de cet'tas formas de assistência, por exemplo da que dizia respeito à
puericultura e criação dos expostos e abandona:dos, além disso neste século os conventos chegaNam a ser mais de trezentos, de maneira que dezenas de milhares de homens e mulheres
deixavam de constituir família e procrear.
Nas costas ocidental e oriental da África e nas partes da América do Sul que descobr.imos e ocupámos, as perdas de gente pelas viagens, doenças que lá fomos adquirir e combates com Os índios e os estrangei.ros, foram muito comparáveis às que tínhamos sofrido em
Marrocos e no Oriente, devendo acrescentar-se os efeitos das moléstias, que os navios que
,transportavam os escravos levavam como sobrecarga, tais como a disenteria, a varíola, maculo, o pian, úlcera de Moçambique e outras e). .
Nesta colonização ainda era necessário maior dispêndio efectivo de g~nte branca a en~
viar da metrópole, da que nos custara a índia. Assim como acontecera com êste domínio,
os que iam para o Brasil só excepcionalmente levavam as mulheres e apenas dispunham para
constituir família dos casamentos com as indígenas e sobretudo com as escravas negras.
Desta falta de mulheres brancas resultaram duas medidas governativas. Uma foi recolher e
criar na metrópole órfãs, que na adolescência eram enviadas para o Brasil e índia para ali casarem. Outra foi proIbir que as europeias que viviam na América portuguesa regressassem à metrópole sem licença especial, muitas vezes difícil e demorada.
Com boa razão tanto do continente, como dos domínios) se podia dizer, COffi9 Garcia
de Resende na Miscellanea:

°

«Vemos no Reyno metter
Tantos cativos crescer,
E irem-se os naturais
Que se assim for, serão mais
Elles que a nós a meu ver» ..

Tais foram os motivos pelos quais na segunda metade do século
pObre de gente.

XVI

Portugal estava

'*'
As condições económicas e financeiras do país agravaram-se muito neste sé,culo. O regime da propri,edade derivado dos senhorios e donatarias, a lei dos morgados, o alargamento
(1) Silva Carvalho. La médecine dans la découtJerte et La coLonisation du BrésiL.
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GRAVURA REPRODUZIDA DO LIVRO 11 DAS ORDENAÇ6ES DE D. MANUEL.-A GRAVURA REPRESENTA O MONARCA SENTADO NUM TRONO,
RECEBENDO UM LIVRO DAS MÃOS DUM DOS RELIGIOSOS QUE O CERCAM. V~EM.SE, TAMBÉM, FIGURADAS VÁRIAS CENAS RELATIVAS
À AGRICULTURA, À CAÇA E À PESCA

contÍnuo das propriedades dos conventos por doações e heranças, a imobilização dos bens imoveis dos legados pios, consignados na instituição das capelas a vários sufrágios, os dotes excessivos com que pelos casamentos se aumentara a fortuna dos grandes proprietários, e a
reversão automática para a coroa dos bens confiscados e outros, eram outros tantos factores da
perturbação económica, que se opunha ao progresso do país .
.o instrumento monetário era dificiente.
Os foros e tributos de várias espécies e a remuneração do serviço dos mecânicos e trabalhadores agrícolas eram em parte ou no todo contratados e pagos em géneros. As compras faziam-se Ereqüentemente por tl"oca. Era nocessário muitas vezes dar curso forçado a moedas
estrangei.ras. Por oubro lado o ouro nacional saía do país, a-pesar das determinações legais em
contl"ário, que eram fàcilmente iludidas .
.o negócio de importação e exportação, assim como da venda por grosso no país, estava
em grande parte na mão dos estrangeiros, que em Portugal gozavam, havia muito, de privilégios e isenções e que pela sua qualidade tinham facilidade de iludi.r impunemente muitas disposições legais.
Uma parte do dinheiro assim adquirido era empregado em empréstimos ~o tesouro,
mas outra emigrava, em parte por se não cumprir o que se decretara com respeito à entrada
do produto das exportações.
Os funestos efeitos destas causas eram agravados pelo minguar sucessivo do valor real
da moeda nacional pelo cerceamento ou pela quebra, os meios mais fáceis que se encontravam
para saldar as contas públicas e reabastecer o erário. Com tais expedientes reduzia-se violentamente o valor das tenças, prestações dos aforamentos e tributos, baixava-se o poder de comp~a e conseqüentemente promovia-se a alta do preço dos gêneros e do ouro e o custo da vida,
e a moeda fraca , a nova, determinava a fuga da forte, a antiga, visto que já então regia êste
movimento monetário a lei a que mais tarde Gresham deu o nome.
Os judeus que abandonavam o país liquidavam os 'Seus bens e transferiam o seu valor
para o estrangeiro, no que tinham especial facilidade, visto que eram quem exercia a indústria bancária no sentido de sacar e pagar letras de câmbio. A-pesar das apreciações optimistas
em contrário, êste foi de-certo uma componente do empobrecimento que então se deu, não só
pela emigração dos valores, mas também pela .cessação dos negócios que aquela fuga importou. E não foi também para desprezar o facto de que da sua ausência resultou a redução dos tributos que pagavam individualmente e pelas sinagogas, que constituíam rendimento importante para o tesouro, o qual estava consignado ao pagamento de tenças, pensões e outras mercês régias e), fonte que foi necessário substituir por outras, para não deixar sem recursos os
beneficiados. Foi esta uma das razões pelas quais levou tanto tempo a ultimar a restituição dos
bens da casa de Bragança, determinada em 1496.

(1) Estes encargos estavam inscritos no Livro das tenras delrei em 1523 pela importância de cêrca de
dois milhões de reais..

o

luxo, que não só se manifestava exuberantemente nos casamentos reais e nas embaixadas, mas também grassava nas famílias nobres, cuja fortuna já estava em parte comprometida' pelo abandono e má administração das propriedades, eta outra fonte perene de despesas improdutivas, que agravava a penúria geral.
Avultavam os encargos das e:x:pedições a Marrocos e a outros pontos, assim como da
ocupação dos nossos dilatados domínios, obrigando à edificação das fortalezas, casas do govêrno) igrejas e hospitais, além das habitações dos colonos, ferramentas e alfaias agrícolas, sementes, animais de tiro e roprodutores, objectos de troca para o comércio com os indígenas,
material de guerra, etc.
Cama se fazia face a tão elevado passivo'?)
Os minérios (cobre, ferro, estanho e pouco ouro) que explorávamos rudimentarmente
no continente serviam quási só para as necessidades do nosso consumo. As indústrias (panos, olaria, etc.), assim como a agricultura, não forneciam produtos de exportação que nos
rendessem ouro. Com o marfim, a malagueta, pau hrasil) tabaco, algodão, açúcar, especiarias da
índia, ouro de Arguim .(as cento e setenta barras de ouro que vinham anualmente de Sofala)
e de S. Jorge da Mina e do Maranhão e ou.tros produtos dos nossos domí.nios, não obtÍnhamos
recursos para equilibrar a balança oconómica e abastecer o erário.
As feitorias estabelecidas no estrangeiro, que tão proveitosas podiam ter sido, eram entregues aos que, só com a mira de enriquecer, obtinham a sua nomeação simplesmente pelas iprotecções que tinham na côrte, preterindo os homens de negócio sagazes ~ experimentados.
Por isso foram rendendo cada vez menos para a Fazenda, a mais importante) a de Antuérpia,
foi encerrada por insolvente em 1549, e poucos anos depois suspenderam-se os pagamentos devidos pelo nosso país em Flandres C).
Para combater esta crise económica e financeira havia, além da quebra da moeda, só
dois eXíped.ientes, visto que não se podiam tomar mais rendosas as sisas, peitas, talhas, jugadas, oitavas, portagens, açougagens, receitas do mordomado, dízimas e outros rendimentos
das aLfândegas. Um era o de agravar os impostos, que por sua natureza era limitado à capacidade tributária sensivelmente deminuLcla pelas razões já expostas. O outro era dbter de Roma
a cedência da décima, têrça parte e até metade dos .rendimentos das igrejas e conventos.
(Houve lances tão a.flitivos, que se teve de lançar mão da prata das igrejas).
Restava remrrer aos empréstimos que se pediam ou antes exigiam das câmaras dos concelhos e que ou saíam da sua caixa ou eram obtidos por derramas, que se começaram cedo a
faZJer pelo povo (J. Mais freqüentemente criava-se uma dívida consoli.dada, representada por
padrões de juro colocados no país, muitas vezes nas mãos de estrangeiros, ou contraíam-se lá
fora dívidas que andavam a câmbios. Em 1544 esta emissão flutuante externa subia a 1'946.000

(1) Lúcio de Azevedo. Epocas de Portugal Económico, pág. 132.
(2) No ano de 1456 havendo a cLdade do Pôrto prometido ao infante D. Pedro 12.000 libras, tomou
destas por derrama I I ·908. perfazendo o concelho 92 libras que faltavam. Viterbo. Elucidário, pág. 368.

cruzados, cujos juros importavam em cêrca de 25 por cento. Oito anos depois a fazenda devia
mais de três milhões de cruzados e pagava de juros mais de ,trezentos mil, pesadíssimos encargos que 'se somavam ao passivo assustador das contas públicas.

*
Estando pobres de gente e de fazendas, ~ estaríamos ao menos ricos de bons costumes?
O dero e os membros das ordens rdigiosas, ao passo que tinham decaído muito da erudição
que os distinguia nos séculos anteriores, davam escândalo público pela freqüência com que se
mostravam soltos de vida e costumes, como se dizia então, amando a libortin:tgem e a corrupção, sem temerem as penas, que além das penitências severas, foram até à destituição de dignidades em que estavam ~nvestidos e à excomunhão e).
Esta relaxação dos que deviam ser os educadores supremos era exemplo nefasto e incitamento poderoso à desmoralização de nobres e plebeus. Muitos dos primeiros descuravam a
administração de suas casas, abandonavam as propriedades rústicas , para se mergulharem na
vida da côrte, exibindo luxo desenfreado e ocupando-se apenas no jôgo e na devassidão, baixando dia a dia em valor moral e destinguindo-se apenas pelas intrigas e baixezas com que pretendiam obter as mercês reais, traduzidas nas tenças, doações e nomeações para os cargos de
representação e rendimento da metrópole e dos domínios. Aos que não conseguiam tanto, restava o recurso de irem nas a1rmadas buscar fortuna na índia e no Brasil, onde a aventura lhes
acenava com promessas, em regra não cumpridas.
Quem embarcava :para a índia deixava cá a vergonha, dizia-se. As principais causas de
se afirma'r com razão que aquelas terras ardiam na destemperança e da Luxúria C) eram as facilidades de tôda a espécie que os representantes da no:breza e autoridade encontravam numa
terra sem famílias europeias regularmente C01lSti tmídas, a abundância de mulheres profissionais
de prost~tuição, a exaltação dos sentidos pelo clima e a ociosidade dos que só nas incursões e
lutas com o.s naturais él!chavam ocupação para a sua energia. E a desgraça dêsses él!ventureiros
chegava a tal ponto, que qUéI!ndo o jôgo e a dissipação os levava a não terem que comer iam-se
acolher ao Hospital Real, que os mantinha por semanas e meses.
Outra chaga da miséria moral que ~ntão corroía a sociedade portuguesa era a corrupção
fácil e freqüente dos funcionários pú.blicos, mas que principalmente Se fazia sentir pela grandeza dos seus efeitos nos delegados do poder central, de maneira que a administração pública, o exercício da justiça e a manutenção da ordem padeciam por forma a representarem os
mais poderosos agentes da ruína nacional.
A gente do povo colaborava também nesta vaga de decadência. Expulsos pelas fomes ,
a fugir das epidemias e sobretudo movidos pela preguiça e desamor do trabalho constituíam a

(1) Padre Francisco Rodrigues. História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, vol. I, prólogo.
(2) Na fndia explicava-se a ausência de conventos de freiras por não haver ali virgens.

pro:fissão mais numerosa em Portugal os que exploraram a caridade das casas nobres, conven..
tos e população activa, enchiam as romarias e feiras, ,infestavam as estradas e caminhos e,
num movimento centrípeto geral, se concentravam nas cidades e especialmente na côrte, onde,
f.amintos e rotos, eram muitas vezes os portadores dos gérmens das doenças parasitárias e
epidémicas.
Por efeito dêste afluxo constante de vadios, mendigos C), meretrizes e ciganos ,) aos
centros urbanos, faltava gente para povoar os incultos e para tratar das herdades, a-pesar das
regalias dos forais e coutos, entre as quais o perdão dos crcÍmes que não fôssem infâmias
(aleive, traição, sodomia, etc.) e outras vantages que não conseguiram atrair e fixar a população.
Grande parte da gente entendia que o trabalho era para os escravos e sujeitava-se
aos maiores prejuízos e transtornos para fugir-lhe. Já desde o século xv dos que estavam inscritos nas vintenas para o recrutamento das tripulações das galés e armadas, os válidos fugiam
-quando eram chamados sem lhes importar o confisco dos seus bens e não só as terras se despovoavam mas também faltava gente para os mesteres do mar,e dos rios e).
Calcule-se qual seria a moralidade dêste exér;cito de indesejáveis, agentes poderosos dos
roubos, assassinatos e prostituIção.
Portugal estava pois despovoado, empob~ecido ~ desmoralizado.

*
Os efeitos nocivos de todos estes elementos de desagregação e decadência nos nossos
domínios eram de prever e em todos, embora em grau diferente, se manifestaram, principalmente na segunda metade do século XVI, e tiveram a sua continuação e por vezes agravamento
no seguinte. Por tôda a parte se haviam de sentir as conseqüências da desproporção entre a
vastidão do timpério e a pobreza demográfica em que tÍnhamos caído; quiséramos abraçar o
mundo e não tÍnhamos braços para manter e desenvolver o que tÍnhamos descoberto e conquistado. Esta carência dava-se tanto na quantidade como na qualidade da gente. Além da
falta de mão de obra nos campos, não havia adultos para tripular as naus, guarnecer as fortalezas, empreender a penetração no interior das terras, desenvolver o comércio, prover as indústrias e sustentar os ofícios mecânicos. E esta falta não se sentia só na gente que tinha de
ser mandada, mas também nos que tinham de dir.igi-Ia. Rareavam os mestres de barcos e pilotos, os que haviam de constituir os quadros das fôrças destinadas às expedições militares e

(1) Fr .. Luiz de Sousa. Vida de D. Fr. Bartholomoeu dos Martyres e Annais de! Rey Dom João IlI. Nada
conseguiram contra aquêle flagelo da mendicidade a circular de D. Afonso IV de 3 de Julho de 1349, a ordenação
de D. Fernando de 26 de Junho de 1373, as cartas de D. João I de 8 de Dezembro de 1401 e de D. Duarte de 13
de Janeiro de 1435 e as ordenações doutros monarcas de 26 de Novembro de 1538 e 6 do mesmo mês de 1558.
(2) Ficaram letra morta as ordenações contra os ciganos de 17 de Agôsto de 1557,. 14 de Março de .1573
e 28 de Agôsto de 1592, como outras que se lhe seguiram até ao século XVIU.
(J) Livro I dos Rt:is, fi. 132 v.o, no Arquivo Nacional da Tôrr~ do Tombo.

dos dirigentes das comerciais, através dos sertões, os que gorvernass-em as alfândegas e exercessem a ad.ministração municipal, a assistência médica ou paramédica e outros serviços públicos.
Os funcionários, a começar pelos governadores e donatários, eram escolhidos entre os
fidalgos que precisavam remediar-se, como se dizia então, para os quais as colónias eram sanatórios das suas finanças avariadas. E como o critério da sua selocção era êste e não a competência e honestidade, não era caso raro que a sua administração ficasse célebre pelos erros e
faltas cometidas ~ consentidas.
Muitas vezes o critério da escolha dos donatários era difere.nte, por ser indispensável
que os nomeados tivessem for·tuna própria ou crédito, que lhes permitisse reünir cabedais para
arcar com as enormes despesas a fazer logo desde o início. Assim, por exemplo, para as possessões africanas exigia-se do nomeado que levasse algUl!ls centos de homens,_ oficiais mecânicos,
galeões, caravelas, bergantis e muletas, alfaias agrícolas! armas, meios de transporte, etc. e
que pudesse sustentar a gente que levava e fornecer-lhe meios de fazer permutas com os indígenas, construir habitações e armazéns, ahrir caminhos e outros trabalhos dispendiosos. Este
importante capital era muitas vezes fornecido por capitalistas da metrópole, que dos negócios
a empreender e sobretudo da escravatura esperavam fartos proventos. Sucedeu então que estes
subsídios, que chegaram ;1 importar em quatro mil contos1 foram algumas vezes obtidos dos
fazendeiros do Brasil, a quem faltava a mão de obra coostitulda pelos escravos africanos.
O rendimento que o estado devia auferir da escravatura, com que se estarva fazendo a
colonização do Brasil e até das possessões espanholas, devia bastar para as necessidades dos
orçamentos da nossa África, desviando ainda sobras importantes) se não fôsse defraudado largamente por todos os funcionários que directa OU indirectamente intervinham nesta exploração. Segundo as contas de D. Francisco de Moura, .nos direitos sonegados relativamente aos
três mil escravos que cada ano saíam da Guiné, o prejuízo da fazenda era superior a cem mil
cruzados C).
«Desde 1585, escreve o sr. João Barreto e), os rendimentos reais da Africa e ilhas adjacentes estavam arrendados a cobradores particulares, que pagavam as prestações vencidas direcItamente na metrópole. Os governos das colónias viam-se desta forma a braços com sérias dificuldades. Deixavam-se de fazer reparações nos fortes e de renovar o material de guerra». E os
vencimentos dos funcionários e civis e butras dívidas ficavam por pagar.
Instaladas as donatarias, as secretarias de estado iam-lhes sucessivamente cerceando os
direitos e as prerrogativas, ao pas'so que lhes aumentavam os encargos) até que acabavam por
integrá-las no estado, e com a administração de conta própria, em vez de minguarem, medravam os abusos) corrupções e desleixos) tão heqüentes lá como cá. Por isso com razão
se afirmou C):
«... chegara-se à corrupção e desmoralização de 'todos e de tudo e os negócios do Es(1) Lúcio de Azevedo, loco cit., pág. 85.
(2) História da Guiné, pág. 83.
(3) Felner. Angola. Apontamentos, pág. 185'

tado, pelo que diziam respeito às nossas conquistas e à política externa, eram dirigidos conforme as necessidades e conveniências da Espanha, sacrificando-se os interêsses de Portugal».
b justo reconhecer-se que na África, como na Ásia e na América, as enormes distânciasque separam os nossos domínios uns dos outros e todos da metrópole dificultaram sempre
a sua defesa e socorro mútuo.
No norte de África, onde tÍnhamos campo que noutras condições de pro.9peridade
nos garantiria um império, tivemos de, deixando muitas regiões, abandonar fortalezas e muitas construções urbanas, outros tantos monumentos a atestar como valemos na conquista e
ocupação e como tal pudemos conservar o adquir.ido. E lá se foram Azarnor, Safim, Alcácer-Ceguer e Arzila, ~ ao mandar o rei arrasar as igrejas da,quelas praças, era como se se apagasse
de todo a fé e a esperança de recuperá-las.
A concorrência que n9s faziam os estrangeiros na escravatura e no comércio nos portos
do mesmo continente, levaram-nos a fechá-los, mas deixando-os apenas aos nacionais, não dispúnhamos de frota, nem de tripuIação, nem de dinheiro, para o tráfico a aproveitar.
Sofremos depois as incursões dos inglêses em Cabo Verde e dos holandeses no Congo,
Luanda e Benguela e muito nos custou a desalojá-los.
O rendoso comércio do Gôlfo da Guiné perdeu-se quási todo para sempre.
No resto da África Portuguesa julgou-se necessário, para assegurar a ocupação e domínio efectivo -com o menor dispêndio de gente e de dinheiro) substituir o primitivo sistema das
incursões guerreiras tendentes a destruir as tríbus indígenas e a destronar os seus régulos, pelo
de avassalá-los, e num regime de tolerância, imitando 9 que já tinham pôsto em prática os
nossos missionários, ir progressiva e padficamente explorando as riquezas naturais e assimilando os africanos. Assim se fêz a penetração em muitos pontos, de maneira que, a"'pesar-de
desfeitas as lendas das minas de prata, nos podia dar tanto proveito, se não mingua-ssem os
meios de realizar o fomento indispensável.
Na índia, à carência dos recursos da metrópole juntava-se a precária resistência da população europeia ao clima. Diogo do Couto e) contou que no reinado de D. Sebastião, em que
havia na índia dezasseis mil portugueses, tão enfraquecidos estavam, que não se puderam manda.! oitocentos a Malaca. Leia-se o que se escreveu e) de Goa:
«Quanto ao despovoado da cidade, se mostrou em como isto era procedido do mau clima
daquela terra, aonde de doenças se viam acabar aLdeias inteiras, mas sem ficar delas nem herdeiros das que as habitavam. Mostrando-se que em uma freguesia grande da cidade, observava
uma pessoa (que tinha fundamentos grandes para o fazer) que em vinte e seis anos antecedentes àquele que corria, de todos os moradores que a habitavam, não permaneciam dos primeiros
mais que duas casas e que tôdas as outras se haviam extinguido e acabado por causa da intem-

(1) Década IX, § 16. Soldado prático da In dia, capo VI.
(2) História da Fundafão do Conuento de Santa Mónica de Coa, pág.
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périe e clima nocivo à saúde ... Ao que se acrescenta que em trinta anos antecedentes a êste de
pertul1bação, que padeceu aquêle convento, se adhou por lista que se tirou) que só no Hospital
de Goa morreram vinte e cinco mil soldados, não falando dos que morreram em suas casas,
nem em as Armadas e isto era tão patente a todos, como haver índia».
Faltavam igualmente os subsídios materiais .idos da côrte, onde se entendia que a índia
não era para gastar, mas para usufruLr; mesmo quando assim se não pensasse} a metrópole não
podia dar o que não tinha. Os navios ainda podiam construir-se lá, mas faltava com que apetrechá-los, ahastecê-Ios ç armá-los .
.Mas o maior dano foi irmos a pouco e pouco perdendo o comércio, que na maior parte
passou para as mãos de holandeses e inglêses, o que não só empobreceu a lndia portuguesa,
mas também reduziu consideràvelmente o tráfico da. metrópole.
No Brasil) a-pesar-do valioso auxílio que nos deram as missões, especialmente da Companhia de Jesus, não só na costa, mas sobretudo na penetração para in.terior, assegurando-nos
o domínio pacífico e a colaboração indígena, faltava gentJe branca, tanto para o exercício dos
ofícios, como para a navegação costeira, o comércio e as indústrias, os quadros das fôrças de
mar e terra, a superintendência das culturas, das construções, etc.

º

«Na maior parte da costa já conquistada, escreveu Rocha Pombo C), se sentia que o
grande obstáculo a um amplo desabrochar da vitalidade era a grande carência da população».
Outra falta de grande importância era o empobrecimento da frota pelas perdas sofridas
na derrota da Invencível Armada e por efeito da pirataria inglêsa, que se exercia principalmente
nas águas dos Açôres. Por isso tinham sofrido grande quebra a quantidade e qualidade do·s
navios destinados aos transportes entre a motrópoLe e o Brasil e a defender-nos dos piratas de
várias nacionalidades.
As tentativas feitas no sul para penetrar no sertão, contrariadas pela falta de recursos
para as expedições no planalto e pela hostilidade ·cada vez mais brava dos índios) tinham sido
seguidas do refluxo da população para o litoral, do qual resuLtou em parlte 9 empobrecimento
que em tôda a colónia se notou por muitos anos.
Para se formar idéia dos encargos fiscais que pesavam sôbre a economia daquele estaâo,
basta saber que em 1580 os direitos de exportação somaram 700.000 cruzados, os de impor,tação 200.000, as dízimas do açúcar IDO.OOO e o monopólio do pau brasil 200.000 r).
A desmoraLização, cormpção e luxo (sobretudo na Baía e Olinda) das classes média e
inferior, os defeitos da administração, o abandono relativo do govêrno da metrópole e, quando
não era abandono, a versatilidade, incerteza e inacção C), juntos aos erros na escolha dos funcionários, agravaram o mal.

(1) História do Brasil já citada, vol. m.
(2) Jonathas Serrano. Históra do Brasil, pág.
( ) Rocha Pombo, loe. cito
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Tôdas estas causas de desequiHbrio econômico, ,financeiro e polkico explicam o abandono dos terrenos e a perda doutros tomados pelos franceses e a impotência de nos op9rmos
eficazmente aos actos de pirataria executados por estes (! pelos inglêses.
Tinham-se apagado, uma a uma, as estrêlas que tanto tinham brilhado no firmamento
das ciências e das letras, Portugal despovoado, pobre e desmoralizado perdera todos os elementos de defesa contra as cobiças e ataques que de todos os lados o ameaçavam, e entrava
na época mais triste da sua história.

AUGUSTO DA SILVA CARVALHO.

GRAVURA REPRODUZIDA DA «HISTÓRIA TRÁGICO-MARíTIMA»
LISBOA,

1735

CAPtTULO 111
Reacção pela defesa da fé tradicional contra a Reforma e o espírito heterodoxo europeu; a Inquisição em Portugal e no Ultramar

História da Expansão Portuguesa no Mundo, é evidente que o capítulo que vamos
tratar apenas poderá interessar na medida em que os processos por que, em Portugal, no meio da excitação heterodoxa da Europa, foi defendida a fé tradicional,
podem ter favorecido ou contrariado a actividade expansionista aqui estudada. Assim, as páginas que vão ler-se nem sequer pretenderão resumir a complicada e longuíssima história da
Inquisição -. principal instituição com que se procurou atingir aquêle objectivo. Contentar-se-ão de, no acervo de factos que ela regista, sobretudo salientar os que, através dos tempos,
tiveram qualquer conexão com a defesa ou dilatação da Fé e do Império.
E comecemos por atentar no significado desta expressão camoniana. Ela significa uma
atitude de psicologia colectiva que é a principal explicação do teor da nossa actividade missionária, como da nossa detesa ortodoxa.
A essência do Gristianismo, expressa nas palavras do seu Fundador, como na história dos
~eus primeÍlros séculos, é a comunicação do homem com um Deus de bondade que derramou o
próprio sangue pa·ra o salvar e enviou seus apóstolos a construir no mundo, pela palavra e pelo
ex.emplo, um reinado espiritual que nada tem com os oriados em tôrno dos interêsses temporais.
Esta é, porém, a meta i.deal do esfôrço, só possívd a almas com o poder de ascensão de
um S. Francisco de Assis. Nos limites normais da realidade humana, o que inevitàvelmente
havia de suceder seria o que já. no próprio Evangelho, se esboça, dir-se-ia: Quem não é por
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mim é contra mim ~ eis o princípio cada vez mais vivido pelo escol director como pelo povo
diúgido dêsse r,einado espiritual. Em tempos de fé profundamente sentida, um credo que se
julga o único salvador é natural tenda a defender-se de ataques, de desvios ou contaminações,
e aspire a difundir-se em prejuízo de todos os outros. Isto por espontânea e lógica evolução das
suas intrínsecas virtualidades.

Sucede, porém, que, por seu próprio poder de difusão, tôda a sociedade civil em que a
sociedade ,r;eligiosa se insere vai sendo por esta assimilada. Dentro de três séculos, a Igreja domina sob Constantino e a acção política e militar do imperador convertido recebe dela sanção
e impulso. In hoc signo vinces: Está esboçada a consubstanciação da doutrina política com a
doutrina religiosa, a colaboração da cruz e da espada, a aliança da Fé e do Império. A cada
passo a 'Igreja recorrerá ao Estado para a proteger de inimigos e lhe auxiliar o apostolado. Freqüentemente o Estado utilizará a Igreja no robustecimento da sua unidade ou na expansão do
seu império. A Igreja cristã, de princípio apenas adoradora, cada vez mais se converterá em
militante. E a doutrina da liberdade de consciência, tão eloqüentemente proclamada pelos Padres da Igreja, quando tinham de defender contra o Estfdo a independência espiritual que era
a sua mesma razão de ser, a pouco e pouco foi cedendo o passo ao próprio instinto de defesa
do organismo político que lhe aderira e dela se tornou, em meio das ?ivergências e lutas religiosas, condição de permanência e expansão. Se é verdade o que diz Lúcio de Azevedo: «Por
tôda a parte a intolerância do Estado em matéria religiosa ,era razão de govêrno e não de consciência», também é certo que por tôda a parte a intolerância da Igreja cada vez mais apela
para a protecção do Estado, como meio de defesa contra dissídios e perturbações doutrinárias,
que a veemência dos sentimentos do tempo logo convertiam em violentos movimentos de
desordem social.
Foi um dêsses dissídios ' = a heresia dos Albigenses - qUe deu origem à criação, em
1184, do primeiro tribunal organizado para inquirir e julgar das doutrinas e dos factos contrá. 'F'
tiOS
a e ...
Circunstâncias especiais, porém, tornam na Península particularmente dura a luta contra o hereje. Desde remotíssimas eras que êle aqui proliferava sob os nomes de judeu e maometano. Um e outro excitam com freqüência o zêlo assomadiço de uma fé que tinha tôda a
veemência passional dos sentimentos daquele tempo, mantendo o último acesa a luta que primeiro o expulsou e depois o foi perseguir na África e na índia. ConstituÍoam como um corpo
estranho no organismo nacional, que êle por todos os modos procurava eliminar.
E'screV'e Leroy BeauliIieu: «Ao levantar-se contra os judeus e os muçulmanos, ela (a Penfnsula) procurava instintivamente dissemitizar-se e desafricanizar-se. Desta forma se explicam
os tÍgores da Inquisição contra os cristãos-novos» Ç).

(1) IsrAel chez les Nations cito por L. de Azevedo, Hist. dos Cristo Novos.

Se êste con~eito não é destituÍ<do de verdade, consiste ela em que em parte alguma o
carácter do demento ét11:ico estranho foi mais de molde a provocar a reacção da raça, da religião e até da ética que se lhe opunham. A literatura de imaginação e as orónicas, as côrtes e a
l,egislação vibram desta antipatia, mais violenta contJra os judeus do que contra os mouros,
porque mais aquêles do que estes a provocavam pela tenacidade da fé, pela superioridade da fortuna, pelo teor dos defeitos como das virtudes. Nas côrtes de 1481, por exemplo, são acusados
de entrar nas igrejas e escarn~oelt" do S. S. Sacramento, perpetrando nefandos .pecados contra a
fé católica, ,e igualmente de uma ostentação que seria, bem se compr,eende, o seu modo de desfôrço contra a legislação que procurava mantê-los a distância e no isolamento: «Vemos os judeus f.e~tos cawaleiros, montados em cavalos e muares, ricamente ajaezados e vestidos com lobas
e capuzes finos, gibões de sêda, espadas douradas e toucas de rebuço, de modo que é impossível
conhecer a que raça pertencem». Mais acusam os ,«ju~eus alfaiates, sapateiros e oficiais de outros ofícios que, ficando sós nas casas dos lavradores com suas mulheres e filhas, enquanto êles
vão tratar do lavor dos campos, cometem estupros e adultérios». Outras acusações ainda, e
estas por igual compreensíveis, depois que os descobrimentos e conquistas causaram entre nós as
profundas perturbações económicas do conhecimento de todos, são as que os inculcam medrando na miséria geral. Açambarcam o trigo para provocar a alta do seu preço, abarrotando 'os
coh;es de lágrimas de famintos convertidas em oiro. Nas cârtes de 1490 foi unânimemente que
os três estados apresentaram ao rei o requerimento para que excluísse os judeus da anrematação
dos impostos, pois como .rendeiros e exactores por tôda a parte exerciam uma espécie de senhorio, ainda mais difundido pelos encargos de administradores de casas nobres. Instavam para
que fôssem apenas cultivadores, obreiros ou mercadores. A tais acusações, de base objectiva e
lógica, outras juntavam o fanatismo e a ignorância .inventiva, como a de que os judeus furtavam orianças cristãs para as crucificar às sextas feiras ... e) o fanatismo, a ignorância e a inveja
que a actividade inteligente e a economia cuidadosa em todo o tempo despertaram ...
Assim envolvidos nesta permanente hostilidade, compreende-se que mais se agravassem
neJes os defeitos constitucionais ~ a covardia, a dissimulação e sobretudo, a ânsia do lucro que
pudesse pôr-lhes nas mãos os meios de se resarcir e vingar de mil humilhações e vexames ...
Destas qualidades e ainda da cukura com que alguns serviam a actividade dos descobrimentos lhes advinha a consideração em que na côrte freqüentemente eram tidos, e não
foi êste o meno.r dos motivos pelos quais D. João n deliberou, contra a maioria do Conselho
reünido ,em Sintra, admitir em Portugal os judeus, em 1492 por Fernando e Isabel expulsos de
Espanha, onde haviam já começado a arepitar os autos-de-fé. Condicionava-se-lhes todavia a entirada pela limitação do tempo de residência e pelo pagamento de certa capitação, fioondo cati'Vos os que a não satisfaziam. Seiscentas famílias mais ricas, porém, ficaram em Portugal, mediante pagamento de 60.000 cruzados.
Às régias concessões, a-pesar~de as manchar a violência de lhes aruncarem os filhos me(1) A documentação dêste trabalho pode o leitor vê-Ia em Herculano, História do Estabelecimento da Inquisiçáo em Portugal, ou Dr. António Baião, A Z,lquisiçáo em Portugal e Brasil (Arquivo Histórico Português).
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nores, para com êles coLonizar as ilhas descobertas, não dava sua aprovação o fanatismo popular.
Violentamente ·se vingava êle dos marranos, que desta feita lhe traziam, além da peste metafórica da heresia, a peste real que em Espanha então grassava.
Sob o reinado de D. Manuel, e a-pesar-da medida justa de libertar os que D. João II
deixara cativos, não lhes foi a sorte mais propícia. Sonhava o monarca venturoso obter pelo casamento com D. Isabel, viúva do príncipe D. Afonso e herdeira do trono de Castela, o senhorio
dos dois maiores impérios do mundo. Como a princesa pusesse como condição a expulsão dos judeus entre nós fugidos à Inquisição espanhola, não hesitou em satisfazê-la a ambição do rei,
a-pesar-de no Conselho para tal reünido haver quem lembrasse os deveres de hospitalidade, o
exemplo de tolerância de alguns países cristãos, entre os quais os próprios Estados Pontifícios,
único meio de os poder converter, e ainda as desvantagens materiais de ir prover, com as riquezas e a actividade de que nos privávamos, o muçulmano inimigo que em nosso prejuízo as utilizaria. O contrato de casamento foi celebrado em 1497, No cumprimento daquela cláusula,
porém, tais considerações não foram sem pêso, e o resultado foi uma política de compromisso:
apenas expulsar os que não quisessem aceitar o haptismo, mas dificultando-lhes a saída dentro
do prazo prescrito, para a todos obrigar a recebê-lo; e, começando por lhes arrancar os filhos pequenos; depois, por secreta ampliação da medida, estender até os de 20 anos de idade a ordem
cruel, para os baptizar e reter em Portugal.
De 20.000 que estavam espalhados pelos portos designados para o embarque e foram
obrigados a vir para o de Lisboa, único em que se resolvera deixá-los embarcar, só sete ou oito
de mais corajosa tenacidade conseguiram escapar a tôdas as medidas com que O's violentaram
'"
a, conversa0.
Felizmente que tais processos não encontraram unanimidade de aplausos. Damião de
Góis, referindo-os, não oculta o seu melancólico pesar. E é de D. Fernando Coutinho, regedor
das justiças e depois bispo de Sihes, o conceito mais tarde tão freqüentemente repetido pelos
pontÍfices, em comentário ao mesmo facto: «No hapóismo reoebido violentamente falta o essencial do sacramento, pôsto que haja o carácter».
Ninguém poderia esperar de tais cristãos-novos fidelidad~ a um credo assim imposto.
D. Manuel sentia-o, e por isso, por provisão de 30 de Maio de 1497, proibiu aos magistrados
que durante 20 anos sindicassem do procedimento rdigioso dos conversos. O êxodo, a-pesar
disso, logo começou, e em tais proporções, que se acudiu ao mal, proibindo-Ihes a saída sem autorização régia, e dificultando-lha por medidas que lhes tornavam impossível converter bens
de raiz no ouro indispensável à fuga.
Em quantos eram obrigados a ficar, bem se compreende a reacção que os obstinava na
velha crença. Por ela e pelas represálias a que freqüentemente ela os levava, se adivinh~rá a
acumulação de rancores que tiveram sua mais violenta explosão aIS de Abril de 1506. Não
é pr,eciso r:epeti1r o que todos sabem e Damião de Góis impressionantemente narra. Quando o
crÍstão-novo tentou negar que fôsse miraculosa a luz que iluminava o crucifixo e o sacrário da
igreja de S. Domingos, durante as preces para a extinção da peste, foi um despear de feras
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por longo tempo repr~sas ... 2.000 vttimas foram sacrificadas às fúrias do fanatismo e dos acho"
atávicos, da maldade e da vingança pessoais.
D. Manuel, ausente de Lisboa, logo que teVie conhecimento do trágico desvairo, não
poupou os culpados ao mais severo castigo, e entre êles os próprios dominicanos, dois dêles
g~otados e queimados e os restantes expulsos de Lisboa. E até esta cidade, por ter assistido
sem reacção à pavorosa san gueira , viu deminuídos os seus privilégios.
Pode dizer-se que, serenados os ânimos, começou para a gente de nação um período de
sossêgo, que durou até 1521. O monarca procurou compensá-la de todos os males infligidos,
e o prazo de 20 anos de isenção de inquérito sôbre o modo como praticava a r.eligião, ampliou-se, em 1512, por mais 16 anos, que o estendia até 1534. Mas não estavam arrancadas as
raízes do mal, oravadas nos defieitos e até nas virtudes das duas raças antagónicas. Perante o
facto que parecia itremediável, (como não conceber, dado o bruxuleante sentimento de tolerância do tempo, a idéia de subordina<r à disciplina das normas jurídicas a anarquia da vindicta
popular? Já D. Manuel em 1515 confiava, em carta a D. Miguel da Silva, nosso embaixador
em Roma, a missão de pedir ao Papa o estabelecimento da Inquisição em Portugal, de cujo propósito, segundo Jerónimo Osório, o afastavam pessoas de grande probidade. D. João IH, com
uma inquebrantávd persistência de 20 longos anos, consegue da Cúria a definitiva fundação
entre nós do tribunal famigerado.
(Seriam os judeus o único motivo e objecto de tais diligências? Não teria movido o Rei
o desejo de preservar o país contra a contaminação luterana e suas conseqüências políticas e
sociais? .e provável. Mas cumpre confessar que a gente hebraica constitue obsessão. Raríssimos
os documentos alusivos a luteranos, em todo o longo prooesso. A própria bula de Paulo lU,
que funda a Inquisição em Portugal, fala dos que, «convertidos da perfídia hebraica à fé cristã, chamados cristãos-novos, voltam ao rito de que se afastaram, (de) outros que jamais tendo
professado a seita hebraica, antes nascidos de pais já cristãos, do mesmo modo observam aquêle
,rito, e (de) outros que seguem as heresias luterana e maometana com : outras condenadas heresias e erros ... » e). Acêrca de luteranos, nenhuma palavra de mais viva antipatia, nenhuma
alusão aos perigos que o seu credo faz correr à Nação. Alude-se a êles, porque fazem falta na
lista, que se quere completa. De resto, à data em que D. João IH iniciou as diligências para
a implantação ,da Inquisição em Portugal, 1531, nem vagos ecos de luteranismo repercutem
no nosso mundo de factos ou idéias . .e posterior de mais de uma década a vinda pa<ra Portugal
dos professores do Colégio das Artes, com suas audácias menos respeitosas da tradição. E Roque
de Almeida, aquêle de cuja fé mais se pode desconfiar, em 153 I era ainda estudante em Paris, de maneira que se pode aderir a esta afirmação do ilustre autor de O Renascimento em Portugal-Clenardo: «E todavia não tenho por provado, quanto aos portl'gueses, que algum (com
exoepção talvez de Fr. Roque) tivesse plenamente aderido à heresia no seu íntimo, porque
exteriormente nenhum» C). Pa,ra libertar Portugal da propagação do incêndio luterano, de que
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(1) Corpo Diplomático Português, vol. V. pág. 302.
(2) Renascimento em Portugal, Dr. Gonçalves Cerejeira, pág. 177.
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nem reflexos por êsse tempo lobrigava entre nós, não julgaria D. João UI necessário um tribunal especial. Bastava-lhe a polícia até então exercida sôbre as questões de fé pelos ordinários
diocesanos e pelo poder civil.
'N ão nos detenhamos a ~eferir as complicadas negociações com os papas Clemente ;VII e
depois Paulo IH, que precederam a introdução do Santo Ofício. Obtida em 1531 a bula de
17 de Dezembro, que investe FI. Diogo da Silva no cargo de Inquisidor, e logo suspenso o
funcionamento do tribunal por bula de 17 de Outubro do ano seguinte, decorre depois, até
,1536, o longo duelo entJr.e as influências e o oiro dos agentes do Rei e dos agentes dos cristãos-novos. Q que i.mporta saber é que por sôbre a vasa humana que isso revolveu - ganâncias
e simonias, desobediências e deslealdades, hipocrisia e violência - - pairam princípios que,
nem por freqüentememe invocados sem sincerida.de, revelam menos o homem de quinhentos.
2Porque insiste o Rei pelo estabelecimento do tribunal? Por sincera convicção de com
êle servir a fé, mantendo-a pura nos que a seguem. A essa obsessão parece sacrificar todos os
interêsses materiais, pois lhe fogem os judeus, «muito mais proveitosos que todolos outros do
povo pera meu serviço por todalas vias de negocia.ção, de maneyra que as minhas rendas, e
todalas dos meus reinos e todolos outros tratos prov,eitosos aresciam por mãos dêstes mais riquos que todolos outros, e sahida hé a soma de dinheiro que tem passado desta terra em Flandres». O diabo, porém, mistura-se sempre nas obras que mais pa.J.1ecem rdigiosamente inspiradas :, o Monarca opõe-se à saída de tal dinheiro, fechando quanto lhe é possível os judeus
dentro das fronteiras, no intuito de lhes vigiar a crença - sem deixar de lhes utilizar o préstimo ... 2POI"que resiste o Papa a conceder ao Rei o estabeLecimento do tribunal? Porque entende :--: e é o parecer da Universidade de Bolonha e dos teólogos consultados .-... que não há
di-reito a exigia: sinceridade e pureza na crença àqueles a quem ela foi violentamente imposta
ou aos que dêles nasceram e por êles foram educados; e ainda porque o tribunal que se procura
esta.belecer é, pelos seus estilos, absolutamente contrário à mansidão e caridade aristãs- desde
a ocultação do nome das testemunhas aos inculpados até o confisco dos seus bens. Mas desta
nobre e humanÍssima atitude, infelizmente sustentada não apenas por amor da justiça e da
caridade, senão também por influência do dinheiro judaico, vai Paulo IH cedendo a pouco
e pouco, porque os interêsses humanos pesaram mais na balança do que os interêsses divinos ...
Uma vez o tribunal implantado em Portugal, estahelecidas com êle as mesas censórias
por onde deveriam passar todos os livros a publicar, tomadas as cautJelas alfandegárias das visitas aos navios, paro impedir o mínimo contacto com os herejes de além-fronteiras, logo ir:radiou para as colónias a mesma acção de defesa ortodoxa.
~ s6 no período filipino que o Santo Ofício estende ao Brasil a sua acção. Até aí era o
Ordinário, auxiliado pelos jesuítas, que preparava os processos e remetia os delinqüentes para
Lisboa. O Vísitador que em nome do Tribunal ia inquirir por tôda a parte de delitos religiosos,
quando chegava a qualquer localidade, gozava de honras pouco menos que majestáticas. Publicava um Edito de graça, condicionada pela confissão das culpas próprias e denúnc~a das alheias.
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A natural raridade de tais visitas, a docilidade dos índios, a própria situação, por largo tempo,
da colónia em luta diminue a importância, no Brasil, da acção inquisitorial, onde foram excepcionais os anos como o de 1713, marcado pela condenação de 32 homens e 40 mulheres ~
dizia D. Luiz da Cunha que para lhes confiscar os engenhos ...
'As colónias de Áf.rica foram deixadas em sossêgo até 1626. Era nelas, aliás, reduzida a
população, e a existente constituída sobretudo por homens de acção e negócio, menos ocupados, naturalmente, da pureza da fé alheia que do aumento dos interêsses próprios, quando de
mais a mais os tranqüilizava a disposição de lei que proibia a entrada na colónia aos suspeitos.
Já assim não sucedia na índia portuguesa, onde a importância do comércio logo de princípio desenvolvera o urbanismo e atraíra a gente de nação, que por tôda a parte agitava a sua
febril actividade. Já em 1546 S. Francisco Xavier, em carta para D. João 111, lamentava' a falta
que fazia o Santo Tribunal C). Em 1561 inaugurava-<> o bispo D. Gaspar de Leão, e dois anos
depois realizava-se o primeiro auto-de-fé, com quatro supliciados.
Além dos numerosos cristãos-novos regressados ao rito judaico, sem temor de Deus nem
vergonha do mundo, na expressão de S. Francisco Xavier, havia ainda os chamados cristãos de
S. Tomé, fora do ~rémio católico e), e não faltava um ou ouero luterano estrangeiro. Tinha
pois a Inquisição campo vasto para exercer a sua actividade e assim, nos autos-<le-fé de 1575 e
~1) Respectivamente à Inquisição goense, não faltam informações. Foi publicado em 1811 o livro Christian
Researches in Asia, pelo Rev. Cláudio Buchanan, vice-preboste do Colégio de Fort-William, de Calcutá. O Invesgador Português do ano seguinte transcreve a parte em que o autor narra a visita que fêz a Velha Goa e ao seu
Santo Omcio, já quando êste, restabelecido por D. Maria I, não fazia autos-de-fé públicos. Recusaram-se os inquisidores, que aliás o receberam com extrema delicadeza, a mostrar-lhe as células dos condenados e a dmara de tortura, assim como a deixá-lo falar com os presos, e o escritor apela para a Inglaterra, para que, tal como Roma impediu
os sacrifícios humanos em Cartago, se opusesse à continuação dêles em Portugal. Outro livro é o publicado em Holanda em 1737, pelo médico francês Mr. Dellon, Histoire de l'lnquisition de Goa, vertido em português e acrescentado
de várias notas, documentos e um apêndice contendo a notÍcia de Buchanan àcfulCa do tribunal, por Miguel Vicente
Abreu (Nova Goa 1 Imp. Naciona:l, 1866). O autor, que esteve prêso em Damão, e no Aljube e Inquisição de Goa,
parece perfeitamente imparcial. Evidenciando a deshumanidade dos estilos para obter confissões, testemunha o melhor tratamento dos presos do Santo Ofício, comparando-o com o dos outros cárceres, embora julgue «aparente}> o
fundamento sôbre que lhe afirmavam os defensores da Inquisição, não haver no mundo jurisdição onde a justiça se
exercesse com maior brandura e caridade. Igual imparcialidade a de Francisco Pyrard (Vid. Viagem de Francisco
Pyrard, trad. de Cunha Rivara, Nova Goa, 1862), francês que de 1601 a 1611 andou pelo Ultramar. O que refere
em desabono da Inquisição de Goa deve ser tão verdade como o que nos conta em louvor do Hospital da
mesma cidade.
(2) O SI;. Jordão de Freitas publicou no Arquivo Histórico Português (voi. V, pág. 216) um artigo acompanhado da transcrição de um trecho da História da Companhia de Jesus na !ndia, inédita, em que o p.e Sebastião
Gonçalves relata o modo por que o Santo Ofício foi introduzido naquele estado. Resumindo o essencial, ficamos sabendo da existência em Cochim de ricos mercadores cristãos-novos, juda'izando secretamente. p.e Gonçalves, conhecedor do grego e hebráico, começa a entrá-los do alto do púlpito, provando a sem-razão da obstinação judaica.
Reagem os judeus, dizendo publicamente a um homem, que de judeu espontâneamente se fizera catÓlico, «que era
parvo o 'que deixava a lei que tinha», e deitando nas caixinhas das igrejas escritos anónimos cheios de blasfêmias
anti-católicas e esperanças de que «dentro de pouco se pregaria a lei de Moisés, como então se pregava a de Cristo».
Resultado: um inquérito - uma inquisição avant la lettre - que levol:1 vinte e tantas pessoas à prisão, depois enviadas para o Reino. Quási simultâneamente, ocorre uma tentativa de assassinato contra o p.e Belchior Cordeiro, também da Companhia, que procurava precaver os cristãos contra a pregação que entre os chamados oristáos de S. Tomé
ia fazer um bispo arménio. Nos tempos que corriam, eram motivos mais do que suficientes para o estabelecimento
do tribunal, que logo por D. Sebastião e pelo Inquisidor Mor, seu tio Cardial p ! Henrique, foi resolvido fundar.
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1578, foram pasto das chamas, no primei,ro 19 cond'enado.5, en'tre êles doís luteranos, e no ségundo 17. Como se deixa ver, os israelitas fogem e os gentios, igualmente atemorizados, emigram. E logo nos princípios do século XVIII, ainda sob D. João V, começam as queixas dos governadores contra a acção do temível Tribunal, a que atribuem a decadência do Estado da fndia.
O primeiro depoimento dessa perniciosa acção é o do Vioe-Rei João Saldanha da Gama,
em ofício datado de 19 de Dezembro de 1728 C). Nêle o Vice-Rei põe de manifesto o pavor
que tinham da Inquisição goeme os mercadores gentios e mouros. A-pesar-de ela, segundo a
letra do seu estatuto, só inquirir da pureza da fé nos católicos, impedindo tôdas as exteriorizações de qualquer outro aedo, era terrível ameaça para todos. Os indígenas, de tal maneira estão
aferrados à sua cr;ença, «que escolhem morrer para não alterarem a cerimónia ... ». Depois, amedronta-os «a violência das presas, de que já dei conta a V. M .... ». Preferem sofrer em outras
nações, assim asiáticas como europeias, maiores violências logo que não sejam feitas contra a sua
fé, e para elas fogem»; mas, desamparando e largando o domínio de V. M., e povoando as
fábricas e os comércios de inglêses e franceses, não deixam de suspirar os domínios de V. M.,
reco.nhecendo a equi'dade e igualdade da justiça e das leis portuguesas, propondo só a liberdade
de não Serem punidos pela Inq uisição, em caso de que êles façam as suas cerimónias à porta fe-

chada ... Não sei o regimento que a Inquisição tem para conhecer de culpas de homens que
nunca foram católicos, e vejo que, pela excessiva quantidade de presos desta qualidade, está
despovoada tôda a província do Norte, perdida a admi.rável fábrica de T anná, que hoje se
começa a estabelecer em Bombaim, de onde os inglêses levam todos os camelões de sêda, lã,
todos os gorgorões, lenços de sêda e picotilhos que inbroduz,em nessa côrte; vejo mais que os
comissários do Santo Ofício são muitos e comummente brades; não procedem como devem, ainda
que alguns por minha or.dem se depõem e outros são castigados pelos mesmos inquisidores».
Por fim, aponta o Vice-Rei o exemplo de Damão, cujo comércio ma<rÍtimo deve a sua prosperidade ao facto de os mercadores poder.em viver numa localidade próxima, sob domínio alheio.
Destine, pois, S. M., «como se faz em Roma, Itália e nas mais côrtes de Europa», um lugar
onde os homens de outras crenças possam exercer seu culto, e logo serão empório da Ásia os domínios portugueses, que tão descaídos se acham por parte do comércio».
Notemos, neste documento, a oposição entre a brandÚra das leis civis e a deshumanidade dos estilos inquisitoriais.
~ste mesmo argumento contra a Inquisição é invocado por Luis António Verney, nas
cartas que de Roma escreve a uma alta personagem que vive perito de Pombal e).
Também em 1792, escrevendo o Gqvernador e Capitão General Francisco de Cunha e
M ,eneses ao Ministro do Estado, Marquês de Ponte de Lima, que lhe havia oficiado no sentido de auxiliar a Inquisição, empenhada em atalhar o regresso dos convertidos ao gentilismo,
chama-lhe a atenção para «as funestas conseqüências que se originaram de um poder tão ilimitado é a que não é permitido saber o fim, conferido a tanta distância» . São tais cons.eqüên(1) Estes documentos são publicados no livro citado de Dellon, trad. de Abreu, pág. 108 e sego
(2) Dou noócia destas cartas inéditas no meu livro Lifões de cultura e literatura portuguesa, 2. 0 volume,
págs. 81 a 83.
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clas as já verificadas por Saldanha da Gama-cca fuga das nOS5as possessões de gentios e cristãos,
arruinando inteiramente o comércio e alheando o ânimo daqueles povos do nome português e
da 1.1eligião cristã, que tinham por perseguidora e cruel». E quanto aos indígenas cristianizados,
com ((costumes supersticiosos extraídos do gentilismo, cujo defeito chega até os nossos portugueses .. . » aponta (ca Igreja, mãe piedosa, meios mais suaves pan desarraigar semelhantes abusos, devendo, segundo entendo, haver maior diligência em os doutrinar do que em os punir» (l
A Inquisição, depois da reforma a que Pombal a sujeitou, é sem dúvida menos deshumana. Assi o r,econh ece o Governador e Capitão General António da Veiga Cabral, em ofício a
Francisco de Sousa Coutinho. Lembra-lhe, contudo, que, durante os seus 19 anos de residência
naquele estado, não procedera ela ((contra qualquer hel1eje ou apóstata perigoso», mas só contra as pessoas da mais abjecta condição, exceptuando alguns sigilistas e solicitantes» , pelo que
lhe propõe a extinção do tribunal famigerado .
É o que D. João V,I determina em 1812, com o objectivo de obter acréscimo de população, ((mediante a remoção daqueles obstáculos que parecem ter desviado até agora de ali o desejado concurso e estabelecimento de povos de diferentes seitas e nações, a quem ainda intimida
a idéia pavorosa dos antigos procedimentos com a Inquisição de Goa». Manda, pois, praticar
«a toLerância de todos os cultos de seus diferentes habitantes ... » tal como a <cobservam as nações mais civilizadas e que formaram com esta tolerância o engrandecimento do seu país».
Outro facto pelo qual a Inquisição se prende à actividade expansionista portuguesa é o
da intervenção nesta da finança judaica. E ninguém melhor o pôs de evidência do que o p.e António Vieira. Propôs êle insistentemente que fôssem atendidos os homens de nação em suas
justÍssimas pretensões de públicas e declaradas e isenção de fisco , a trôco da financiação por
êles das Companhias de Comércio que tentava organizar para as índias Ocidentais .como
Orientais. Desde muito cedo que o oiro danado servia nos apuros da coroa. Os Filipes negociavam com êle o perdão dos .delitos contra a fé, e é mu~to provável que fôsse o dinheiro que impedisse se efectuasse, em tempo de Filipe IV, o projeoto de os eX'pulsar a todos, como no Egipto,
quando cá, como lá, temerosamente se havia propagado o seu número. D. João IV começou par
negar autorização para o estabelecimento de duas sinagogas e). Em 1641, porém, é em Espanha
abolida a pena da confiscação de bens dos condenados pela Inquisição, a mais temida dos
judeus, e logo para lá, sobretudo para Sevilha, muitos emigram clandestinamente, e o seu oiro
não cessa de acudir ao trono, em sua vida tormentosa. Isto era mais um argumento para a causa
que Vieira .defendia, ou anonimamente, como em 1643, ou com a eloqüentefranqueza com que,
(1) Observa a ~ste propósito Coelho da Rocha : «Nada há, porém, que iguale aqu~le desacélrdo: téldas as
considerações mandavam evitar a severidade religiosa para com homens ignorantes convertidos de pouco, e em uma
praça onde mercadejavam nações tão variadas em crença como em célr e origem». Ensaio sóbre a história do gouêrno
, legislarão de Portugal, pág 154, vol. 3.·
(2) «Regem (habemus) ita catholicum ut in necessitatibus principü Regni sui non admiserit propositionem
Hebraeorum pretentes duas synagogas in Lusitania pro quibus offerebanr ingentes pecunias». António de Sousa M acedo, Lusitana Lib6rata.
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no ano seguinte, preconizou a criação das Companhias, a que aludimos. Em suas andanças diplomáticas por França e Holanda, conseguiu êle, suspensos pelo Rei os confiscos e prometida a
efectivação de outras aspirações dos judeus, obter do socorro dêstes, entre outras coisas, a
organização da Companhia de Comércio para o Brasil. Os judeus portugueses eram acusados
de favorecer os estrangeiros contra a Pátria: - os inglêses quando, em 1596, saquearam Faro,
os holandeses no assalto à Baía e conquista de Pernambuco ... Se assim foi, desta feita era com
a prosperidade construída à sombra da tolerância das Províncias Unidas que êles serviam a sua
nação, emprestando dinheiro paracomprélir e equipar os navios que àqueles haviam de reconquistar
o Recife e colaborar na reconquista de Pernambuco. Mais tarde, já sob a regência de D. Pedro,
e aproveitando-se em Roma das informações que da fndia e da sua decadência e perigosas cobiças sôbre ela pairantes lhe traz o p.e Baltasar da Costa, tenta levar o regente à organização da
Companhia das fndias Orientais. Ofereciam os judeus, ,em troca de negociar com a Santa Sé
um perdão geral dos delitos cometidos até essa data, e poder requerer a substituição dos estilos do Santo Ofício português pelos do romano, que muito mais facilitavam a defesa, meios
suficientes pata se prover à defesa daquela colóni'a e). Foi, porém, impossível, a-pesar-da boa
vontade inicial do regente, do parecer favorável da Universidade de bvora e de modo geral dos
jesuítas, conseguir tornar compreensivo o fanatismo do clero, da nobreza, do povo, acentuado
nas próprias côrtes de 1674, todos empenhados, em questões de fé, em dar leis aos próprios Estados Pontifícios, bem mais tolerantes para a gentJe judaica. Dizia F. de Sousa Coutinho: «A
Inquisição é praça que nesse reino aÍlnda está por conquistar ,e a mais perigosa que nêle temos».
E, todavia, não se pedia a extinção do Santo Ofício, porque ainda no tempo se não negava o dÍlreito de suj,eitar a sanções exteriores as coisas do fôro Íntimo, de apoiar a acção espiritual da oruz com a fôrça coerciva da espada, e em geral se reconhecia indispensável a unidade
do credo tt:digioso à unidade política da nação . .o que somente se pedia, ou melhor, o que se
propunha como condição de um SOCOl1tO necessário à manutenção do nosso império ultramarino,
era exacljamente o que já se efectivara, sem prejuÍzo da sua unidade, nos próprios Estados Pontifícios ."....." a humanização dos processos daquele Tribunal.
E nisso consistiu a obra de Pombal, quanto à Inquisição. Nisto =--o ,e na abolição da distinção entre cristãos-novos e cristãos-velhos, já def.endida por D. Luiz da Cunha no Testamento
Político, convencido de que as perseguições dela derivadas eram para certas regiões de Portugal
como «se a guerra as devastasse». Tal medida facilitou a integração definitiva na nação do que
era nela um corpo estranho e passou a ser elemento de actividade e riqueza material e intelectual. Não é preciso dizer, porém, que para tal contribuÍu o tlriunfo do espfrito de tolerância nos
cristãos-velhos, tanto como nos oristãos-novos, entre os quais de facto deminuÍu o profetismo
fanático - tantas vez,es e por tantos modos provocador.
HERNANI CIDADE.

-=

(1) Os judeus propunham-se p8r à sua custa 5.000 homens na índia, mandando cada mês mais 1200., Dar
de 16]4 em diantel anualmente, 20.000 cruzados pam o sustento da guerra; prover de viático os missionários da 1ndia e ocorrer aos gastos de nomeação dos bispos; organizar finalmente a companhia com as cláusulas que se combinassem" ,(Vid. Hist6ria de António Vieira, L, de Azevedo, II vol. pág. 127)"
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7.

A

PARTE

SOB O DOMíNIO DE CASTELA

Os galeões portugueses S. Mateus e S. Martinho que tomaram parte na batalha naval dos Açôres entre as fôrças
do Prior do Crato e as do marquês de Santa Cruz (Grau . holand. reprod. de Carave.! naus e galés de Porto Colo Lello)

CAPíTULO

I

A situação moral, social e política que determinou a
perda da independência. - Nas colônias do Oriente
e da África: - Queda da primazia naval. A pirataria. Guerra com
a Inglaterra e a Holanda; suas conseqüências na actividade colonial
portuguesa. As Companhias das lndias Orientais e a decadência do
comércio do Oriente. Perda de S. Jorge da Mina e outras feitorias da
África Ocidental. Expansão de Angola
;

tremenda catástrofe de Alcácer-Quibir foi a causa, directa ou indirecta, da
perda da independência. A derrota não representava apenas a morte do rei e
o destroço total do exército. D. Sebastião não deixara filhos, e o reino ficava
ao desamparo, pois o seu parrente português mais próximo era um velho de
sessenta e seis anos, com freqüentes hemoptises, que o obrigavam a demorado r.epouso. De vontade fraca, cortada de fugazes assomos de energia, faltavam-lhe as qualidades essenciais para governar o País, numa época f,remente de intrigas, eriçada de infidelidades e traições. O Cardial D. Henrique fôra sempre adverso à ESPêllnha, e com
a subida ao trono não variara de opinião. Quando tentou casar, empenhando sinceros esforços
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junto de Gr,egório XIII pa:ra que lhe concedesse a dispensa, nenhum pensamento erótico o movia, pois era profundamente casto; incitava-o a esperança de ter um filho, um herdeiro, penhor da independência de Portugal. Se, a partir de Setembro de 1579, começou a mostrar-se
favorável às pretensões de Filipe lI, deve-se esta mudança à perniciosa influência dos seus mais
íntimos servidores, o seGtetário de Estado, Cristóvão de Moura, o vedar da Fazenda, D. João
Mascarenhas, e o camar/eiro mor, Francisco de Sá de Meneses, que a todos os instantes lhe
avultavam os perigos que da sua resistência às ambições do sobrinho fatalmente resultariam
para Portugal, reduzido a simples província de Espanha. P.rincipiaram então as negociações para
a monarquia dualista, baseadas nos mesmos privilégios que D. Manuel, por Carta de 18 de
Janeiro de 1499, ga:rantira aos portugueses, caso seu filho, o príncipe Miguel, viesse a reinar
nos três reinos da Península: Portugal, Castela e Aragão. E várias vezes essas negociações se
interromperam, pela repugnância de D. Henrique à Ulnião com a Espanha, mesmo que ela se
limitasse ao vínculo pessoal dum monarca comum.
A miséria no reino era geral. Havia carência de braços para a agricultura e até para algumas indústrias. As guerras da África e da fndia, os naufrágios, as epidemias, tinham despovoado o reino; e a derrota de Alcácer-Quibir viera ainda aumentar a nossa pobreza demogváfica, com a falta dos oito mil soldados dos terços, mortos ou prisioneiros. As famÍ:lias nobres
estavam arruinadas. A acesa emulação dos fidalgos que partiam para a África, rivalizando na
riqueza dos vestidos, na profusão das jóias, na tauxia das a'l'mas, no aparato das tendas de
campanha, nos atavios das embarcações que deviam conduzi-los - a-pesar-de recentes pragmáticas que proibiam o luxo ~ levara os mais opulentos a empenhar as suas casas e os menos abastados a vender quintas e her.dades, só para não des0er na pmsápia. E o resgate dos cativos mais
agravou ainda a sua pl1ecária situação econóniica.
Foram duzentos e dezassete os fidalgos resgatados: cento e três como plebeus e cento e
catorze como nobr.es, por haverem sido descobertos pelos agentes de Mulei Ahmede, que esperava tirar grossos proventos do seu resgate. Aquêles sofreram, durante meses, muitos vexames,
privações, m;lUS tratos; estes, ao contrário, tiveram em Fêz e em Marrocos uma vida de luxo
e de prazeres, pois o Xerife lhes dera liberdade condicional dentro das cidades e os judeus lhes
emprestavam fàcilmente quantias avultadas, sôbre letras a pagar em Lisboa. Os primeiros regressavélJffi a Portugal com o ânimo abatido pelas duras condições do cativeiro; voltavam os
segundos, amolentados por um ano de banquetes e de jôgo, na mais disfarçada indiferença pela
desgraçada situação do reino. Poucos mantinham vivo o sentimento patriótico, a fôrça, a dignidade de carácter, capaz de repulsar a mais atraente proposta de suborno. Houve, realmente,
quem resistisse a tôdas as promessas, a tôdas as seduções, até a ameaças de futuras vindictas.
A maioria, porém, deixou-se corromper pelas artes de Cristóvão de M:oura.
O povo, a classe média, eram radicalmente adversos à união com a Espanha. Mas, sem
chefes, nada podiam fazer: por isso o grande corruptor não dava importância à má vontade
dessas classes. Contra a nobreza e os letrados é que principaLmente assestou as suas batarias: I
ofertas de mercês, de tÍtulos., de dinheiro, de novos lugares para êles ou para os filhos, de sub-
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sfdios para o r-esgate de parentes ainda cativos em África, de tudo se serviu Gristóvão de Moura,
na incamável tarefa de conquistar adeptos pau o rei católico. Diversos letrados escreveram então pareceres a favor dos direitos de Filipe lI; e muitos fidalgos se comprometeram a entregar-lhe os seus castelos, as suas vilas, as fortalezas de que eram alcaides, quando fôsse preciso. Por
isso, o soberano espanhol sobejamente sabia que as principais praças do Alentejo f!l"anqueariam
as suas portas ao exército do duque de Alba, e que, no Algarve, a esquadra de Álvaro de Bazán, marquês de Santa Cruz, entraria fàcilmente em tôdas as povoações marítimas. Mais uma
vez se provava que um grande cataclismo nacional, pelo profundo abalo que traz às consciências, deprime as vontades mais fortes, envilece os mais nobres caraoteres.
Se os dois pretendentes portugueses, D. Catarina, casada com o sexto duque de Bragança, 10. João, e o Prior do Grato, D . António, filho hastardo do infante D. Luiz, se unissem
sinceramente num abnegado esfôrço comum, e conseguissem levantar Portugal num fmpeto
de heroísmo, é possível que Filipe lI, a braços com a guer.ra da Flandres, hesitasse em correr tão
incerta aventura. Mas nenhum dêles era capaz de >renunciar à sua ambição, de ceder o primeiro
lugar ao outro; e esta rivalidade da'Va incremento à anarquia em que se debatia o reino, depois
da morte do Cardial D. Henrique.
Os cinco meses do interregno dos Governadores, na sua"maioria parciais do soberano espanhol, mas procurando, com mêdo ao povo, mascarar-se de patriotas, tornaram ainda mais contingentes as probabilidades da resistência; e do ,estrangeÍ!l"o, a despeito de Isabel de Inglaterra e
Henrique III de França serem contrários à união dos dois reinos da Península, nenhum auxílio era de esperar, por falta de confiança num levantamento nacional. A sujeição a um rei estranho era a fatal conseqüência do descalabro a que chegara o País. Mas as suas energias adormecidas, latentes, irromperam vitoriosamente ao fim de sessenta anos!

Até 1570, o trato da pimenta era absolutamente prolbido aos particulares. Naquele ano
decretou D. Sebastião a liberdade do tráfico, mandando abrir para tal efeito os portos de Cananor, Chalé, Cochim e Coulão, os mais importantes do Malabar. A concessão era, porém, limitada aos naturais, e os navios só podiam destinar-se ao reino, ficando o infractor sujeito à pena
de morte. Mas a escassez de capitais não permitiu que o comércio da metrópole se aproveitasse
inteiramente do novo regime: o Estado continuaria, portanto, a ser o principal comprador e a
remeter para a índia a moeda necessária às transacções. No intuito de obviar às dificuldades,
sempre c.r.esoentes, de reünir êsse dinheiro, é que a coroa anulara o monopólio da pimenta. Para
que a embaraçosa situação não revivesse, D. Sebastião ar,rendou o tráfico ao alemão Contado
Rott, com a obrigação de trazer anualmente para Lisboa trinta mil quintais de pimenta.
Suspenso, volvidos dois anos, no reinado do Cardial D. Henrique foi o contrato renovado com o mesmo arrematante. Os riscos do negócio eram, porém, tamanhos, que Rott faliu;
e igual sorte teve o italiano João Baptista Ronellasco, que lhe sucedeu na emprêsa. Por isso, em
tempo de Filipe lI, as condições variaram:: a coroa armava os navios, e até adiantava, para as
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.compras, duzentos mil cruz-a:dos em padrões de juros, que o arrematante podia vender livremente, pagando os juros na Casa da índia, e resgatando os tÍtulos antes de findo o contrato.
A quantidade da pimenta importada devia ser a mesma, trinta mil quintais, cláusula, aliás,
nunca cumprida; mas o preço do quintal, que ainda no reinado de D. Sebastião era de trinta
e dois cruzados, descera para doze.
A prosperidade económica, resultante dos assombrosos empreendimentos marítimos
que, transformando a face do glôbo, tão alto ergueram a glória de Portugal, não transpôs a
época de D. Manuel. A própria vastidão dos nossos domínios no 'Oriente, desde Sofala às Molucas, requeria despesas locais que muitas V'e'zes excediam o rendimento da colónia: já em tempo
de D. João IH, o govêrno da metlrópole teve, freqüentemente, de enviar para a índia os milhares de cruzados precisos para cobrir o excesso dos gastos sôbre as rendas.
Quando, em Abril de 158 I, Filipe H foi jurado rei de Portugal, os dois r,einos da Península ficaram constituindo uma monarquia dualista, ligados unicamente pelo laço dum monarca comum. A autonomia portuguesa mantinha-se íntegra; os inimigos do rei católico,
olhando apenas o aspecto exterior da nossa união com a Espanha, começaram, porém, logo a
considerélJ1'-nos seus adversários. A situação do império colonial agravou-se, pO'rtanto, não militarmente, pois a sorte das élJ1'mas continuou a ser-nos favorável, mas economicamente, pelos assaltos dos corsários britânicos às embarcações que r.egressavam da índia; e não tardaram muitos
anos . q~·e, nos mares do Oriente, holandeses e inglêses nos dispu~assem o comércio das
especIarIas.
A nossa marinha militar e mercante que, ainda no reinado de D. Sebastião, pudera
juntar tantas oentenas de navios para a segunda expedição à África, foi depois decaindo progr.essivamente. b certo que no desastre da Invencível Armada - êste nome, fátuo e vão, não
lho deu Filipe H, mas os historiadores protestantes, para mais aoentuarem o malôgro da emprêsa ~ se perderam bastantes unidades navais portuguesas; mas não pode só atribuir-se a essa
derrota uma decadência pl."Ovinda de diferentes causas: Compunha-se a divisão portuguesa de
nove gaLeões, entre êles o S. Martinho navio aLmirante, onde embarcara o duque de Medina
Sidónia, comandante geral da Grande Armada, uma esquadrilha de galeaças, várias zabras,
algumas urcas de transporte e outros vasos de pequeno porte. Em combate afundaram-se apenas dois galeões, o S. Filipe e o S. Mateus e ficou avariada uma urca. O galeão S. João capitânia da divisão portuguesa, ardeu no pôrto da Corunha. Os barcos de reduz~da tonelagem
foram quási todos desfeitos pelas tempestades.
J

J

J

A acção da pÍa-ataria inglêsa é muito anterior a 1580. Como, no rewesso, as naus da
índia passavam pelos Açôres, nessas paragens as esperavam os corsários. Os monarcas portugueses vÍa-am-se compelidos a enviar anualmente, para aquêles mares, uma esquadra destinada
a perseguir implacàvelmente os piratas. Em 157 I, D. Sebastião determinou até que os navios
mercantes, pélJ1'a se defenderem dos corsários, em que entravam também turcos e élJ1'gelinos, levassem artilharia e um certo número de homens de peleja, conforme a sua arqueação; mas,
por dispendiosas, em breve tais disposições caíram em desuso.
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COMBATE NAVAL DA BARRA DE GOA, EM 4 DE JANE IRO DE 1638. - PINT URA A Ó LEO EX ISTEN TE NO HOSPITAL DE BRONBEECK, NA HOLANDA, DE C. 1645. ESTA PINTURA FOI INSPIRADA
NUM DESENHO À PENA FEITO POR UMA TESTEMUNHA DO COMBATE, NO ANO DE 1638, O U POUCO DEPOIS, E FAZ PARTE DO ATlAS SEGREDO DA COMP. DAS (NDIAS ORIENT. HOlANDESAS
Ao centro, vê-se o ga leão Bom Jesus, copilânio da esqu adra do Capitão Anlónio Teles, em combate com a capitânia holandesa Utrecht e a vice-almiranta Rol/erdam e outras naus inimigas ; ao lad o
d ireita, vê-se a galeão Sôo Bartolomeu na meia de duas naus holandesas, a Gravenhage e Vllssingen, todos as três ardendo. No fundo destacam -se as fortalezas da Aguada e de Nossa Senhora do
Cabo e o Convento dos Capuchos, da mesma invocação, - Fotografia pertencente ao Cap o C. R. Boxer
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GALEÕES PORTUGUESES ANCORADOS NO PÕRTO DE NAGASAKI , EM 1635. - CÓPIA DUM MAPA DA ÉPOCA
Fotografia pertencente ao Copo C. R. Boxer

Aberta a guer.ra entJre a Inglatet'ra e a Espanha, os assaltos naturalmente intensificam-se: só no reinado de Filipe lI, foram tomadas ou metidas a pique cinco naus portuguesas. A
maioria das perdas deve-se, porém, a naufrágios. A cobiça d0s armadores exigia embarcações baratas e capazes de comportar enormes cargas. Já D. Sebastião, em 1570, ordenara que as naus
da ca.rrei'ra da índia não tivessem mais de quatrocentas e cincoenta toneladas; mas os lucros dos
carrega.dores, a que se ligavam interêsses dos próprios tripulantes, pelas percentagens que lhes
cabiam nos fretes, souberam iludir a aplicação da lei. Defeituosamente construídos, geralmente
mal calafetados após a primeira viagem, os navios não ofereciam agora a solidez e a segurança
antigas. Além do exagêro da I!onelagem, que punha em perigo a sua estabilidade, a excessiva
céllrga vinha muitas vezes imperfeitamente arrumada. Por isso, na volta do Oriente, numerosos
naufrágios marcaJram tràgicamente a rota de Lisboa.

Directamente ou regressando de incursões a terras de Espanha, várias expedições inglêsas assaltaram as costas de Portugal ou dos Açôres, durante o reinado de Filipe lI. Pondo de
banda o desembaJrque em Peniche, nos meados de Maio de 1589 e o malogrado cêrco a Lisboa
- pois essa .expedição tinha por fim auxiliar o restabelecnmento do Prior do Grato no brono
português - nesse mesmo ano o conde de Cumberland, depois de ter salteado alguns navios
nas águas açorianas, entrou e saqueou as ilhas das Flores e de S. Jorge; não atacou, porém, a
pequena esquadra espanhola, que se refugiara sob os canhões do pôrto de An~a.
Em Julho de 1596, a esquadra do almirante Effingham, <::om oito mil homens de desembarque comandados pelo conde de Essex, saíu de Plymouth, no propósito de conquistar
a ilha Terceira e aprisionar a brota das índias espanholas, que no regresso à metrópole demandava também os mares dos Açôres . A expedição foi improfícua. Tomaram as flores e a Graciosa; mas S. Miguel resistiu, e a brota do Peru e do México pôde acolher-se a Angra, não
ousando os inglêses experimentar as suas poderosas b~tarias.
Na índia, como no longínquo Oriente, muitos assaltos se tentaram contra os nossos domínios, empreendidos ou instigados por príncipes indígenas; mas as armas portuguesas saíram
sempre vitoriosas dos maiores perigos. Em tempo do primeiro vice-rei nomeado por Filipe lI,
o conde d,e Santa Gruz, D. Francisco Mascarenhas, que tanto se assinalara na defesa de Chaúl,
vieram os mogores, em 1582, cercar Damão. Foram repelidos. O mesmo sucedeu ao rei do
Achém, que por essa época sitiou M 'alaca.
Em 1587, o rei da opulenta cidade de Jor, depois de impedir, por tel1ta e mar, a enbrada de mantimentos em Malaca, pôs-lhe cêrco com um,a atmada de cento e vinte velas e seis
mil homens de peleja. A situação era aflitiva, pois a fome ia ceifando os defensores. Impetrado
socor.ro a Goa, o vice-;rei D. Duarte de Meneses mandou uma esquadra de dezasseis navios com
quinhentos soldados, capitaneada por D. Paulo de Lima, um dos mais reputados chefes daquele período. Libertada Malé\ca, o arrojado capitão, juntando às suas as poucas embarcações
portuguesas lá ancoradas, tomou de assalto a cidade de Jor, a despeito da tenacíssima defesa
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dos malaios. Saq uea.da e inüendiada, o despôjo foi enorme; e tão exemplar a lição, que só
quando os holandeses se estabeleceram em Java é que os reis do Achém e de Jor se arriscaram
de novo a hostilizar Malaca.
Durante o mesmo vice~reinado, se deu o celebrado cêrco de Columbo. Raju, o criminoso
soberano cingalês, assassino do pai e dos irmãos, que tirânicamente dominava a maior parte de
Ceilão, investiu aquela cidade com lfm grande exército, fortemente apetr.echado. A guarnição
da praça era exígua e deficientes os seus meios de defesa; mas a prudente heroicidade do capitão , João Cor:reia de Brito, e os importantes socorros que, num espontâneo movimento de solidariedade, chegaram a Columbo de diferentes partes do império, obrigaram Raju a levantar
o assédio, que se prolongara quási um ano, com pesadíssimas perdas dos sitiantes.
Ainda no govêrno de D. Duarte de Meneses, a costa oriental da África foi alvo de incut1sões turcas. Do pôrto de M.oca, à entrada do IM ar VermeLho, saíram em 1586 duas galés,
sob o comando de Ali-Bec, que obrigou a cidade de Magadoxo a prestar-lhe obediência; e cor,r:endo ao longo da costa, submeteu à soberania do sultão vários régulos, conseguindo que o de
Mombaça o autorizasse a construir uma fortaleza, futura base dos seus ataques a Moçambique e a Sofala. O pavor que inspirava era tamanho, que Rui Lopes Salgado, capitão da costa
do Zanguebar, se abrigou em Mdinde. Dado aviso dêstes perigos ao vice-rei , mandou D. Duarte
de Meneses, em princípios de 1587, aprestar uma esquadra, que confiou a Martim Af.onso de
Mdo, com ordem de levantar uma fortaleza em Mascate, no gôlfo de Omão, e castigar
duramente as cidades rebeldes. Tôdas foram tomadas à fôrça de armas e Mombaça reduzida
a C111zas.
Em 1589 voltaram os turcos com cinco galés. Tentou Ali-Bec conquistar Mdinde; porém, o capitão daquela costa, Mateus Mendes de Vasconcelos, repeliu-o. Dirigiu-se então a
Mombaça para fundar a fortaleza, que servisse de apoio aos seus assaltos a embarcações mercantes portuguesas. O vice-'rei Manuel de Sousa Coutinho entmgou a seu irmão, Tomé de
Sousa Co~tinho , o comando duma esquadra de vinte navios e nov'ecentos homens de desembarque. No pôrto de Mombaça se óra'Vou renhidíssima batalha. Destroçadas as galés inimigas, subiram a centenas os prisioneiros mouros e turcos, entre os quais o próprio Ali-Bec;
e o domínio português, na costa ocidental do índico, ficou sàlidamente restabelecido.
Sendo vice-rei Matias de Albuquerque, o destemido capitão André Furtado de Mendonça rendeu várias naus turcas e apr:esou todos os navios de Coti~Muça, lugar-tenente do
pirata Cunhale, que, ao abrigo duma fortaleza erguida em terras do Samorim, infestava impunemente aquêles mares. Já no vice-reinado do conde da Vidigueira, D. Francisco da Gama,
Furtado de Mendonça assaltou a fortaIeza do célebre corsário, que pagou com a vida os crimes
cometidos; e aquelas paragens ficaram pacificadas.
Em Setembro de 1598, faleceu Filipe n. O império português conservava, na aparência,
a sua integridade; até se ampliara, com a submissão completa de Ceilão. E, no entanto, deram-se no s'eu tempo os factos que geraram, primeiro, a sua decadência comercial e, posteriormente, a perda da maior parte dos nossos domínios no o'ri,ente.

114

\

A sublevação dos Países Baixos deslocara de Antuérpia para Amsterdão o tráfico das
especiarias. A união de Portugal à Espanha não interrompeu êste comércio. Depois de 1580,
Lisboa, que tinha o monopólio daqueles produtos ultramarinos, continuou a ser anualmente visitada por centenas de navios holandeses; e, como tivesse afrouxado a vi.gilância, não eram
raros os naturais dêsse país a bordo de naus portuguesas da cal1reira da fndia. Na obstinada luta,
simultâneamente -religiosa ·e política, entre a Espanha católica e a Holanda calvinista, era natural e até legítimo que Filipe II não visse com bons olhos as facilidades que os negociantes hereges encontravam no pÔTto de Lisboa; e decretando, em 1594, o sequestro dos navios holandeses surtos no T ejo, proibiu com severas penas que os seus súbditos negociassem com os
rebeldes das Províncias Unidas. O soberano espanhol vibrava-lhes um golpe tremendo; mas
a tenacidade, o espírito mercantil dos mercadores de Amsterdão levou-os a procurar directamente os géneros do Oriente, que não podiam receber em Lisboa.
Os Estados Gerais enviaram então expedições para abrir uma passagem pelo Oceano
Glacial A·rctico; tôdas as tentativas saíram, porém , frustradas. Em 2 de Abril de 1595, partiu
da Holanda uma expedição de quatro velas , comandadas por Comélio Hautmann, que andara
embarcado ôIffi navios portugueses, e assim adquirira notícias seguras sôbre a navegação e
comércio no Oceano fndico . O seu destino era a região das especiarias. Dobrado o Cabo de Boa
Esparança, Hautmann tocou em Madagáscar, nas Ma1divas e nas ilhas de Sunda, demorando-se em Bantão, na costa setentrional de Java. D e regresso em 1597, os géneros que trouxe não
pagavam as despesas da expedição; mas estava patente o caminho para as fndias Orientais.
Nova esquadra, mais poderosa, foi confiada ainda a Hautmann. Não voltou êle; voltaram, porém, os seus navios, desta vez com valiosa carga e valiosíssimas informações sôbre a
veerdadeira situação dos portugueses naquelas feracíssimas regiões , onde haviam sido senhores
absolutos. Uma febre de expansão comercial abalou fortemente a Holanda; e em váúas cidades se fundaram pequenas companhias para explorar ciosamente essas riquezas, numa feroz
competição de interêsses. Os Estados Gerais julgaram conveniente interv~r, fundindo numa
grande companhia as diversas associações particulares; e em 1602 criavam a célebre Companhia Holandesa das lndias Orientais, outorgando-lhe o privilégio de exercer o comércio nas
costas situadas a leste do Cabo, podendo estabelecer feitorias, construir fortalezas e fi-rmar alianças com os soberanos indí.genas. No mesmo ano, dava início a Companhia às suas explorações.
Os mercadores inglêses foram expulsos de Lisboa illl1 1589, no ano seguinte ao do desastre da Invencível Armada: três anos depois , ~lguns corsários britânicos, que se haviam apoderado de cartas e roteiros portugueses, nos seus assaltos às naus da fndia, na passagem pelos
Açôres, cons,eguiram dobrar o Cabo de Boa Esperança, sem que as tempestades os precipitassem no abismo ou lhes fizes-sem sequer perder o rumo . EstéllVa, portanto, descoberto o segrêdo
da cobiçada rota para-o Oriente; e em fins de 1600, a ex'illl1plo das pequenas sociedades mercantis da Holanda, constituía-se a Oompan~ia lnglêsa das lndias Orientais, com o exclusivo,
durante quinze anos, do tráfico das terras de África, Ásia e América, desde o Cabo..até o Es-
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tJ:1eito de Magalhães. A primeira ~pedição da Companhia saFu do pôrto de W oolwich em Fevereiro de 1601, sob a direcção de Jacob Lancaster; tocou em Achém, Bantão e nas Molucas,
voltando à Inglaterra em Setembro de 1603, carJ:1egada de especia1rias. Só nos primeiros anos do
século XVII se começaram por conseguinte a sentir os rUInosos efeitos das medidas proIbitivas
com que Filipe II associara PortlUgal às suas vinganças e desforços. Para impedir a libertação
dum filho do Prior do Crato, também êle entregara a praça de .fu-zila ao Xerife Mulei Ahmede.

Compunha-se de dezassete navios, comandados pelo almirante Warwyck, a primei,l'a
frota que a Companhia Holandesa das lndias Orientais enviou em 1602 paJ.~ o Oriente, e por
lá se demorou cinco élinOS visitando o arquipélago malaio, e em seguida Sião, a China e Ceilão.
Antes do seu l'egt'esso expediu a Companhia nova ,esquadra, que fundou algumas feitorias nas
ilhas de Sunda e em Amboino, nas Molucas. André Futtado de Mendonça, continuando as
suas façanhas, fàcilmente ex:pulsou os holandeses; mas em 1605 voltaram, com numerosas fôrças, a reconquistar Amboino e a sitiar Tidore, com o auxílio do rei de T ernate, cuja amizade
perdêramos, havia anos, pela revolta originada em estúpidas violências, como o nefando assassínio dum monarca desta ilha, por ordem de Diogo de Mesquita. Durante o cêrco, explodiu o
paiol da fortaleza, conseguindo os portugueses sobreviv,entes refugiar-se nas Filipinas. O governador espanhol dêste arquipélago, D. Pedro de Acuna, levou a sua solidariedade a acompanhá-los na desforra, sendo retomadas as ilhas de Temate e Tidore, com graves perdas par~ os
holandeses. Mas depois, alegando que os portugueses tinham perdido o seu domínio, e invocando os direitos que lhe conferiam, não só a nova conquista, como o antigo litÍgio entre Ca,rlos Ve D. João III sôbre a posse das Molucas - que nós, aliás, compráramos com a generosa
indemnização de trezentos e cincoenta mil cruzados - proclamou essas iLhas senhorio da Espanha. Decorridos dez anos, teve outro governador das Filipinas de suplicar o nosso auxílio contra os holandeses, que cercavam T ernate.
A terceira ~pedição, além dos fins comerciais, que era o principal escôpo a que tôdas
visavam, propunha-se tomar Malaca. A posse desta cidade, centro do tráfico mélirítimo do Extremo Oriente, pela sua favorável situação geográfica, justificava inteiramente a resolução da
Companhia. No ataque a Ma:laca, não entrou só a esquadra da Holanda: com ela colaboraram o rei do Achém e outros potentados locais, GOm cento e tantas embarcações fortemente
artilhadas e cêrca de quinze mil soldados. A guarnição portuguesa não ia além de cem homens, apoiados em fôrças ind~genas. Animados pelo heróico André Furtado de Mendonça,
puderam resistir quatro meses, até o aparecimento, em Agôsto de 1606, da armada de socorro,
oomandada pelo próprio vice-rei, D. Martim Afonso de Castro. Sete dias durou a violentÍssima
batalha, terminando pela retirada dos holandeses e dos s·eus associados. A-pesar-da perda de
a.l~uns dos nossos melhores galeões, Malaca gozou ainda bastantes anos da lição dada aos
sltlantes.
Resolvera também o Conselho da Companhia apoderar-se da fortaleza de MoçambiJ
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que, escala natural das naus portuguesas, na ida para o Oriente. Em 1607, oito navios, com
mil e q'll~nhentos homens de desembarque, lançaram ferro diante da cidade. O capitão, D. Estêvão de Ataíde, ofereceu tão pertinaz resistência, que a armada holandesa desistiu do cêrco.
Volvidos poucos dias, chegaram alguns reforços do ~ino. Sem êles tal'Vez a fortaleza não pudesse .repelir o novo assédio duma armada muito mais poderosa que a anterior.
Estes sucessivos desast·res modificaram a política da Companhia. As tentativas guerreiras foram adiadas, e tôda a sua actividade se empenhou em obter novas relações comerciais.
Cansada duma luta estéril, a Espanha - que, já em Agôsto de 1604, assinara com a Inglaterra
um tratado de paz - assentou, em Abril de 1609, tréguas de doze anos com a Holanda. As
possessões portuguesas ficavam, porém, indi.rectamente excluídas dessas tréguas. Restringindo
o comércio das Prov~ncias Unidas aos portos da Europa, os holandeses não poderiam negociar
com as· nossas colónias, sem licença especial do monarca; mas poderiam entender-se com os
príncipes e povos, situados além dêsses limites. A Companhia tratou então de travar amizades
e alianças, na Ásia e na África, com soberanos queixosos do domínio portIuguês; e como os não
movia nenhum interêsse espiritual, nem pretendiam propagar a sua fé, fácil lhes era estabelecer
íntimo contacto com povos adversos a qualquer proselitismo.
O comércio neerlandês continuou, portanto, a expandir-se. Em Samatra, Java, Bornéu,
nas Celebes, foi a Companhia concentrando pouco a pouco nas suas mãos todo o tráfico daquelas regiões; e conseguiu também criar relações comerciais com o Japão, na realidade muito apertadas e restritas, mas que por isso mesmo se mantiveram durante séculos, quando o império
nipónico estava fechado a tôdas as outras nações europeias.
Os inglêses também procuraram explorar as ilhas de Sunda e as Molucas. Mas não
podiam competir com os holandeses. Foram, porém, mais felizes na Península Industânica, não
obstante a oposição desesperada dos portugueses. Em 1611 fundaram uma feitoria em Surate;
e nessas águas teve Nuno da Cunha, capitãu da armada do Norte, uma violenta batalha de três
dias com uma esquadra inglêsa, tendo por fim de abandonar o combate, por falta de artilharia
e de tripulantes.
Contra os soberanos indígenas, mostravam-se ainda as nossas armas verdadeiramente
eficazes. Dois grandes capitães, Nuno Álvares Botelho e Rui Freire de Andrada, recordavam
nas suas façanhas o heroísmo dos primitivos conquistadores; mas quaisquer vitórias parciais
não diminuíam os riscos em que as armadas holandesas e britânicas colocavam o império português. Por outro lado, a desmoralização, a quebra da disciplina, mesmo em face do perigo estrangeiro, não eram raras; e a metrópole paretia animá-las. Em 1616, Filipe IH, para aumentar as
receitas - e talvez por lhe constar que alguns vice-reis o faziam - mandou pôr em aI moeda
as capitanias e todo os ofícios trienais. Licitavam em geral os próprios que os ocupavam; as
conseqüências foram, porém, tão prejudiciais ao bom desempenho dêsses lugares, que em 1618
o govêrno se viu constrangido a proibir o seu provimento por compra.
Péssimos exemplos davam muitas vezes os chefes. O vice-rei D. Jerónimo de Azevedo
possuía altas qualidades militares. Manchavam-no, porém, a mais sórdida cobiça e a mais repu-
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gnante crueldade - cobiça com que p8de amontoar grossos haveres, crueldade que se comprazia em ouvir os gritos das mulheres e os gemidos ,das arianças, sacrificadas aos seus ferozes instintos. Comprovadas acusações precederam o seu regresso a Lisboa. Ao desembarque foi prêso
e despojado de tudo; e morreu no cárcere, na mais extrema m iséria. No entanto, durante êste
vice-reinad o, em Chaúl, em D am ão, em Baçaim , os portugueses contaram sempre triunfos; e
êle mesmo, pelejando com uma arm ada inglêsa, pôs fora de combate quatro naus inimigas.
Em 162 1 , terminavam as tréguas entre espanhóis e holandeses. Dois anos antes , já estes
haviam fu ndado, em Java, a cidade de Batávia, capital d as índias Neerlandesas , base do futuro
~mpério colonial da Holanda; e para que as duas Companhias das In dias Orientais, a neerlandesa e a britânica, se não prejudicassem em ásperas lutas de interêsses, também em 161 9
era assinado em Londr,es um tratado, que não só lhes impunha a defesa comum, como o ataque persistente, activo, usando de todos os m eios possíveis, contra os domínios portugueses no
Oceano índico. À morte de Filipe III, os nossos recursos eram cada vez mais escassos, mais
reduzidas as nossas armadas, ao passo que as frotas neerlandesas e britânicas se apresentavam sucessivamente mais fortes, mais potentes. Os povos e os reis começaram então a admitir.
a solicitar até a sua aliança, na convicção de que os invencíveis portugueses podiam a-final ser
vencidos.
Para nos espoliarem das possessões da América, e porque os seus assaltos às costas brasileiras tinham sido sempre repelidos , instituíram os holandeses, em 1621, a Companhia das
In dias Ocidentais, que conseguiu estabelecer-se numa parte considerávd do Brasil. Eram, evidentemente, as fôrças portuguesas obrigadas a dividir-se, o que tornava ainda mais precárias as
condições de defesa do nosso império do Orient-:~ .
!f.:

Findas as tréguas com a Holanda, mandou Filipe IV fechar de novo os portos aos
navios comerciantes neerlandeses: a imediata conseqüência foi reacender-se a guerra contra
os nossos domínios. O conde-duque de Olivares, D. Gaspar Filipe de Guzmán, valido e
ministro omnipotente, para os aprestos da armada do conde da Vidigueira, pela segunda vez
nomeado vice-rei da índia, mandou que, dos bens confiscados · aos cristãos novos, a Inquisição contribuísse com o maior subsídio possível ; e o bispo inquisidor geral, D. Fernão Martins Mascarenhas, concorreu com oitenta mil cruzados. Mostrando cuidadoso interêsse pelas colónias de África, determinou ao vice-rei da índia, aos governadores das capitanias brasileiras e aos capitães das conquistas, que não desviassem para outro fim os rendimentos das
bulas da Cruzada, exclusivamente destinados à manutenção dos presídios africanos . Das câmaras municipais do reino exigiu também subsídios para as armadas do Oriente : à cabeça,
como sempre, a de Lisboa, que deu duzentos mil cruzados. O que provocou enorme descontentamento foi a repetição destas exigências, pois a ninguém merecia confiança a rigorosa
aplicação dêsse dinheiro. A situação difícil ou perigosa dos nossos domínios era sempre o
pretexto invocad? pelo govêrno de Madrid para estas extorsões.
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Nos primeiros anos do re:nado de Filipe IV começou a ru{na do nosso ~mp~rio or~e11tal. O Xá da Pérsia, Abace, receando uma guerra com o sultão da Turquia, pediu auxílio a Filipe lU contra êsse inimigo comum. Houve até troca de embaixadas entre os dois
monarcas. O soberano espanhol ou, antes, os seus ministros prometeram-lhe assistência valiosa. Mas as promessas ficaram em palavras; e o Xá buscou aliados mais seguros, firmando
um pacto com os inglêses, que há muito aspiravam a desalojar-nos de Ormuz, importante
centro das mercadorias persas, e para isso tinham junto dêle agentes secretos, incumbidos de
promover, de excitar a sua má vontade contra os portugueses. Essa hostilidade manifestou-se em 1612, apoderando-se da ilha de Baharem, onde se fazia em grande escala a pescaria
das pérolas, e arrancando-nos, corridos três anos, um forte na terra firme, ponto de chegada
das cáEilas que abasteciam a cidade.
Em Lisboa compreendeu-se perfeitamente o alcance dêstes actos e, em 1619, entregaram ao ceLebrado capitão Rui Freire de Andrada, que então se encontrava em Portugal,
o comando duma esquadra de dois galeões e três urcas, com seiscentos combatentes. Devia
levantar uma fortaleza na ilha de Queixome, em frente de Ormuz, que não só lhe servisse
de padastro, como impedisse a entrada, no Gô1fo Pérsico, dos navios britânicos, que se empregavam no comércio das sêdas. Em 1620, iniciou-se a construção da nova fortaleza. Considerou-a o Xá um verdadeiro agravo à sua soberania; e mandou contra Queixome um exército de muitos milhares de á.rabes e persas. As muralhas, acabadas de fresco, mal podiam
deter o ímpeto dos assaltantes. O vice-rei, Fernando de Albuquerque - fidalgo de Goa,
que após o falec~mento do conde do Redondo assumira o govêrno da índia, por ser o primeim indicado nas vias de sucessão -. - era adverso à construção da fortaleza. Talvez por isso
enviou a Rui Freire, que insistentemente lho solicitara, o exíguo socorro de dois galeões; mas
os r.espectirvos capitães, alegando frívolas ofensas de primazia, desertaram no mais aceso da
luta. A chegada de nove naus inglêsas e a morte de D. Francisco de Sousa, esforçado capitão de Ormuz, desanimariam o mais valente; mas Rui Freire de Andrada continuou a defender Queixome com a mesma intrepidez.
Batidas, dia e noite, pelos anilheiros britânicos, as muralhas iam pouco a pouco ruindo. Em muitos pontos combatia-se já a peito descoberto; as munições e os mantimentos estavam quási consumidos. Então, Rui Freire, reünindo os seus capitães, propôs-lhes que se aprov.eitasse a última pólvora para fazer ir pelos ares os restos da fortaleza, e todos os homens
válidos penetrassem como um aríete nos arraiais inimigos, combatendo até à morte. Tinham
os inglêses enviado propostas de capitulação. Capitães e soldados, não obstante o desespêro
do chefe, julgando incólume o brio militar com nove meses de renhido assédio, decidiram
capitular. A guarnição saíu em direcção a Ormuz com tôdas as honras da guerra. Rui Freire
considerou-se, porém, prisioneiro, e foi mandado para Surate.
Perdida Queixome, a queda de Ormuz era fatal, se uma grande armada portu.guesa
a não viesse, sem demora, libertar. A esquadra do conde da Vidigueira, que tencionava de
passagem socorrê-la, foi assaltada nas águas de Moçambique, por uma frota holandesa, que
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lhe avariou trás navios. As duas Companhias de Amsterdão e de Londres, para dificultar, se
não impedi.r, a chegada de reforço.5 vindos de Lisboa, resolveram organizar uma armada mista, com a missão de esperar no caminho as naus portuguesas. Além disso, ao novo capitão da
cidade, Simão de Melo, faltavam competência e energia; e em 1622 rendeu-se aos inglêses.
Rui Freire de Andrada, que conseguira evadir-s,e, ainda tentou organizaL' uma expedição para
recuperar Ormuz; mas eram tão frág~is os recursos, que não pôde levar avante a temerá"
na empresa.
Após a perda de Ormuz, dois desastres vieram ainda empobrecer a marinha portuguesa. Das duas armadas que em 1623 partiram de Lisboa, naufragaram as três naus da primeira e tres galeões da segunda. O conde-duque de Olivares, como remédio eficaz para tantos males, resolveu fundar uma Companhia' de comércio; e nesse sentido intimou as câmaras
municipais e as pessoas abastadas a subscrever com importantes quantias: só a câmara de
Lisboa contribuíu com cento e cinqüenta mil Gruzados. As Companhias de Amsterdão e de
Londres eram livres e voluntárias associações de interêsses comerciais comuns. A portugu,esa
não passava de mera injunção do poder absoluto, avêssa à vontade dos próprios subscritores,
que o eram apenas por imposição formal. O seu destino era desaparecer; e alguns anos depois
foi extinta.

*
No mesmo ano de 1622, em que uma das grandes conqmstas de Afonso de Albuquerque nos foi arrancada por inglêse.5 e persas, uma forte armada holandesa pôs cêrco
a Macau. Alguns dias troou a artilharia contra as muralhas da cidade. Depois, oitocentos
homens lançaram-se ao ataque; mas tão enérgica, tão eficaz se mostrou a defesa, que centenas
de assaltantes ficaram estendidos no catnpo e seriamente danificados ou afundados alguns dos
seus navios. Esta vitória animou os macaístas a construir novos baluartes e a guarnecê-los de poderosa artilharia. Quando outra esquadra neerlandesa tentou iiwestir ,M acau, em 1626, ainda
lhes foi mais fácil repeli-la, com arvultados prejuízos. Administrada pelo Senado da Câmara,
o espírito de independência e lealdade dos seus habioantes soube mantê-la livre, através de
tôdas as dificuldades.
Durante o segundo govêrno do conde da Vidigueira, notáveis f.eitos praticaram ainda
Rui Freire de Andrada e Nuno Alvares Botelho. Em Bombaim, atacada por duas esquadras da Holanda, depois de incendiarem uma nau, obrigar,am-nas a retirar desordenadamente. Por algum tempo, conseguiram bloquear Ormuz; e em Surate, Botelho derrotou seis
navios neerlandeses. Também Constantino de Sá e Noronha, governador de Ceilão, desbaratava o rei de Candia, que sempre ' se mostrara nosso adversário. ,
Após o regresso à metrópole de D. Francisco da Gama, em 1628, o rei do Achém,
dominado pelo seu antigo ódio, mais uma vez investiu Malaca com urna armada de duzentas e cinqüenta velas, entre as quais quarenta galés bem artilhadas, e vinte mil homens de
peleja. Acudiu Nuno Alvares Botdho, então devado a vice-rei interino, por uma via de
sucessão. A derrota foi completa: todo.5 os navios inimigos apresados, abrasados ,e metidos
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naus holandesas Midde/burch e Haar/em alocando o forle de Mormugão ; ao cenlro, os galeões Bom Jesus, desarmado, e Boaventura, em comboio com os naus holandesas
Vo/ckenburgh, Franicker e Bredan ; ô direito, o galeão Sõo Sebastiõo, lambém desarmado
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Boxer.

a pique ou varados em terra; do extrcito apenas se salvasram algumas centenas de fugitivos
nas florestas vizinhas. Nunca .houvera na Ásia uma vitória assim formidável. E quando o
herói, em 1630' se dispunha a atacar Batávia, um inesperado desastre lhe roubou a vida,
plena de façanhas.
Uma desgraça, geralmente, não vem só. No mesmo ano, sendo vice-rei D. Miguel
de Noronha, conde de Linhares, caíu Constantino de Sá numa cilasda; e com o governador
de Ceilão foram cruelmente sacrificados quatrocentos portugueses. DiIVersas fortalezas, que
rodeavam a ilha, então nos tomaram; e a própria cidade de Columbo esteve a ponto de perder-,se. .Em 1638, ali atam-se os holandeses com o rei de Candia. Entrados na iLha, as nossas
fôrças não podiam por muito tempo resistir. A Companhia das In dias Orientais estava tão
próspera, que os seus dividendos não baixavam de cinqüenta por cento; por isso aparelhava constantemente numerosas armadas, enquanto Portugal se sacrificava para mandar
anualmente à índia três ou quatro naus pequenas. No entanto, a resistência durou ainda dezassete anos: só em 1655 Columbo sucumbiu, valorosamente defendida por António de Sousa
Coutinho.
A deplorável situação da marinha portuguesa data·va principalmente do espantoso desaStre que, em 1626, destruíra a armada de D Manuel de Meneses, saída do T ejo para
comboiar a frota do Oriente. Compunha-se de oito navios. Pela desorientação das ordens
emanadas de Lisboa e de Madrid; pela indisciplina e imperícia de alguns chefes e do capitão mor das duas naus da índia, que tinham arúbado à Cerunha, das dez embarcações só
escapou o galeão Santiago, que se acolheu a Guetaria. As tormentas despedaçaram tôdas as
outras contra as costas da França.
O elevado número de vítimas, entre as quais figuravam dezenas de fidalgos da mais alta
nobr<:za; as riquezas do Oriente, sumidas no Oceano; a perda de tantos navios, os melhores da
nossa marinha de guerra: levarasm um escritor português a comparar êsse desastre à derrota de
Alcácer-Quibir! A comparação é irrisória. Com tão lastimosa catástrofe desapatecia, porém, a
base principal das futuras armadas da Ásia. Em Ma:rço de 162]., apenas partiram uma nau e um
patacho que, no regresso, foi incendiado pelos holandeses. Só no mês de Novembro, fora da
monção e, pOI1çanto, numa época muito, arriscada a naufdgios, é que puderam seguir para a
índia q1uastro navios de socorro, deficientemente aparelhados. A ir:regulasridade das esquadras, a
sua influência, deminuíam fatalmente o nosso prestÍgio militar, e enf,raqueciam as segurança
do comércio, cada vez mais reduzido. A duas se limitavam agora as naus do Oriente, que
anualmente entravam em Lisboa. Novas perdas, ainda que pouco avultadas, tinham vindo
agravar a .decasdência do nosso poder naval.
Em Agôsto de 1640' sendo/vice-rei da índia o conde de AveLras, João da Silva Telo,
doze naus da Holanda, reforçada's depois com mais seis, enviadas de Batávia, puseram cêrco a
Malaca. Além de mil e setecentos soldados holandeses, sitiavam a praça cinco mil malaios. As
fortificações eram sólidas e a cidade estava bem municiada. Podia, certamente, resistir muitos meses, até chegarom os socorros, ou l~var os sitiantes a desistir do cêrco, como sucedera
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noutras conjunturas. Mas o capitão da fortaleza, Manuel de Sousa Coutinho, não possuía as
qualidades de Leoníz Pereira ou de André Furtado de Mendonça. Apático. volúvel, incapaz de
!<esoluçõesenérgicas, a sua direcção foi um desastre em momento tão crítico. Diversos capitães
praticaram actos heróicos, mas inúteis, por falta de seqüência. Na cidade refugia,ra-se tanta
gente, que oomeçou a sentir-se a fome. Surgiu depois uma violenta epidemia, que nem deixava tempo para sepultar os mortos. Em Feverei.ro de 1641, após seis meses de sítio, a praça
capitulou. Quando os socorros de Cochim e de Macau avistaram a fortaleza, já nela estava hasteada a bandeira da Companhia; e as quinze galeotas, mandadas aprestar pelo vice-rei, nem
chegaram a sair de Goa. Seis assédios sofrera Malaca; a todos resistiram aquêles muros manchados de generoso sangue português. Se os socorros fôssem rápidos e o governador estivesse
à altura dos seus antecessores, talvez se não perdesse essa opulenta cidade, um dos três fortes
pilares do imenso império asiático criado por Albuquerque.
Era ainda vice-rei o conde de Aveiras, veio uma esquadra holandesa bloquear a bar-ra
de Coa, contando com o auxílio do Hidalcão, que por terra sitiaria a cidade com mais de
trinta mil homens. Durante o cêrco, teve o vice-rei conhecimento da Restauração de Portugal;
e com imponentes festejos foi imediatamente aclamadoD. João IV. Comunicado o fausto acontecimento ao comandante da armada sitiante, na esperança de que o bloqueio terminasse, pois
a Holanda não estava em guerrra com Portugal, respondeu o almirante congratulando-se, mas
que tinha de esperar ordens da Companhia; e as hostilidades continuaram. De modo muito
diverso procedeu o Hidalcão, a quem o conde de Aveiras ,enviara uma embaixada especial
com a notÍcia da nossa independência. Declarando-se amigo do novo monaltca -= tal era ainda
o prestÍgio do nome português - o príncipe indiano rompeu o concêrto que fizera com os holandeses e mandou levantar o assédio. Na falta do poderoso aliado, intentou o almirante apoderar-se de Goa à traição. Descoberta a tempo e condenados à morte os culpados, a esquadra
. ..
.
111lmlga retirou-se.
A-pesar-das tréguas de dez anos, assinadas com Portugal, em Junho de 1641, os holandeses aproveitaram o efeito produzido em todo o Oriente pelo tremendo revés de Malaca,
para nos ar-rancarem outras possessões. Conhecidas na Holanda as tréguas, as acções, altamente
cotadas, das Companhias das In dias Orientais e Ocidentais baixaram logo no mercado; mas os
r;espectivos Conselhos, com mais espírito mercantil do que ' obediência ao pacto, ladearam o
escolho, resolvendo que as hostilidades continuassem até à conclusão da paz!

*
Ao alvorecer da Restauração possuíamos, na costa oriental da Africa, Sofala, Moçambique e Mombaça. Sofala fôra muitas vezes alvo de súbitos ataques de corsários holandeses;
mas sempre conseguira repeli-los, a-pesar-dos medianos recursos de que dispunha. Em 1633,
Iremetera-Ihe a metrópole, em resposta a reiterados pedidos de reforços, nove soldados e um engenheim para traçar o plano de novas fortificações! No vice-reinado do conde de Linhares, em
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·163 I, o l1"~gulo d e Mombaça, aproveitando-se da neglig~ncia do capitão da fortaleza , trucidou
tôda a guarnição. Com ordem de a vingar, enviou D. Miguel de Noronha uma pequena expedição comandada por Francisco de Moura ; o inv,erno rigorosíssimo obrigou-a, porém, a recolher a Goa. Tempo depois, Mombaça voltava ainda ao nosso domínio.
Na África Ocidental, em conseqüência do desamparo a que o govêrno de Filipe III as
votara, p uderam os holandeses apoderar-se, entre outras, das feitorias portuguesas do Calabar,
de F,ernão do Pó, do Gahão, do Cabo de Lopo Gonçalves ; e estabeleceram beitorias suas na
costa da ·M ina ·e até ,em Pinda, no veino do Conga. A ilha de S. Tomé foi duas vezes assaltada, sobretudo pela esquadra do almirante V an der Hagen , cujos soldados a saquearam impiedosamente; a ctividade dos corsários neerlandeses tornara perigosíssima a navegação nos
j mares da Guiné. Em 1637, governava já Pernambuco o conde João Maurício de Nassau-Siegen, parente do Estatúder de Orange, uma armada holandesa tomou o castelo de S. Jorge da
Mina, a ,última fortaleza que nos restava na costa do Ouro. A defesa mal pôde esboçar-se, por
faIna de munições. Assim perecia ao abandono a célebre feitoria, o primeiro paltrimónio da
coroa de Portugal no ocidente africano.
A frente das riquezas da Nova Holanda brasil~i'ra estava o a'çúcar. Para o plantio e
moagem da cana tornava-se, porém , indispensável multidão de negros, pois o índio se furtava
por todos os meios à escl"avização. Só a Afúca podia fornecer os milhares de escravos destinados
ao duro trabalho braçal : a Co m panhia das lndias Ocidentais mandara então conquistar a
Mina, enquanto se não estabeleéia em Angola, enonrne .armazém de carne humana, fàcilmente aberto ao hediondo tirá,fico.
N os sessenta anos do domínio filipino, esta colónia aumentam consideràvelmente.
Paulo Dias de Nüvais, o grande capitão mor donatário de Angola, reduzindo à nossa soberania quási todos os sobas da vasta região compreendida entre o mar e a confluência dos rios Lucala e Q uanza, fUI/da em M assangano o presídio, que depois serviria de refúgio às autoridades
portuguesas durante a invasão dos holandeses. Manuel de Cerveira Pereira desbrava o sertão
de Benguela, e na baía de Santo António ergue a fortaleza de S. Filipe, embrião da moderna
cidade. Luiz ,M endes de V asconcelos leva a sua ofensiva até à embala do próprio N 'Gola, consolidando assim a ocupação ao norte do Quanza. A política guerreira, iniciada em 1575 com a
chegada de Paulo Dias à ilha de Luanda, dera a Portugal uma colónia com cêrca de setecentos
quilómetros ,de costll e mais de duz,entos de penetração. De 1635 em diante, houve 001 todo o
litoral repetidos r-ebates de corsários neerlandeses; mas só em 1641 uma expedição ordenada
por Nassau consegue conquistar Luanda e a ilha de S. Tomé.
A história das colónias portuguesas do Oriente e da África, duranfe a dominação da
C asa de Á ustria é uma série de admiráveis feitos de armas; as excepçães são muito raras. Mas
a bravura, a intrepidez, a coragem serena e inquebrantável, não podiam improvisar esquadras nem soldados. Para as guerras que sustentava contra vários países, com um orgulho que
a não deixava ,rreconhecer a dolorosa evidência dos factos , exigiu-nos a Espanha mais de sete mil
bôcas de fogo. Nos arsenais e armazéns de Goa nunca faltaram , porém, os apetrechos necessá-
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rios; o que escasseava etGm os navios para os conduzir aos diferentes pontos do império. Não
podrnnos negar que a escolha dos vice-reis foi geralmente acertada, e que algumas medidas de
fomento se promulgaram, evidentemente valiosas, caso tivessem completa execução. Mas a situação de Por.tugal, perante os inimigos de Castela, tinha de nos arrastar no seu mesmo
descalabro.

QUEIROZ VELOSO .

GRAVURA REPRODUZIDA DA «HISTÓRIA TRÁGICO-MARÍTIMA»
LISBOA,

1735
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CAPÍTULO II
Expansão territorial e povoamento do Brasil
Ocupação da costa leste-oeste e reivindicação da Amazónia-Ocupação pecuária do sertão e bandeiras paulistas. Os portugueses no Prata.
Encorporação dos índios e dos negros. Importância dêste período
na história de Portugal .

em capítulo anterior que, desde muito cedo e graças à cultura geográfica dos
tupi-guaranis, os primeiros colonizadores portugueses tiveram a vaga noção duma
unidade geográfica brasiLeira, encerrada entre as bacias amazónica e platina, como
uma ilha gigantesca. bste germe dt consciência geo-política aparece-nos pela primei,ra vez claramente enunciado, como vimos, nos livros · de João Afonso e desde a terceira
década do século XVI, ainda que já esboçado em mapas anteriores de Lopo Homem ou
dos Reineis.
Estender povoamento e soberania a êsse imenso território demandava a prévia gara.ntia
duma base económica e condições de segurança que servissem de ponto de partida para a expansão geowáfica, emprêsa épica, quando medida pelos recursos demográficos da diminuta Casa
Lusitana. A essa expansão se opunham os limites estatuídos pelo Tratado de T ordesilhas, os
quais, ainda na interpretação abusiva de Duarte Pacheco, não excediam para leste um meridiano que ia das cercanias da Laguna até à ilha de Ma<rajó, sôbre o vastÍssimo desaguadoiro do
Amazonas.
Encorporado o trôno português ao domínio dos Habsburgos, oriou-se tanto nas colónias
portuguesas como nas castelhanas um equívoco político, que favoreceu, ao sabor de circunstâncias locais, a intrusão de espanhóis ou lusitanos nos tenritórios respectivamente alheios. Se é
certo que, Gom o advento de Filipe lI, as colónias portuguesas continuaram a ser ..- segundo a
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distinção da época, com freqüência invocada pelos colonos - domínios da Coroa portuguesa,
e como esta e a Coroa espanhola pertenciam a um só monarca, estabeleceu-se assim, e muito
mais quando as respectivas colónias eram contíguas, uma certa confusão de soberanias e fronteÍlras, juridicamente mal limitadas e, por isso mesmo, fàcilmente violáveis pelas ambições territoriais dum ou outro lado.
E sabido que o português conservou intacta, através do período da dominação filipina e
até à Restauração de 1640' a sua consciência nacional. Temos palra nós que o Brasil foi , durante
os 60 anos de cativeiro, não só um refúgio e uma continuação da Pátria para muito português
vexado pelo domínio estrangeiro, mas um reservatório de energias, riqueza e estÍmulos que contribu~m, como factor primacial, para a libertação do país oprimido. Na expansão geográfica ,
realiZlada pelos portugueses no Brasil, durante o período que medeia entre os anos de 158o e
1640' não devemos esqueoer êsse elemento de reivindicação nacional, tão visívd, por exemplo,
na célebre expedição de Pedro T ~ixeira, que remontou o curso do Amazonas, em 1637-39, até
aos estabelecimentos espanhóis da l'egião andina.
Violação de sobemnia em hemisfério alheio, segundo as cláusulas concertadas em T ordesilhas, começa-ram por praticá-la os espanhóis, em 1567, com as primeiras tentativas de ocupação das Filipinas, já no reinado do monarca que lhes deu o nome. Encorpofados os domínios
portugueses no cetro do mesmo rei, os espanhóis agrava-ram a intrusão, ocupando igualmente o
arquipélago das Molucas, ainda que sob o falacioso pretexto de as protegerem contra os
holandeses.
Se a ilusão de poderem alargar a soberania de;de tão longe até ao Celeste Império
levou os espanhóis a estabelecer uma estrada madtima atJr.avés do maior dos oceanos e aviolalr conscientemente o hemisfério atribuído aos portugueses, quer pelo tJratado de T ordesilhas, quer pela dispendiosa ratificação do Til."atado de Saragoça, não é de estranhar que estes
últimos, solicitados por determinações geográficas e econóinicas, bem mais fortes e direotas ,
aproveitassem o prete~to que lhes fornecia a união com Castela p3lra transporem a mal definida demarcatória e invadi,rem territórios de soberania alheia.
Três espécies de causas ~ políticas, económicas e religiosas - determinaram, segundQ nós, a expansão territorial e o povoamento do Brasil. Aliás , a divisão obedece apenas
a necessidades de cla'l:"~eza. Na realidade, torna-se sempre impossível, quando se analisam os
factos que vamos historiar, na sua seqüência, discriminar as causas políticas das económicas
ou das religiosas, pois o Estado obedecia também, nos seus desígnios políticos, a razões económicas, e as próprias institUIções religiosas se confundiam por vezes com institUIções
do Estado.
A nosso ver, a primeira das razões, que determinaram a expansão territorial da oolónia brasibra foi a consciência imperial duma vastíssima unidade geográfico-económica, tácita ou declaradamente contrariada pelo inimigo secular da Ihéria, cujo molesta vizinhwça
oonstituíu também aqui um estímulo nacionalista à sua realização. Que êste sentimento imperial existiu desde os primeiros tempos do domínio filipino e inspi.rou as mais audaciosas rei-
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vindicações te11ritoriais, é inegável. Não f.altam testemunhos. J: conhecida a frase célebre de
Gabriel Soares, quando em 1587 se dirigia ao rei: «Estará bem empregado todo o cuidado
que S. M. mandar ter neste novo reino, pois está capaz para se edificar nêle um grande império o qual, com pouca despesa dêstes reinos, se fará tão soberbo, que seja um dos Estados
do murido» . Em conformidade com esta visão grandiosa, Gabriel Soares acrescentava que
o Estado do Brasil «se começa além da ponta do rio das Amazonas, da banda do Oeste, pela
tetira dos Caribas, donde se principia o norte desta província e indo correndo esta linha pelo
sertão dela ao sul, pane o Brasil e conquistas dêle, além da baía de S. M atias, por 45",
pouco mais ou menos, distantes da equinocial» e). Flrei Vicente do Salvador adopta na sua
«História do Brasib> (1627) a mesma demarcação; e João Teixeira Albernaz, ainda que mais
prudente, dadas as suas responsabilidades de cosmógrafo, fazia incluÍr o Brasil entre o Amazonas e o Prata, em seu Atlas, composto no mesmo ano de 1627. Ainda que mais modesto
quanto aos limites meridional e setentrional, o cartógrafo acrescentava em legenda que o Brasil ((pela patte do ocidente confina com a província do Perú» expressão geográfica que permi- .
tia as mais vastas e ambiciosas interpretações e).
Esta era a opinião geral que se havia radicado nos espíritos, sem excluir, como veremos, a opinião dos mesmos Governadores ou membros do Conselho de Portugal, com assento
em Madrid. Clara ou encobertamente, os portugueses com responsabilidades de direcção ou
chefia ambicionavam estender e tornar efectiva a ocupação do território até às províncias do
Prata ou do Alto Amazonas, atingidas pelos espanhóis, e em detrimento dêstes. Adiante veremos que êstes assim o entenderam e mais que uma vez se alarmaram com as aorevidíssimas
actividades e incursões dos portugueses em direcção àquelas províncias.
J: principalmente no vasto debuxar dos lineamentos periféricos do Brasil que se manifesta, sob a iniciativa dos Governadores ou dos seus delegados, essa política imperial. As dicectivas oficiais provocam acima de tudo aquilo a que poderemos chamar a expansão de perímetro, ou seja a ocupação lenta e gradual da costa leste-oeste, a reivindicação quási fulgurante
da Amazónia até ao sopé dos Andes e, finalmente, a do estuário platina, efectivada esta já
aquém da época que nos ocupa, mas em obediência a razões de carácter económico, que datam do período filipino.
Ao contrário, a expansão em profundidade e por povoamento obedece mais estrita ou
primordiaLmente a factores económicos ou religiosos . Vaqueiros e manadas , que invadiram
o sertão lenta, mas gradualmente; entlradas ou bandeiras paulistas que devassaram o interior
em todos os sentidos; à busca do oilfO ou da pedraria, mais vêzes para descer escravos índios;
flotilhas de canoas que remontaram o Amazonas e seus afluentes à cata de especiarias e drogas medicinais ou tintoriais; missões que agruparam e protegeram nos aldeamentos os índio~ ameaçados pela cobiça e a orueldade do colono, todos estes factores concorreram,
(1) Gabriel Soares de Sousa, Tratado Dl:scritivo do Brasil, capo II e III.
(2) O Atlas de Albernaz, a que nos referimos, pertence à Biblioteca Nacional de Paris, onde tem o n.O 6 dos
Manuscritos portugueses.

127

~sto que em grau diverso, parra dilatar a soberania portuguesa a novos ter.ritórios, prepa-

rando ou realizando a unificação, conjuntamente territorial e humana .
.Este preâmbulo está indicando o plano dêste curto capítulo, cuja seqüência terá de
sor, mais que no tempo, sôbre o espaço, e em cujo discurso avultarão, como é da índole desta
obra, as iniciativas mais designadamente portuguesas. Começàremos o rápido bosquejo dêsse
múltiplo movimento pela ocupação da costa leste-oeste e a exploração da Amazónia.
Entt"e os primeiros núcleos, oriados ao longo da costa pelos donatários e a seguir pelos
Govemadores Gerais, permaneciam vastos hiatos de litoral deserto, que continuavam a ser visitados por traficantes esorangeiros. Como era natural, soldou-se breve o espaço entt"e os dois
mais fortes e t icos núcleos da Colónia. Em 1589, o Governador interino Cristóvão de Ba,rros
iniciava desde a Baía a colonização de Sergipe, ao passo que, desde Pernambuco, vários povoadores, dentt"e os quais avultam os nomes do alemão Linz e o de João Pais, estendiam gradualmente plantações e manadas ao território de Alagoas. A costa foi limpa de f.ranceses; e, ao
alvorecer do século XVII, viajava-se com relativa segurança entt"e as duas cidades.
Sucessivamente expulsos da baía do Rio de Janeiro e das regiões dos Cabos Frio e de
Santo Agostinho, os traficantes franceses , já de iniciativa própria, já favorecidos pelo Estado,
passaram a concentrar os seus esforços na parte da costa que medeia entre a foz do Paraíba
e a do Amazonas, chegando a tentar a fundação duma colónia no Maranhão. Menos tenaz
que a ocupação da região entre o Cabo Frio e a baía do Rio de Janeiro, esta nov,a ameaça não
era menos grave para a integridade efectiva e ideal da Colónia. A reacção começou no próprio
ano de 1580 com a tentativa malograda de conquista da Paraíba por Frutuoso Barbosa. Em
1584" de novo Frutuoso Barbosa, auxiliado por mar pelo espanhol Diogo Flores Valdez, assaltou os franceses na Paraíba, onde logrou fundar um forte e a povoação de Filipeia. Desavenças locais e repetidos assaltos dos f.ranceses e dos potiguares, seus aliados, malograram de
novo a tentativa. Apenas, em 1587, graças ao inesperado acôrdo de pazes, celebrado entre
portugueses e aborígenes, Martim Leitão conseguiu de vez lançar os fundamentos da cidade da Paraíba e limpar de franceses a baía da Traição.
Só no fecundo govêrno de D. Francisco de Sousa (1581-1602) se reata o movimento
de conquista na direcção da foz do Amazonas e mais uma vez conora os f.ranceses , fixados
a princípio no Rio Grande, mas que, desde 1594, começarram a fazer da ilha de São Luiz do
Maranhão centro das suas operações de guerra e de comércio. Em 1597, Jerónimo de AI~
buquer.que e Feliciano Coelho, partidos, o primeim por tevra e o segundo por mar, lograram
construir, por ordem do Governador, no Rio Grande, a' fortaleza dos Reis Magos, germe da
qual veio a formar-se a actual cidade do Na'tal.
Datam de 1603 as primeiras tentativas malogradas de OCUpél!t o Ceará por parte de
Pedro Coelho de Sousa. Entretanto a soberania na costa leste-oeste via-se súbita e seriamente
ameaçada pela ocupação da ilha de S. Luiz do Maranhão, em 1612, por uma verdadeira expedição militar e colonizadora, organizada com amparo do Govêrno Erancês pelo senhor de La
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Carta organizada pelo D r. Jaime Cortesão

Ravardiere. Já nesse ano Martim Soares Moreno, tenente do 'forte dos Reis Magos, conseguira fundar um forte no Ceará. Mas é, sob o Govêrno de Gaspar de Sousa (1513-16), que
tantas provas deu de tino e zêlo administrativo, que a expansão portuguesa galga, com esfôrço tenaz e heróico, o dilatado espaço que vai do Ceará à foz do Amazonas. Em 1613, a
primeira expedição, comandada por Jerónimo de Albuquerque, auxiliado por Martim Soares MOl1eno, logrou alcançar a foz do Camocim, cêrca da qual fundou a fortaleza do Rosário.
Daí partiu Moreno com vinte homens para explorar o Maranhão e obter os informes necessários ao prosseguimento da conquista. Arrastado por ventos e correntes, depois de realizada
a sua missão, para as Antilhas, nem por isso os seus esforços se perderam.
, No ano seguinte de 1614, partia de novo J.erónimo de Albuquerque, associado agora
ao sargento-mor Diogo de Campos, no comando de nova expedição, guiada pelo pilôto
Afonso Gonçalves, que antes timonara a exploração de Moreno. A 19 de Nov;embro de
l615' as pequenas fôrças portuguesas denotavam os franceses e seus aliados indígenas no
combate de Guaxindiba, nome do lugar do continente, 'sito em frente da Ilha de S. Luiz.
Como, no entretanto, os franceses dominassem no mar, entre portugueses e seus adversários começaram negociações de paz que se arrastaram até que, em 1615, nova e mais forte expedição, sob o comando de Alexandre de Moura, atacou as fôrças francesas na própria Ilha
de S. Luiz, forçando-as a capitular. A 3 de Novembro daquele ano" a bandeira portuguesa
'
flutuava sôbre o forte de S. Filipe do Maranhão.
Enquanto se davam estes últimos acontecimentos, em Março 'de 1615, Manuel de
Sousa de Eça, que fôra enviado por Jerónimo de Albuquerque a Pernambuco, alJrastado paca
as Antilhas pela,s correntes, aportava à Península, e apresentava-se ao vice-rei de Portugal,
D. Aleixo de Meneses, a quem transmitia informes alarmantes. Com efeito, holandeses e inglêses já então freqüentavam aSSIduamente o Amazonas, via por onde podiam com facilidade
subir até ao Peru, e separar, umas das outras, as colónias portuguesa e castelhanas, «por ser
aquêI.e rio limite e raia que divide os Estados do Brasil e do Peru e todo navegável». O Conselho de Portugal, reünido a 6 de Abril, avisava Filipe In da gravidade daqueles factos em termos que não podiam deixai! de ferir o ânimo do monarca e do seu conselho. Mau grado o pedido de socorros espanhóis para defenderem com as fôrças portuguesas a entrada e o curso do
Amazonas, o Conselho de Estado de Espanha, reoonhecendo a gravidade da situação, nem por
isso deixou de entregar aos portugueses o encargo exclusivo de lhe fazer face C).
(1) Dada a imporclncia que, a nosso ver, assume para a história dá Amazónia brasileira, aqui reproduzimos
a informação dirigida pelo Conselho de Portugal a Filipe III: «o que referiu Manuel de Sousa de Eça que holandeses
e inglêses começavam a tratar no rio das Amazonas parece ao conselho matéria mui grave e pede se lhe não dilate
remédio, por ser aquêle rio limite e raia que divide os estados do Brasil e do Peru, e todo navegável, e por êle se poder entrar no mais interior daquela província, seguindo-se os danos que claramente se deixam ver. De mais que, arreigando_se ali estrangeiros e ficando no meio das conquista~ que as coroas de Castela e Portugal têm na América, e em
paragem da qual os tempos gerais levam por fôrça às índias, como aconteceu aos três navios que agora vieram do
Maranhão, ficaria o passo das frotas, que cada ano vêm das índias, mui arriscado, pelo que é êste negócio da maior importância que de presente se poderia oferecer e a que é necessário que se acuda com tôda a brevidade segurando-o uma
vez, antes que com a dilação cobrem os inimigos fôrças e se dificulte ou impossibilite o remédio. Dêste deve V. M .
mandar tratar logo com todo o calor para que se acabe ao mesmo tempo que a emprêsa do Maranhão, e não achem
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Nessa conformidade, em fins de Dezembro de 1615 Francisco Caldeira Castelo Branco
partia com 200 homens em direcção ao rio Pará. Ali chegado, construíu um forte na margen:t 'sul, em f,rente da ilha de Ma:rajó, o qual recebeu o nome de Presépio e se tornou o
núcleo de origem da povoação de Belém e a base de operações dos portugueses contra os flibusceiros que infestavam o estuário e o curso inferior do tio. A colónia desenvol;yeu-se ràpidamente; e, em 162 I, já a metrópole ariava o Estado, com administração autónoma, do M 'aranhão. Com efeito, devido à viol~ncia da corrente das Antilhas, era pràticamente impossível
comunicar com a Baía, navegando ao longo da costa, na' direcção oeste-leste. Aos colonos,
para tôdas as medidas de carácter urgente, não restava outro recurso senão a comunicação
com a metrópole, órcunstância que motivou aquela decisão.
A imprevidente política de Madrid, confiando exclusivamente aos portugueses o cuidado de defender aquela parte litigiosa do território, ia roubar-lhe para sempre a quási totalidade da Amazónia.
Os anos seguintes ao da fundação do Pará foram ocupados em expelir do ba~o Amazonas e da sua foz os flibusteiros inglêses e flamengos , que ali acorriam ao frutuoso comércio
das drogas da floresta. Mas, em 1623, Luiz Aranha de Vasconcelos, encarregado oficialmente
do descobrimento do rio, subia a grande corrente guiado por António Vicente Cochado, o
mesmo pilôto, que acompanhara ao Amazonas a expedição de Caldeira Castelo Branco. Vasconcdos, ao mesmo tempo que batalhou vitoriosamente contra inglêses e holandeses , avançou
de quar:enta léguas a exploração do rio.
Em 1636, dois leigos franciscanos espanhóis, instigados por um aventureiro português, Francisco f ,ernandes, que os acompanhav,a, e já estivera no Pará, resolveram-se, com a
esperança de encontrar riquezas maravilhosas, a baixar pelo Amazonas, acompanhados de seis
soLdados e dois índios remeiros. Arnstados pela corrente do rio-mar, chegaram em estado de
quási compLeta exaustão a Gurupá; e, daí foram conduzidos a S. Luiz do Maranhão, onde
seus informes despertaram no ânimo do Governador Jácome Raimundo de Noronha o desejo
de promover uma exploração completa do grande rio.
O português, designado pelo Governador para empreender a tentativa, não ia sulcar
pela primeira vez as águas do Amazonas. Pedro Teixeira, natural da Castanheira, nos arredores de Coímbra, servia há mais de vinte anos no norte do Brasil e já, em 1629, comandando uma expedição punidora contra os holandeses, subira o Amazonas até ao Tapajós,
o.; piratas que forem lançados dêle acolhimento no rio das Amazonas e juntos com os que ali estão, melhorados de sítio e com maior poder, obriguem a diferente cuidado do que até agora deram». (Do cumentos para a história da conquista e colonização da costa leste-oeste do Brasil, Rio de Janeiro, 1905, págs. 135-6).
Por êsse mesmo tempo chegavam à Península notÍcias de que 18 navios estavam para largar da Rochela com
socorros aos franceses do Maranhão. E como estivessem para partir mil soldados espanhóis para o Chile, o Conselho
dt" Portugal propunha que êles fôssem pelo Maranhão e Rio das Amazonas para ajudar a expulsar os estrangeiros
(ibidem , pág. 137)' Por sua vez, o Conselho de Estado de Espanha, ainda que considerando a extrêma importância do
negócio, não se conforma com esta última proposta e informa: «y asi no se puede acudir a lo del rio Maranon y por
lo mucho que importa prevenir a los franceses que han de ir de la Rochella conviene cargar la mano ai consejo de
Portugal para que por aquella via se haga el esfuerzo posible con suma brevedad diziendole quan embarazado se
alla S.M . en otras partes», (ibidem, pág. 145). E assim se resolveu.,
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PLANTA DO RIO AMAZONAS, DESDE QUITO ATÉ A BARRA DO PARÁ . 1637. - ESBÔÇO COLOR IDO, ANEXO AO OFiCIO DO
GOVERNADOR GERA L JÁCOME RAIMUNDO DE NORONHA, DATADO DE S. Luís DO MARANHÃO, ?9 DE MAIO DE 1637
IANTERIOR À VIAG EM DE PEDRO TEIXEIRA). - ARQUIVO HISTÓRICO COLONIA L

Tem o seguinte legenda ,
<Este Rio cuia ng~ro aqui Vai começo pios terras do peru iunto a sidode de quitto aonde se chama Sõo Fron. c• de quitto e corre
ate en trar no mar na prouincio e gouerno do moronhõo no Copp ." do poro aonde tem por nome o Rio dos Amazonas tem de
comprim . • linho dir." 450 legoas e pios uoltos que foz deuem de ter de cominho perto de 800 legoos e hindo por ell e oRibo
'
começando donde entro as terras do Copp.'u do poro 230 legoas e par el le asimo pondoce en altura de sete groos do bando
do Sul fiquorõo Norte Su l com o Serro de potosii e caminhando 00 Sul por terra 150 legoas estorõo no dito serro de potosii e
ind o mais p io Rio oRibo como couzo de 330 [?J legoas pondoce em a lt ura de simqo groos fiquorõo Norte Sul com o sidode de
Cusco que es ta Distante do ditto Rio caminhando por terra 00 Sul 75 legoas e indo pio mesmo Sul 130 legoos se doro com o
sido de De l imo E o sidode de quito fiquo no Cabeceira do Rio de baixo do linho e o ditto Rio Core da banda do Sul do linho
se mpre o loeste e os legoos que comtomos p io ditto Rio oRiba e se Entende sempre linho direitta que os que tem pios voltas
que dó se poderõo iul gor comforme 00 cominho que forem fazendo e o dias e oras
gastarem no dito uioiem feitto em Sõo
Luiz do maronhõo e de maio 22 de 1637 onnos>

q

cujo curso igualmente 'remontara. Terrível perseguidor de flamengos, inglêses e índios, era
um carácter, à maneira de Fernão de Magalhãis, enérgico, obstinado e duro até à crueldade.
A Pedro Teixeira deveria ter sorrido singularmente o encargo, que lhe cometera Jácome Raimundo, pois empenhou sua própria fazenda no apresto da dispendiosa expedição. Compunha-se esta de setenta soldados portugueses e mil e duzentos índios, remadores e flecheiros,
além de multidão de mulheres e crianças, mais de 2.500 almas no total.
A expedição levava como pilôto Bento da Costa, o qual, segundo fcei Laoceano da
Gruz, que escreveu uma relação desta viagem, em que participou, se ocupou condQ.uamente
de reconhecer os afluentes duma e outra margem, assinalando-os pelos seus nomes, tomando
e marcando a altura das paragens, fazendo sondagens, apontando as povoações de gentios, e
l'ecolhendo notÍcias das outras que ficavam afastadas dos rios, e do que, em tôdas elas, sob o
ponto de vista económico, podia haver de proveitoso. Partidos a 17 de Outubro de 1637, de
Gumpá, onde se juntaram as setenta canoas da expedição, cêrca de um ano demoraram na
viagem, ao subir, já devido à fôrça da corrente, cujo remontar se tornou por vêzes extremamente penoso, já pela dificuldade em buscar mantimentos, e mais que tudo pela falta de
guias que abreviassem o caminho atJra'vés do dédalo de canais e ramificações do rio-mar. A
meio caminho, muitos dos índios, fatigados pela aspereza e demora da viagem, começaram a
desertar. Para conter os demais, Pedro Teixeira assegurou falsamente que estavam cêrca do
fim da navegação, e mandou avançar uma esquadrilha de oito canoas, sob o comando de Bento
Rodrigues de OliV'eLra, com a incumbência de preparar imediatamente o recebimento da expedição no Peru. Conseguiu êste alcançar a pr~meoca povoação de espanhóis, Payamino, na província de Quijos. Entretanto T eix·eira chegava com o grosso da expedição à foz do Rio Aguarico, em pleno território do actual Equador, onde deixou um destacamento sob o comando de
hancisco da Costa Favela, e dali prosseguiu para Quito, cujas autoridades e moradores receberam os portugueses com as maiores demonstrações de pasmo e louvor.
A aceitar uma versão corrente, a viagem ter-se-ia realizado por iniciativa do govêrno de
Madrid, que desejava estabelecer uma comunicação interior entre o Peru e o Atlântico, para
evitar os assaltos dos piratas do mar das Antilhas. A esta afirmação se opõem os documentos
da época, publicados por Jimenez de la Espada, que dedicou excelente estudo à expedição de
Pedro T eixeoca. Muito ao contrário, em Quito, a chegada dos portugueses causou virva surpresa e inqui,etação entre as autoridades. Sucederam-se as consultas sôbre o procedimento a
adoptél!r com os atrevidos exploradores, até que se resolveu fazê-los regressar o mais depressa
possívd ao ponto de partida e).
(1) Eis como Jimenez de la Espada se refdre aos apuros das autoridades peruanas, surpreendidas peIa espantosa contingência: «En mucha confusion y grave aprieto puso a la Audiencia de Quito la imprevista llegada aI pié
de los Andes desde las costas deI Brasil de un armadilla portuguesa: ya lo dise bien claro Don Martin de Saavedra
y Gusman, aunque no eram todos los miedos de aquellos seÍÍores que se hiciera patente eI CamIDO fluvial deI Perú
a los bajeles de Inglaterra y Hollanda, praticos ya de los rios de Nueva Andalucia : parece que barruntaban la rebelion deI reino lusitano, que con efecte no tardó». (M, Jimenez de la Espada, Viaje deI Capitan Pedro Teixeira, no
Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid, tomo XIII, pág. 204),

./

;

Neste estado de espfrito das autoridades de Quito filia Jimonez de la Espada a determinação de fazer acompanhar os portugueses, no regresso ao Brasil, por dois padres da Companhia de Jesus, Cristóvão de Acuna e André de Artieda, com o fim de observar cuidadosamente
os incidentes da viagem, as regiões atravessadas , e informar de tudo o govêrno de Madrid. Pedro T eixei'ra saíu de Quito e, ao alcançar o lugar, onde deixara o destacamento português,
«vinte léguas abaixo do rio Aguat;ico, chamado do Ouro, ma~ ainda à vista da sua mesma
bôca», no dizer de Berredo, demorou-se aí para fazer construir novas canoas e, a 15 de Agôsto
de 1639, tomou posse, perante os dois j.esuítas espanhóis, daquelas terras para a Coroa portuguesa, lavrando-se auto, que foi assinado por todos os oficiais, assim como pelos padres da expedição e).
Feito o acto da posse, Pedro T eixeirra voltou a descer o rio, tendo alcançado sem incidente de maior, a 12 de Dezembro de 1639. o ponto de partida. Os resultados da expedição
foram de enorme alcance. P.ela primeira vez se traçava com a exactidão possível àquela primeira, mas conscienciosa exploração, a carta do Amazonas. Existe em Madrid, apenso a uma
relação contemporânea da viagem, um mapa que Jimenez de la Espada considera com razão
cópia do original de Bento da Costa; e depois de comparar êsse documento cartográfico com
as Depr,esentações anterior'es daquele rio (ver gravura anexa), constata êle que o traçado do
pilôto português é o primeiro que, sem ser perfeito, se aproxima bastante da realidade. Além
disso, Bento da Costa, que durante dois ou três dias explorou o rio N .egro e intermgou os
indígenas das margens, foi o primeiro a conhecer e divulgar a comunicação entre as redes fluviais do Orinoco e do Amazonas. O traçado e as concepções de Bento da Costa sôbre a rede
fluvial do norte da América austral entravam desde logo na cartografia da segunda metade do
século XVII, do que dá testemunho, enbre outras, a carta de Sa1150n de Abeville, apensa à tradução francesa da relação do padre Acuna e).
Sob o ponto de vista político, não foi a viagem de menos interêsse porque representou
o primei,ro passo para a dilatação da soberania portuguesa na Amazónia, por mais de 21 0 de
longo no sentido do Equador - reivindicação d incrível audácia, que excedia, na totalidade,
os limites pre-fixados pelo Tratado de T ordesilhas. Resta acrescentar que Pedro Teixeira e
seus companheims tiveram ocasião de constatar quanto as margens do rio e seus afluentes abundavam em produtos naturais de valor mercantil, acima de todos o cacau, que existia em abun!I) O auto, que foi religiosamente guardado na C~mara do Pará, reza assim: «O que visto pelo dito capitão-mor, em nome del-rei Filipe IV, tomou posse pela coroa de Portugal do dito sítio e mais terras, rios, povoações
e comércio, tomando terra nas mãos e lançando-a ao ar, dizendo em altas vozes: tomava posse das ditas terras e sítio
em nome del-rei Filipe IV, pela coroa de Portugal. Se havia quem a dita posse contradissesse ou tiye.sse embargos
que lhe pôr, que ali estava o escrivão da dita jornada e descobrimentos e os receberia; porquanto ali vinham religiosos da Companhia de Jesus por ordem da Real Audiência de Quito, e porque é terra remota e povoada de muitos
índios, não houve, por êles, nem por outrem quem lhe contradissesse a dita posse. Pelo que eu, esc·rivão, tomei terra
nas mãos e a dei nas mãos do Capitão-Mor; e, em nome del-rei Filipe IV, o houve por metido e investido na dita
posse pelo coroa de Portugal, do dito sítio e mais terras, rios, navegações e comércios». O auto pode ler-se em Bernardo Pereira de Berredo, Anais Históricos do Estado do Maranhão, Lisboa, 1749, págs. 309-11.
(2) Rélation de la RiT.J;e,e des Amazones, traduite par M. de Coberville sur l'original esp4gnol du P." Cristophe d',Actlfía. Paris, 1682.
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dância no alto Amazonas e seus afluentes, e depois o cravo, a baunilha, a salsaparrilha, a capaíba, o tabaco, a canafístula, o curucu, etc. Estas riquezas provocaram mais tarrde a ocupação
definitiva do Amazonas até à confluência do Javari com o rio-ma,r, ponto, onde se afirmava
que nôdro T ei~eira celebrara o acto de posse (l
Ficava assim traçado desde o Rio Grande do Norte até à confluência do Javari com o
Amazonas o segundo e imenso lado dum triângulo, que implicava uma hipotenusa não menos gigantesca, unindo aquêle ponto até à bacia do Prata. Outro viajante português, Manuel
Félix de Lima, faria, volvido um século, o primeiro ensaio de terminar o grandioso perímetro,
baixando das cercanias de Vila Bela, actual cidade de Mato Grosso, os cursos sucessivamente
confluentes do Rio Guaporé, do Mamoré, do Madeira e do Amazonas.
Enquanto esta expansão se r:ealizava ao norte, a indústria sacarina, quási exclusivamente exercitada entre o Paraíba e o Rio de Janeiro, isto é, na costa do pau-brasil, dava alicerces profundos à nascente sociedade colonial; estimulava, com os juros fartos do capital empenhado nas emprêsas, as iniciativas dos portugueses do reino; e, por sua vez, tornava necess:kia a expansão e ocupação dos territórios próximos. O açúcar foi, com efeito, a base
económica do arreigamento definitivo do português no Brasil. «Principal nervo e substância
da riqueza da terra» lhe chamava, em 1627, Brandónio, nos Diálogos das Grandezas do Brasil.
Tudo leva a crer que por esta época já o Brasil produzia mais de dois milhões de arrôbas
anuais de açúcar; e, se desde 1560 ao açúcar brasileiro pertenceu o primei<fO lugar na pradução açucareira da América, é lícito afirmar igualmente que, em fins do século XVI, êle excedeu tanto em quantidade, como em qualidade, a produção dos arquipélagos atlânticos portugueses. Desta sorte, numa época em que a c lltur:a sacarina era a única grande exploração
agrícola adaptável às terras tropicais, o açúcar brasileiro não só dominou os mercados europeus,
mas tornou-se o produto mais importante do tráfico marítimo internacional. Só esta proeminência dá idéia da importância dos interêsses portugueses e-europeus ligados ao Brasil.
Factores vários explicam essa pujante primazia. Se as condições geográficas t - clima
tropical, fartura de lenha e água - e a abundância de mão de obra escrava, de que a África
era reservatório inesgotável, facilitaram a expansão da indústria, outras causas, e essas de ordem técnica, como sempre sucede nas revoluções industriais, contribuíram para a supremacia
mundial do açúcar brasileim. Por êsse tempo, portugueses e espanhóis introduziram dois importantes melhoramentos na técnica do fabrico. Segundo o depoilnento de Ambrósio Fernandes
Brandão, nos Diálogos das G"andezas do Brasil e frei Vicente do Salvador, na sua Histór;tt do
Brasil teriam sido os portugueses os primeiros a praticar, e no Brasil o processo da clarificação do açúcar por meio de barro e). O açúcar branco passou logo a ser preferido e por conseqüência, mais remunerado. Também durante o govêrno de D. Diogo de Meneses (1608-12)
(1) Quanto à exploração do rio, sob o ponto de vista das suas riquezas económicas, veja-se C. d'Acuiia,
Nllevo. descubrimiento dei &0 de las Amazonas, Madrid , 1647, Cap. XXX a XXXII, e Berredo, ob. cit., pág. 315
,. segumtes.
(2) Diálogos das Grandezas do Brasil, ed. revista por Rodolfo Garo:l, págs. 137-8; e frei Vicente do SaJvadoc,
História do Brasil (1500-1627), 3. a ed., revista por Capistrano de Abreu e Rodolfo Gracia. pág. 421.
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um clérigo do Peru introduziu no Brasil um novo sistema de moenda, por meio de três cilindros verticais, que era de menor despesa e de maior rendimento. Informa f,rei Vicente do Salvador que logo se desfiz·eram os antigos e se construfram novos engenhos, segundo a nova
invenção. E acrescenta: «Pelo que no Rio de Janeiro, onde até àquele tempo se tratava mais
de farinha para Angola que de açúcar, agora já há quarenta engenhos)) e). Os dois aperfeiçoamentos técnicos, que cOIncidiam com o início da cultUita a uma área mais vasta, permitiam
não só o aumento da produção, mas a melhoria na qualidade do produto, multiplicando os
lucros. Acrescente-se que já de si as culturas tropicais, quando realizadas em larga escala, são
muito mais rendosas.
Finalmente, a crise política na metrópole e a decadência do Império do Oriente, acentuada desde 158o por falta de solidariedade do Govêrno espanhol, contribuíram igualmente
para polarizar muitas' das energias nacionais na colonização do Brasil. Essa colaboração deu-se
principalmente por aoréscimo da emi~ação, da participação capitalista nas emprêsas açucareiras e pelo rápido desenvolvimento do comércio maJtÍtimo com os portos brasileiros.
Ora a indústria sacail"Ína exigia, como complemento económico indispensável, uma base
pecuária, e tanto mais vasta, quanto maior fôsse o número dos engenhos e mais intensa a produção. «~ que a indústria do açúcar - escreveu Simonsen - era importante consumidora de
gado. Os trapiches e engenhos movidos por bois faziam grande desgaste: as carretas para
lenha e para o açúcar exigiam um número considerável de cabeças, em proporção talvez igual
ao dos esoravos ocupados)), isto é, um engenho, que utilizava cem escravos, necessitava i'gualmente de cem bois e cem cavalos C). E como a criação de gado constitui uma indústria extensiva por excelência, ou seja, que ocupa ~ande espaço com diminuta população humana, explica-se fàcilmente que a monocultura sacarina fôsse, no período de rápida progressão que nos
ocupa, um dos mais poderosos factores de expansão ter.ritorial.
O início dês se fenómeno datava do govêrno de Tomé de Sousa, com o estabelecimento
de cmrais no interior da Baía. Distinguiram-se então, e muito mais durante o período filipino ,
no desenvolvimento da indústria pecuária, a célebre família dos Ávilas. Garcia de Ávila e seus
descendentes foram os grandes criadores do sertão baIano, onde possuíam «250 Léguas de
testada na margem do rio S. Francisco e dêste ao Pé1.Irnaíba 70 léguas)) - o que dá idéia do
poder extensivo da indústria. Ávilas e associados estenderam cul.1tais e manadas aos sertões
do Maranhão, Piauí, Pataíba, Rio' GréltIlde do Norte e Cead. Os ariadores de gado, subindo o
S. Francisco, alcança,ram o interior de Minas e Goiaz e foram mais tarde encontrar-se com os
que, vindos de S. Vicente, haviam alcançado Sabé1Jtabuçú e o Vale do Rio das Velhas. Aos
campos de Curitiba, fundada em 1614 por Gabriel de Lata, no actual Estado de Paraná, chegou também o gado da capitania de S. Vicente. Assim Pernambuco, a· Baía e S. Vicente foram os focos ir:radiadores da expansão pecuária para o nordeste, sentro e sul dos sertões
brasileiros.
(1) Diálogos das Grandezas do Brasil, citada.
(2) Roberto Simonsçn, H istória Económica do Brasil (1500-1820), 1937, tomo I, pág. 229,

Mas, na capitania de S. Vicente, não so o desenvolvimento da pecuária foi mais tardio,
mas a expansão territorial obedeoeu, durante êste período, a um complexo de causas profundamente diversas. Enquanto, desde Pernambuco ao Rio, zona.de latifúndio e grande indústria, a
conquista do sertão se fêz quási sempre pela extensão pacífica da pecuária, e como comple- .
mento da riqueza elaborada, no sul, região de pequena propriedade e indústria de consumo local, foi , ao invés, a falta de recursos, a modéstia da vida económica que provocou a il1radiação
violenta do colono. Enquanto, no norte e centro da colónia, o Estado e os portugueses do reino
desempenham um papel primacialíssimo na criação da riqueza e na expansão do território, no
sul, e tendo como cenbro S. Paulo, a expansão tem antes um cadcter nativista, embora o sentido imperial e o zêlo nacionalista impulsionassem igualmente o surto das bandeiras. Os bandeirantes, exploradores do território à cata de metais ou pedras preciosas e de escravos Índios,
ainda que muitos dêl,es reinóis, quere dizer, portugueses do reino, são, na sua maioria, mamelucos, ou seja, mestiços de português e índia, que haviam herdado do aborígene os seus fortes
atributos físicos de viajores do sertão e assimilado muitos dos seus costumes e elementos de cultura. Esta hibridez de civilização, mais que a de sangue, lhes deve ter valido dos jesuítas o
apôdo que os aproximava dos verdadeiros mamelucos, - cristãos, que sob o domínio directo dos
muçulmanos, renegavam, com freqüência, a fé antiga.
Ao contrário do que sucedeu na costa do pau-brasil, a indústria sacéll1"ina não logrou arreiga,r e prospera,r na de S. Vicente. Em compensação, a proximidade do planalto, seu clima
propício, e o fácil acesso aos vales do Paraná e do Paraguai, a.traÍram quer os colonos laicos, quer
os jesuítas, estes na esperança de alargar a catequese por aquela excelente «entlada no sertão» a
vastos e pacíficos núcleos de aborígenes. Estas duas razões convenceram os soldados da Companhia de Jesus a fundar S. Paulo, nas proximidades do Tietê e da primitiva povoação de Santo
André da Borda do Campo.
Inibidos, por fôrça do clima, de entregar-se à cultura do açúcar, os paulistas, cujo
sentido imperial, herdado do português, se enriquecera com o instinto migratório dos selvícolas, e aos quais a próspera situação dos colonos do norte estimulava, procuraram por outros
meios melhora'r o seu nível de vida. Os factores que, durante êste período, d~termina,ram o
paulista à expansão foram , por ordem oronológica, a busca dos metais e pedras preciosas e a
caça aos escravos índios, ainda que devamos inverter a ordem dos termos, se atendermos apenas à sua eficácia respectiva.
Não só a fama das riquezas metalíferas do Peru e das minas do Potosi inflamava imaginações e cobiças, mas desde os primeiros tempos da colonização da capitania de S. Vicente se
encontrava algum ouro de lavagem em Cananea, Iguape, Jaraguá , etc. Aliás, todos os escritores portugueses dos séculos XVI e XVII , que se ocuparam do Brasil, anteriormente à época da
mineração, como Magalhãis Gandavo, Gabriel Soares, Ambrósio Fernandes B.randão e frei
Vicente do Salvador, falam com profunda convicção da existência em abundância de metais
preciosos nos sertões brasileiros.
Pôsto que Gabriel Soares e D. Francisco de Sousa sejam os dois grandes precursores
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daquilo a que T aunnay chama, referindo-se ao segundo, «a devassa metódica do sertão» e, por
conseqüência, das grandes bandeiras exploradoras, só no capítulo dedicado à mineração estudar.emos, por exigência de método, a sua influência na expansão brasileir~.
Os paulistas, que haviam começado as suas entradas no sertão à cata de metais preciosos
e pedras finas, breve depauperados e desiludidos pela falência dos esforços dispendidos naquela
emprêsa, se lançaram na caça ao escravo indLgena. Que êste fôsse o móbil imediato e principal
não resta dúvida. Muito chefe de bandeira publicava que ia à busca das minas e contentava-se
com a caça ao índio. Mais t:aJtde, quando atacaram as reduções dos jesuítas em território castelhano invocavam, segundo o testemunho dos padres da Companhia, tazões de carácter político:
os índios capturados estavam dentro dos limites da Coroa portuguesa e).
Se não podemos aceita.r a razão como única ou principal, tão pouco a rejeitaremos como
mero pretexto. Na fé dos tiratadistas ou dos cartógrafos portugueses, que definiam, como vimos, as fronteiras do Brasil com tão largo orit'ério, os paulistas de origem ou de adopção convenciam-se de que os jesuítas espanhóis, ao transpor o curso do Parraná e do Uruguai na direcção do
Oceano, violavam os limites que separavam o imenso domínio da Coroa portuguesa das províncias castelhanas do Prata. E basta considerar, sôbre uma carta do Brasil, como os jesuítas castelhanos já se haviam espraiado pela margem esquerda do Paranapanema, que actualmente
forma a fronteira meridional do Estado de S. Paulo, até ao Tabagí, sôbre cujas marrgens fundaram igualmente suas reduções, parra nos convencermos de que neste caso a catequese, em sua
apostólica temeridade, equivalia a uma provocação aos dirreitos natu,rais e civis da expansão
paulista.
As totas das bandeiras adapt:aJtam-se principalmente aos traços da hidrografia brasileira.
A caminho do norte desceram o Paraíba do sul até à Lorena de hoje e daí atravessaram a Mantique~ra, embrenhando-se no território do actual Estado de Minas Gerais. Subindo a seguir o Paranaíba, penetrararm em Goiaz. Baixando o Paraná e montando os seus afluentes da margem direita, passaifam aos do Paraguai, cujo curso subiram, até penetrarem em Mato Grosso. De Sorocabá, mais ao ocidente, baixaram arté às nascentes dos afluentes da margem esquerda do Paraná, e por êles à região de Guaid e à bacia do Uruguai.
As primeiras bandeEras começarram por devastarr as populações mais próximas, isto é, das
margens do Tietê. Outras seguiram sucessivamente nas dir,ecções anteriormente esboçadas.
Aquelas que tomarram a dEtecção do oeste e sudoeste acabaram por encontrarr-se com as avançadas castelhanas que do Paraguai haviam transposto o Parraná na direcção do mar, e com as reduções dos jesuítas, que mais audaciosamente se haviam não só aproximado do Atlântico, mas
subido o curso do Paranapanema, na dir:ecção prog.r:essiva de S. Paulo. Desde os meados do sé.culo XVI, que os castelhanos tinham fundado Ciudad Real no Piquid, próximo ao salto das Sete
Quedas, e Vila Rica, no Ivaí - as duas, por conseqüência, no território do actual Estado do Pa(1) V. Documentos referentes a la guerra de la lndependencia y emancipacion política de la Republica Argentina y de otras naciones de America-Campafía dei Brasil (Antecedentes colonia/es), tomo I (1535-1749)' Buenos Ayres, 1931, págs. 13 e 22.
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UM ENGENHO DE AÇÚCAR, NO BRASIL, NOS MEADOS DO SÉCULO XVII
Gravuro reproduzido do Rerum per Octennium in

Brasilia, etc., de Gaspar Barlieus. Amsterdãa, 1647. - Exemplar existente no Biblioteca do Marinho
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raná. De seu lado, desde 1610 que os jesuítas espanhóis haviam começado a missionar entre os
aborígenes da margem oriental do Pasraná, fundando sucessivamente as reduções de Loreto e
Santo Inácio do Paranapanema, e mais onze no Tibají, no Ivaí, no Corumbataí e no Iguassu.
Depois, transposto o Uruguai, assentaram outras nas terras dos Tapes, cêrca da Lagoa dos Patos.
Desde 1600 a 1641, os atrevidos paulistas percor.rem em várias direcções os territórios
compreendidos entre o Paraná e o Paraguai, a oeste, e o Uruguai, ao sul. Mas é entre 1628
e 1641 que se realizam, principalmente sob o comando de Manuel Preto e Raposo Tavares, a
destrui'ção das missões, o aprisionamento dos seus habitantes índios e a expulsão dos jesuítas
para a margem d~reita do Paraná. Na onda foram devastadas também as povoações dos castelhanos, na margem esquerda daquele rio. A mesma sorte tiveram, em 1632, as missões dos Itatines e a povoação espanhola de Santiago de Xerez no sul de Mato Grosso. Devastada a região
de Guairá, as bandeiras foram atacar as r,eduções do Uruguai e dos Tapes, até à Lagoa dos Patos,
alcariçada entre 1635 e 1647, quer por terra, quer por mar.
É sabido que, meado o século XVII, uma bandeira, sob o comando de António Raposo,
figura épica do sertanismo, subia o Paraguai e depois de se internar no Peru, descia pelo Amazonas até ao Pará. Mas, já em Agôsto de 1637, o presidente de Charcas, D. João de Licarazu, escrevia ao rei com alarme, informando que as bandeiras dos portugueses se iam avizinhando tanto
do Peru que haviam chegado a menos de 80 léguas da cidade de S. Lourenço de la Varranca, em
Santa Cruz de la Siet'ira, ou seja em pleno território da Bolívia actual C).
Resta estudar outro aspecto, pouco conhecido, segundo cremos, da expansão portuguesa. Todos ou a maior parte dos esforços das bandeiras, a 'q ue acabamos de nos referir, tendiam
a aproximar-se do estuário do Prata e dos seus rios principais, considerados então como a fronteira natural e legítima da Colónia. Essa tendência para a unificação do território culminou em
1680 com a fundação da colónia do Sacramento. ~ Que razões levaram o Govêrno português e
as cidades brasileins que apoiaram a expedição, a tão audaciosa emprêsa? Ültimamente, Roberto Simonsen, na sua História Económica do Brasil, tão cheia de novas aquisições históricas
e pontos de vista certeiros, pôs em relêvo, como factor essencial do empreendimento, o comércio do couro. «A preocupação da Coroa de manter "a primazia no comércio do couro, aliada à
de estender os seus domínios até ao p.rata, levaram-na deliberadamente a fundar a colónia do
Sacramento» \). Conco.rdes em tantos ponto.s com o. histo.riado.r ilusbre, de cuja lição mais
que uma vez apro.veitámo.s, divergimo.s neste caso, o.U melhor, supo.mo.s que to.mou a parte
pelo. to.do..
O co.mércio. do. co.uro. é apenas um dos aspecto.s do.s interêsses que o.S po.rtugueses haviam lentamente ariado. no. Prata. Co.m efeito., não. será exagêro afirmar que o.S lusitano.s, quer
de Portugal, quer do. Brasil, tiveram parte primacialíssima na formação. de Bueno.s Aires, do. seu
núcleo. populacio.nal, da sua riqueza, ainda que, em especial, do. tráfico dos co.uro.s. Assim e categoricamente o. afrrma um histo.riógrafo. argentino, o. qual não. teme declarar que à colabo.ração.
(1) Campana deZ Brasil (Antecedentes CoZoniales) anteriormente cirado! pág. 30.
(2) Oh. cit., tomo I, pág. 263.

dos portugueses, de génio mais plástico que os espanhôis, e assimilados em grande número à
povoação da cidade, se dev;e o seu rápido desenvolvimento, o seu carácter original, por oposição
às demais colônias espanholas da América, e até a ba&e da sua grandeza comercial no presente C).
Para se avaliar da importância dêstes factos devemos ir mais longe no estudo da vida
econômica brasiLeira, durante o período filipino. Alguns historiadores brasileÍlros têm exagerado,
a nosso ver, o cadcter agrícola da formação do Brasil, durante o século XVII . Por mais importância, e foi decisiva, que a cultura sacarina tivesse no desenvolvimento da colônia, oremos que
não pode definir-se o carácter da sua economia e, por conseqüência, certas razões da sua expansão, sem entrarmos em linha de conta com outro aspecto fundamental nas actividades econômicas do Brasil. Nos Diálogos da Grandeza do Brasil pregunta Alviano se no Brasil há mais
comércio que para o reino; e Brandónio r:esponde: «Sim, há; porque se faz muito grande para
Angola e pélira o Rio da Prata». Com efeito, considerada então a história do Brasil como Intimamente unida à de Portugal, poderemos dizer que o seu género de vida distintivo, nessa época
da sua formação, foi, à semelhança da nação-máter, o comércio marítimo a distância com base
nas indústrias agrícola e pecuária. A Europa, fornecedora de artefactos, lhe serviu de escoadoiro
r mercado da sua imensa produção açucareira; a África, e em especial Angola, para onde enviava a farinha de pau e cavalos, lhe mandava em retôrno a esoravaria negra; pelo Rio da
Prata, para onde exportava esornvos, açúcar, tecidos, sal e materiais de construção, recebia a prata
do Peru e todos os produtos da indústria pecuána, em especial o couro. Segundo frei V. do Salvador, êsse comércio com o Rio da Prata começara durante o govêrno de M .anuel T eles Barreto
(1583-1587)' «E daí por diante - elucidava o fmde-oronista - . não houve ano em que não fôssem alguns navios de permissão real, com fazendas que lá muito estimam e cá o preço universal que por elas trazem» e). Mais explícito, Brandónio acrescentava: «Do rio da Prata costumam a navegar muitos peruleiros em caravelas de pouco porte, donde trazem soma grande de
patacas de quatro e oito reales, e assim prata lav,rada ,e por lavrar, em pinhas e pastas, ouro em pó
e em grão e outro lavrado em cadeias, os quais aportam com estas coisas ao Rio de Janei.ro, Baía
de todos os Santos e Pernambuco, e comutam as tais coisas por fazendas das sortes que lhes são
necessárias, deixando tôda a prata e ouro, que trouxeram, na tma, donde tornam canr:egados
das tais fazendas para o rio da Prata. E ainda os moradores assistentes na terra se interessam
também nesta navegação com não pequena utilidade, e dos tais peruleiros se deixam também
ficélir alguns na terra, que dão o seu dinheiro por letra, ou compram açúcares, ou o levam consigo para Portugal» C). Poderia par,ecer à primeira vista que estes peruleiros eram espanhóis residentes no Peru. Do próprio texto se infere, pois que se fixavam no Brasil ou voltavam a Portugal, que eram portugueses, que negociavam com o Petlu. Já em 1612, François Pyrard, que
esteV'e na Baía naquele ano, escrevia que não tinha conhecido país em que fôsse tão comum a

(1) R. de Lafuente Machain, Los Portugueses en Buenos Ayres (Siglo XVII), 1932, págs. 10-11 e passim.
(2) Ob. cit., pág. 330.
(8) Ob~ cit., pág. 1:44.
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moeda de prata como ali, e assinalava o rio da Prata como luga.r de origem C). Facto mais ca'racterístico, porventura, que todos êstes, é que em 1621 os portugueses residentes em Buenos
Aires eram, segundo afirmava o seu governador, Manuel de Frias, ccmuchos mas que los castellanos» e). Essa proporção cl."esoe nos anos seguintes e na segunda metade do mesmo século,
de tal sorte que, D. José de Garro, seu governador, em 1680, já depois da fundação da colónia
do Sacramento, escrevia de Buenos Aires ao monarca: ccEsta ciudad, senor, por la mayor parte
se compone de portugueses, sus hijos y descendientes, y la ardiente pasion de estos a los otros,
en que con poco disimulo se dan a conocer, me hace desconfiar de que les den la mano» C).
Noutro capítulo voltaremos ao assunto, mas oremos haver dito o bastante para se compreender que os portugueses, durante o período filipino, e aproveitando precisamente as precárias tréguas, concedidas pela união das duas coroas à sua velha irredutibilidade de vizinhos malavindos, haviam criado em território alheio, graças ao seu génio colonizador, um novo e poderoso foco de expansão, que ia servir de polo de at!racção ao impulso dos portugueses nos seus
esforços para alcançar o Prata. O comércio dos couros não passa dum aspecto dessa criação extraordinária.
A primeira fase na elaboração das riquezas naturais do Brasil não poderia levar-se a cabo
sem o auxílio da mão de obra esorava. Por forma geral, a agricultura e maxime o cultivo da cana
e o fabrico do açúcar exigiam o esfôrço de t!rabalhadores sedentários e habituados ao clima dos
trópicos, que não os aborígenes ou os alienígenas europeus. Breve se reconheceu que o ameríndio
do Brasil, por inadaptado à disciplina do trabalho continuado, não resistia à labuta esmagadora
dos ,engenhos. Quando não depereciam até à inércia por esgotamento, morriam em massa. A
exemplo do que haviam feito os castelhanos na~ Antilhas, os portugueses deram-se a importar
da costa do gôlfo da Guiné e de Angola, regiõef onde o negro havia atingido um grau mais elevado de cultura, a mão de obra indispensável à espantosa progressão da indústria sacarina, que
antes assinalámos.
T em-se exagera~o o número de esoravos negros importados de África para o Brasil, até
a abolição completa da escravatura. 5imonsen sujeitou, na obra já citada, a conscienciosa análise
os cômputos geralmente estabelecidos e que vão até 15 milhões, pata os baixar a 3.300.000,
dos quais 520.000 para o século XVII, e metade aproximadamente, diremos nós, para o período
filipino. A percentagem dos escravos negros em cada capitania estava na proporção directa da
importância local da indústria açucareira. Abundavam mais que alhures, e por essa razão, em
Pernambuco e na Baía. Por motivos da mesma espécie, na capitania de 5. V icente e, em geral
nas do sul, os escravos índios foram em maior proporção que nas capitanias açucareiras. Não
que estas dispensassem o auxílio do aborígene - das mulheres, para certas fa inas domésticas e
para o cultivo da mandioca, do homem para a caça e a pesca.

(1) F. Pyrard, V oyages, Paris, 1615, seconde parcie, págs. 544-545.
(2) Correspondencia de la Ciudad de Buenos Ayres con los reyes de Espana, MadridJ 1918, tomo fI pág. 356.
(3) Campana dei Brasil, ant. cit., pág. 190.

Mau grado tôdas as violências e deshumanidades fatalmente lig~das ao comércio e à exploração da esoravatura, no Brasil a assimilação das populações indígenas e dos escravos importados e seus descendentes fêz-se mais fácil e largamente que em nenhuma outra nação americana,
formada durante os Tempos Modernos.V árias razões favoreceram essa encorporação: o carácter
menos violento dos portugueses da era colonial, quando comparado com os demais povos colonizadores; a elevada acção dos jesuítas, que adoçaram quási sempre a condição do aborígene em
tôda a colónia; os caracteres da indústria pecuária, que permitiram com freqüência relações propícias de colaboração ou boa vizinhança entre criadores e indígenas; a ocupação flamenga, que
forneceu o elemento diferenciador, pois o holandês foi o mais oruel de todos os povos colonizadores; ,e, enfim, a guertra libertadora de 1624 a 1654, que provocou a formação, entre portugueses, indígenas e negros importados, dos primei.ros laços duma solidariedade social.
Roberto Simonsen em sua obra, mais que uma v,ez citada aqui, veio trazer a ratificação
das realidades económicas, tJraduzidas em números, a uma tese que há anos defendemos: a de
que o Brasil forneceu os estímulos económicos mais fortes à Restauração de 1640' Ao mesmo
tempo que o Império do Oriente desabava com súbita der;rocada, havia-se formado um novo
Império Atlântico, com o Brasil por foco solar, e por satélites Angola, as colónias da Guiné e
do seu Gôlfo, viveiws de esoravaria, e os arquipélagos-esoalas de Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. Ao contrário do Império do Oriente, cuja exploração de monopólio real interessava quási
exclusivamente à Coroa e seus apaniguados mais próximos, tornando-se assim um elemento de
dissolução social, o Brasil esteve aberto desde a época das capitanias ao trabalho produtivo, ao
tráfico por mar e às livtres iniciativas de todos os portugueses, cuja solidariedade nacional revigoraram. Esta felicíssima política, iniciada por D. João III, permitiu durante o período filipino
o ressurgimento das actividades marítimas em quási todo o litoral português, a formação de novos e mais vastos interêsses coloniais e a riqueza e florescimento de vários burgos da beira-mar,
de entre os quais devemos destacar Viana (J.
Simonsen calcula o valor da produção do açúcar durante os séculos XVI, XVII e XVIII em
mais de 300 milhões de libras esterlinas, 200 dos quais para o século XVII e 100 '== deduzimos
nós - para o período filipino. O mesmo autor calcula o valor do ciclo de mineração em 170 milhões de libras, quere dizer, quási metade do ciclo do açúcar. Esta surpreendente comparação é
uma das mais extraordinárias revelações da obra daquele autor C).
Não é difícil avalia:r a influência de tão grande triqueza no ressurgimento nacional, sabido
que ela interessavéll a uma massa enorme de gtrandes ou pequenos capitalistas, de grandes ou pequenos funcionários, de produtores agrícolas, de élIrmadores e nautas, finalmente, de numerosas
famílias· de colonos. Todos sabem que sem a riqueza do ciclo do ouro e dos diamantes brasilei-

(1) Defendemos ultimamente esta tese com apoio documental, em comunicação feita ao Congresso do Mundo
1940, sob ° título A Economia da Restauração.
(2) Vide ° Capo V ; O ciclo do Açúcar e o gráfico das exportações comparadas dos ciclos do açúcar e da

Portugu~s,

mineração, respectivamente no I e no 11 volume, a páginas

222.

t'os, haveria sido impossível a época do ressurgimento pombalino. Sem o ciclo do açúcar e do
Império Atlântico, a que o primeiro serviu de suporte económico, não fôra possível, como supomos, a Restauração.
O Brasil havia reintegrado Portugal na sua missão e continuidade histórica. A agressão
dos holandeses, que ocuparam algumas das mais ricas capitanias brasileiras, e a falta de solidariedade da Espanha, na defesa Gontra o invasor, com ameaça de perda total do novo ImpériQ,
t!ornaram patente a necessidade de restaurar a independência.
Um insigne escritor brasileiro, referindo-se, em sua excelente e recentÍssima História
do Brasil, aos dolorosos saorifícios que o período quinhentista da colonização brasileira custou
aos portugueses, escreveu: «O Sonho da índia passara, mas o trabalho no Brasil continuou ...
Esse Brasil foi uma oriação, contÍnua, de Portugal. No romance simbólico de Alencar, o filho
de Iracema é «filho da dor» ... O Brasil esquece, às vezes, o que custou: o pai andava pelos expedientes da miséria, mas ao filho nada faltou para se defender, crescer e prosperar» C). Acrescentemos, por nossa parte: mas antes de ser pátria independente, o Brasil restituíu a independência aos portugueses.

JAIME CoRTESÃO.

(1) Afrmio Peixoto. H istória do Brasil.

1940.
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CAPÍTULO III
.

.

Os bandeirantes e o reconhecimento do InterIor

o interland brasileiro tenha sido devassado por sertanistas do sul e do norte,
até mesmo pelos jesuítas e outros religiosos, que conquistaram para a civilização as
margens dos grandes rios da hiléia amazónica, - a triplicação da área (de 2.875.000
quilómetros quadrados, aproximadamente) adjudicada a Portugal, nesta porção do
continente colombiano, pelo tratado de T ordesilhas, deveu-se principalmente aos bandeirantes,
oriundos das ca.pitanias de Santo Amaro e São Vicente. Aí surgiu, além do primeiro núcleo
de oolonização agrícolo-militar fundado pela metrópole no Brasil (graças à expedição de Martim Afonso de Sousa, 153°-1532), a primeira povoação destinada a florescer no interior, longO-pÔI1to do mar, São Paulo do Piratininga. Tanto dos poucos portugueses que precederam a
expedição de Martim Afonso de Sousa,-João Ramalho, António Rodrigues, o bacharel Cosme,
Fernandes Pessoa e alguns outros, quanto do grru:l!de número dos que povoaram São Vicente,
resultou, pelo imediato e intenso cruzamento com as índias , uma raça vigorosa e audaz, a dos
mamelucos, cuja alma sedenta de ambiciosas aventuras, qual a dos lusos, e cuja inquebrantável resistência física, qual a dos ameríndios, a propeliram à assombrosa epopeia das ba.ndeiras.
Se o meio e a raça propiciaram a conquista dos sertões pelos paulistas, - para o pleno
desenvolvimento dêsse grandioso episódio concorreu poderosamente o apagameno das fronteiras do tratado de Tordesilhas, no período de 1580 a 1640' que foi quando, pela catástrofe ittepará;yel de Alcácer Quibir, onde pereceu «o último apóstolo armado do catolicismo», Portugal
e Espanha realizariam a união ibérica sob o cetro dos Filipes.
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Na segunda metade do século XVI, até começos dos XVII, as expedições são ainda mais
«entradas» do que «bandeiras». No século XVII, entretanto, já a iniciativa part:icular prepondera
sôbre a oficial, de sorte que o bandeirismo atinge então o seu ponto culminante. Há aí dois
períodos já bem esclarecidos pelas investigações dos que recent:eroente melhor se consagraram
. à heurística brasileir·a : o ciclo do ouro de lavagem, que é quási exclusiwmente litorâneo, devendo-se-Ihe a ocupação do Paraná, e que foi o preparatório da conquista de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul; o ciclo da caça ao índio, cuja máxima actividade coincide com a restauração de POl1tugal. Foram êles os componentes de que resultou o grande ciclo do ouro (isto é,
o descobrimento de bêtas e veieiros), realizado de hns do século XVII até aos meados 'do século XVIII.

a) Ciclo do ouro de lavagem
Pelos documentos conhecidos até agora, parece fora de dúvida que o primeiro ouro
achado no teJ:1fitório paulista se deveu à encrada que o terceiro governador geral, Mem de Sá,
confiou a Braz Cubas (o qual, em 1532, foi um dos fundadores de Santos, já erecta à categoria de vila em 1545)' dando-lhe como auxiliar o mineiro prá.tico Luiz Martins. Efectuaram
juntos a primeira expedição, de 156o a 1561; e o segundo, sozinho, comandou uma nova
explODação, de 1561 a 1562. Os dois referidos poI1oogueses, tendo pelfcorrido cêrca de 300 léguas de sertão, encontraram om Cé).atiba o primeiro ouro de lavagem, tendo feito também
descobrimentos dêsse e de outros metais preciosos nas cercanias de Biraçoiaba e nos rincõe!l
de Apiaí.
A revelação do ouro de lavagem, existente no território paranaense (então pertencente
a São Paulo), deu-se logo após a definitiva expulsão dos huguenotes franceses, que se haviam
apossado da baía de Guanabam (1555-1567)' Ignora-se se a iniciativa coube a Mero de Sá
ou se foi já tôda particular. O certo é que, entfle 1570 e 1584, Heliodoro Eobanos (um gelfmano-luso, pois era filho do poeta alemão Hélio Eoban Hess), capitaneando uma 1eva, da qual
faziam paDte seu filho Gibaldo, Sebastião Teixeira e ouoros, reduziu ao estado de paz o gentio
carijó, tendo, ao mesmo tempo, descobeltto ouro de lavagem em Iguape, Paranaguá e Curitiba. O fulvo metal atraíu para ali outras bandeiras, uma das quais foi a organizada e dirigida
por Jerónimo Leitão (capitão-mor de São Vicente, entre 1579 e 1592), a qual se realizou em
1585 e chegou até Paranaguá. Em conseqüência do achamento do ouro de lavagem na região
costeira do Brasil meridional, incrementou-se a prosper-idade económica de São Vicente, Santos, Iguape, ltanhaém e Cananéia, regularizando-se a fundação de Paranaguá, por Gabriel
de Lara, em 1640, e não tardando a surgir Curitiba ij>rimitivamenve Nossa Senhora da Luz
dos Pinhais), T arnanduá, Atuba e outras povoações, que foram os núcleos iniciais do actual
Estado do Paraná. Not:e-se que a notícia dessa riqueza, trombeteada logo para a Europa por
um genro de Jerónimo Leitão, o inglês John Withall, deu causa a diversas arremetidas de piratas e corsários britânicos contra as vilas do litoral paulista, atacadas em 1583 por Edwar:d
Renton e postelfiarmente (1588, 1591 e .1592) por Thomas Cavendish.
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PLANTA DA BAíA DE PARANAGUÁ, COMPREENDENDO AS BARRAS DE SOPORAGUI E DE UBUPETUBA, AS ILHAS DO MEL,
DAS PEÇAS, DAS COBRAS, DAS GAMELAS, RASO, IBIRAREMA E A PERSPECTIVA DA CIDADE DE PARANAGUÁ. 1653
É o primeiro documento cartagrófica que conhecemos sôbre o borro do Paranaguó . A ingenuidade do processo indico mais bôa von-

I'od e e amo r do minúcia do que saber técnico . Docu mento anexo 00 ofício do Governado r do Capitania de São Paulo, dotado do Vila
do Conceição, o 20 de Moia de 1653 . Arquivo Históri co Colonial. - N." 373.

Nos fins do século XVI e começos do xvn, novas bandeiras paulistas tiveram a fortuna
de achar ouro de lavagem na região sertaneja. Foram as dirigidas por Afonso Sardinha e seu
filho homónimoe por CI,e mente Alvares. Os dois Sardinhas, em intensa actividade desde 1590,
foram, conforme a asserção de Pedro Taques, «os que tiveram a glória de descobrir ouro de
lavagem nas serras Jaguamimbaba e de Jaraguá (em São-Paulo) e na de lvuturuna (em Parnaíba)), tendo ainda Afonso Sardinha (o velho) dado a manifesto outros placers, como os de Biil."açoiaba e Lagoas Velhas do Geraldo (em Con ceição dos Guarulhos). Afonso Sardinha (o moço), ao ditar ao padre João Alvares, no sertão, em 1604, as suas últimas vontades, declarou possuir (veja-se o que diz Azevedo Marques, em seus Apontamentos, voI. lI, pág. 225) «80.000
oruzados de ouro em pó, que tinha enterrado em botelhas de bail."ro». Clemente Alvares (falecido em 1641), como se pode ler na Genealogia paulistana de L. G. da Silva Leme (voi. IV,
pág. 429)' «gastou 14 anos no exame de minas de ouro, prata e outros metais, que conseguiu
descobrir», havendo obtido, em 1619, uma sesmaria de duas léguas, «junto às minas de Bituruna, águas vertentes para o rio Anhembi».
O descobrimento dêsse ouro de lavagem em extensa porção do Brasil meridional deu
ensejo a que a metrópole tomasse algumas providências, a-fim de regularizar-lhe a exploração e de efectuar a cobrança dos impostos sôbre o mesmo lançados (os quintos). Daí a missão
especial conferida ao governador geral D. Francisco de Sousa (1591-16II), auxiliado por três
técnicos, o mineiro Jacques Oalte (Walter?) e os engenheiros Geraldo Bering e Báccio da
Filicaia. Para circunscrever a acção de D. Francisco de Sousa à zona das riquezas metálicas,
o soberano, a instigações do Conselho Ultramarino, nomeou-o governador geral da Repartição
do Sul, oonstituída pelas capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, gozando
de jurisdição independente da do administrador supremo do Estado do Brasil, pois que só respondia perante o rei. Essa Repartição do Sul, que subsistiu até 1709 (quando foi criada a
capitania geral de São Paulo e Minas do Ouro), demonstra que a colónia luso-americana chegou a constituir três governos nos séculos XVII e XVIII, porquanto em 1621 foi também criado
o Estado do Maranhão, que durou até 1775'
A D. Francisco de Sousa é que se deve uma das mais importantes entradas da época
de que estamos fazendo esta sinopse. Comandou-a André de Leão, e um dos seus 70 ou 80
soldados era o súbdito flamengo Wilhelm Joost ten Glimmer, que forneceu o roteiro dela ;:
Piso e Marcgrave, os quais inseriram em sua Historia Naturalis Brasiliae. Tendo partido
em 19 de Julho de 1601 e regressado em fins de Abril de 1602, durou nove meses «a primeira
ontrada feita de São Paulo rumo do norte, em demanda das riquezas metálicas de Minas Gerais», como bem observou Calógeras (As minas do Brasil e sua legislação voI. I, pág. 30)'
Acompanhando o curso do Tieté, passou a expedição para um afluente do Paraíba, navegou
êsse rio até à sua secção encachoeirada, galgou depois a Mantiqueira, atravessou diversos rios
pertenoentes ao sistema pia tino (vale do alto Rio Grande) e foi ter às cabeceiras de São Francisco, identificando com a lendária Sabarabuçu, uma serra que é provàvelmente a de Pitangui.
Assim, embora fôssem nulos os resultados dessa entrada de 1601-1602 quanto às riquezas
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metálicas a que visava - é o caminho por ela trilhado o mesmo que vai perlustrar Fernão
Dias Pais, 73 anos mais tarde, em busca das esmeraldas.
Antes da restauração de Portugal, houve ainda três bandeiras paulistas, tôdas anteriores ao grande ciclo do ouro. A primeira realizou-se em 1613 e foi chefiada por Pêro Domingues,
compondo-se de 30 brancos e outros tantos índlOs; foi êle quem descobriu o baixo T ocanrins, penetrando por suas águas nas do Araguaia, o qual subiu, a-fim de retornar a São Paulo
em 1614; e talvez o incansável desbravador dos sertões haja animado a formação da bandeira
seguinte, da qual fêz parte. A segunda, que se estendeu de 1615 a 1618, foi comandada por
António Pedroso de Alvartnga, o qual, conforme a asseveração de Pedro Taques (Nobiliarquia)J «formando uma grande tropa à sua custa, com ela penetrou distante de São Paulo mais
de 300 léguas, e se achou em 1616 postado no sertão do grande rio Paraupava, ao norte da
capitania, que hoje é de Goiases, e encaminha o curso de suas águas a sepultá-las no caudaloso rio do MaranhãO». A terceira, realizada de 1618 a 1620, foi a longínqua jornada de António Castanho da Silva, e à qual fazem referência Azevedo Marques (em seus citados
Apontamentos) e Pedro Taques (em sua referida N obiliarquia); presumlvdmente em busca
de riquezas minerais, internou-se o audacioso sertanista nos rincões de Cuiabá e foi sair no
Peru, onde faleceu a 9 de Fevereiro de 1622, «nas minas de Aataci, província dos Chichas».
A lenda da «serra resplandescente», - a maravilhosa Sabarabuçu - acrescida dos boatos relativos às minas de prata e às jazidas de esmeraldas - , ia determinar pouco depois
a cé'tebre jornada de Fernão Dias Pais (1674-1681), a qual estabeleceu no coração do Brasil os
primeiros núcleos e o mais adequado roteiro para o surto e desenvolvimento do grande ciclo
do ouro.

b) Ciclo da caça ao índio
Disse o barão do Rio Branco (História do BrasilJ pág. 59)' que os paulistas, «operários
diligentes da civilização do Brasil, no centro e no sub>, «atacados pelos selvagens, a princípio
limitaram-se à defensiva, depois tomaram a resolução de desembaraçar-se dos seus inimigos» .
Essa foi, em verdade, a origem das expedições dêsbe ciclo.
Não se sabe o nome do cabo da primeira bandeira conhecida, a qual marchou, em
1561, contra os selvagens do Anhombi (hoje Tieté), levando como intérprete José de Anchieta. No ano seguinte, efectuou-se a acaudilhada por João Ramalho, contra os índios de Paraíba.
Seguiu-se a .essas acometidas a série de expedições contra as aldeias de índios do
Anhombi, realizada pelo capitão-mor de São Vicente, Jerónimo Leitão, durante seis anos (provàvelmente de 1579 a 1585)' Com um pequeno exército de mamelucos, conseguiu êle, atendendo ao que lhe requereram os oficiais da câmara, em nome do povo, arrastar para a rude
faina dos engenhos e lavouras do litoral crescido número de selvícolas, reduzidos à escravidão
naquela época, em que, segundo os cálculos dos jesuítas, havia às margens do dito rio cêrca
de 300 aldeias, com perto de 3°.000 almas.
A 1592 remonta a leva de Sebastião Marinho, que, saindo a prear gentio, se presume

cer chegado até Goiaz, correndo a fama de também haver descoberto ali riquezas minerais. bm
1594, Jorge Correia, conforme a afirmação de Pedro Taques, marchou a guerrear os carijós.
E, desde 1594 até 1599, consta dos cronistas que os dois Sal1dinhas, já atrás referidos, e João
do Prado (falecido no sertão em 1616), andaram em algaras contra os selvícolas do rio Jeticaí
(hoje Rio Grande), apresando-os ou exterminando-os.
De 1597 a 1598, realizou-se em nosso hinterland uma entrada, cujo objectivo, de
auxiliar os guaianazes contra os tamoios, a relaciona com a formidável arrancada de 1572,
ordenada pelo governador António Salema contra os terríveis íncolas do Rio de Janeiro, cuja
confederação chegou a pôr em perigo o domínio português nessa região do Brasil. Levando
700 portugueses e 2.000 índios, Martim Correia de Sá, comandante da referida entrada, aprov:eitando-se do caminho dos guaianazes (isto é, por Parati), galgou a Serra do Mar, .atravessou
os campos de Cunha, transpôs o Paraibuna, alcançando as margens do Paraíba entre São José
dos Campos e Pindamonhangaba, e daí, dobrando a Mantiqueira, chegou até às margens
do Sapucaí ou do Verde, donde regressou ao ponto de partida, tendo gasto um ano na viagem total. Dessa jornada fizeram parte dois inglêses, António Knivet e Henrique Barraway
(dêste, que ficou em São Paulo, proveio a família Baruel) , os quais, com mais 12 portugueses,
se separaram do grosso da leva, e, embrenhando-se para sudoeste, foram dar nas costas de
Santa Catarina.
De 1602 a 1604, efectuou-se uma das mais importantes bandeiras dês te ciclo. Foi a
chefiada por Nicolau Barreto, compondo-se de 300 brancos e grande número de índios ou
mestiços. Pal:iece que esta expedição (organizada pelo capitão~mor Roque Barreto, irmão do
comandante dela), se mascarou com o escôpo do «descobrimento de minas de ouro e de prata»; mas, tendo chegado às margens do Rio das Velhas e mais tarde às sibas do Paracatu, de
lá trouxe cêrca de 3.000 selvícolas, reduzidos ao estado de escravidão.
Sôbre o bandeirismo do ciclo que estamos sumariando, lança bastante luz a carta de 13
de Janeiro de 1606, dirigida pela edilidade paulistana ao donatário da capitania (acha-se nos
Apontamentos de Azevedo Marques, vol. lI, págs. 225-226). Nela, depois de se referirem
ao gentio carijó, «que está 80 léguas daqui por mar e por terra, e se afirma que podem ser
200.000 homens de arco», ponderavam os oficiais da câmara que as cinco vilas, então existentes na capitania, podiam «pôr em campo para os carijós mais de 300 homens portugueses, fora os seus índios escravos, que serão mais de 1,500, gente usada ao trabalho do sertão,
que com bom caudilho passam ao Peru, e isto não é fábula». .
A 1607-1608 atribue-se a bandeira de Belchior Dias Carneiro, que penetrou largamente o sertão ocidental, onde morreu o cabo, passando a tropa a ser comandada por António
Raposo (o velho); não foi revelado o seu itinerário.
A parte mais relevante dêste ciclo é, entretanto, a que se refere à região meridional,
isoo é, à penetração das bandeiras além do extremo sul da linha de T ordesilhas.
Os jesuítas espanhóis haviam argüído, em 1574 e 1576, duas cidades, destinadas a
sentinelas avançadas do seu império guaranítico, em pontos próximos da fronteira com o
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Brasil: Ciudad Real del Guairá, perto da foz do Pequiri no Paraná; e Villa Rica del Espírito
Santo, à margem do Ivaí. Aquela foi a capital da «província de Guairá» e a outra a capital
da ((província do Paraná», abaixo das quais ainda havia a ((província do Uruguai» e a ((província do Tapo», tôdas elas com avultado número de reduções, dirigidas pelos inacianos, pois
que só estes, que não os súbditos leigos do rei de Espanha, ocuparam então a enorme extensão de terras entre o sul da linha de T ordesilhas e rio Paraná e o estuário do Prata.
Capistrano de Abreu, referindo-se a essas inúmeras e bem povoadas missões, dirigidas pelos levitas de Loiola, observou o seguinte (Capítulos de história colonial, págs. 102-103): - Não se imagina prêsa mais tentadora para caçadores de escravos. 2Porque aventurar-se a terras desvairadas, entre gente boçal e rara, falando línguas travadas e incompreensíveis, se perto demoravam aldeamentos numerosos, iniciados na arte da paz, afeitos ao jugo
da autoridade, doutrinados no abá-nheên? Houve alguns salteios contra as reduções desde
o seu comêço, mas a energia e o sangue-frio dos jesuítas contiveram os arreganhos dos mamelucos, que se retiraram proferindo ameaças. Para pô-las em prática, precisavam, porém, da conivência de Asunción. Isto conseguiram em fins de 1628, e muito concorreu para assegurá-la
Luiz Céspedes Xeria, governador do Paraguai, casado em família fluminense, senhor de engenho no Rio. Fêz por terra a viagem para o seu govêrno; esteve em Loreto do Pirapó e Santo
Inácio de Ipã-umbuçu, admirou as igrejas, hermosísimas iglesias, que no las he visto mejores
en las In dias que he corrido deI Peru y Chile, e fêz sinal aos bandeirantes para avançarem.
Foi no govêrno do D. Luiz de Sousa (cujo pai, D. Francisco de Sousa, faleceu em São
Paulo em 161 I) que se realizou a primeira entrada contra as reduções espanholas meridionais,
de 1611 a 1612. Comandou-a Fernão Pais de Barros, que chegou até às aldeias do Paranapanema, onde arrebanhou cêrca de 800 selvícolas; mas os paulistas foram atacados pelo governador de Guairá, D. António Anasco, que ali acabava de empossar-se, e foram quási complemente destroçados. Isso, todavia, não impediu que Sebastião Prêto, em fins de 1812, marchasse com a sua bandeira contra aquela mesma região, onde apresou perto de 1.000 guaranis
indígenas, com os quais já retornava para São Paulo, quando lhe saíu ao encontro o governador de Ciudad Real, com fôrças superiores, conseguindo retomar-lhe cêrca de 500 dos guaranis escravizados. Mais notável nessa faina ainda se tornou seu irmão, Manuel Prêto (eram
filhos do português António Prêto, com quem vieram, em 1574, para São Vicente), que foi
tenaz palmilhador dos sertões meridionais, tendo, por isso, merecido o epíteto de «herói de
Guairá». De facto, contra aquela vasta região marchou êle por diversas vezes, principalmente
em 1619, 1623 e 1624, tendo perecido numa dessas suas acometidas aos selvícolas, pois o
padJ.'le Maseta, em carta de 22 de Julho de 1930, afirma que «Manuel Prêto, autor de tôdas
essas entradas, morreu no sertão, com as muito boas flechadas que lhe deram os índios contra quem ia». E, por volta de 1627, ainda Simão Alvares, chefiando uma bandeira, que atingiu as margens do Paraná, dali trouxe para São Paulo grande número de feiticistas reduzidos
à escravidão.
Mas o Vierdadeiro herói da conquista dos sertões meridionais foi António Raposo T a-
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vares. Comanda.ndo uma bandeira em que tomaram parte 69 sertanistas notáveis, 900 mamelucos e 2.000 índios auxiliares, partiu de São Paulo a 16 de Outubro de 1628, apoderando-se
de tôda a província de Guairá, em começos de 1629' Cumpre notar que o seu intuito não era
apenas o de apresar índios, pois que êsses audazes bandeirantes, como que esquecidos da união
ibérica então sob o cetro dos Habsburgos da Espanha, proclamaram ali o seu objectivo patriótico, segundo à insuspeito testemunho de um dos mais ilustres jesuítas coetâneos. Montoya,
com efeito, em sua Conquista espiritual (editada em Madrid em 1639)' capo 35, conta que
os bande~rantes de 1628 bradaram ali aos inacianos: - «Venimos a echaros de toda esta región, porque esta ti erra es nuestra, y no del rey de Espana I».
Em 1631, 1632 e 1633, os bandeirantes paulistas ultimaram a conquista das duas províncias de Guairá e do Paraná, tendo penetrado até no território matogrossense, onde se apoderaram do estabelecimento espanhol de Santiago de Xérez, sito perto das nascentes do
Aquidauana.
De 1636 a 1638, António Raposo Tavares, como capitão de outra e não menor bandeira paulista, assenhoreou-se das províncias missionárias de Tapo e Uruguai, de ambas as
quais se formou o actual Estado do Rio Grande do Sul.
Dominando a imensa área limitada a leste pelo rio Paraná e ao sul pelo rio Uruguai,
não tardaram os bandeirantes a ser atacados ali pelos jesuítas, que haviam recebido da metrópole ampla autorização para porem em pé de guerra os seus catecismos. Ficaram famosos os
dois combates logo depois travados ali: o de Caazapámini, a 19 de Janeiro de 1639, em que
os paulistas eram comandados por António Bicudo e os espanhóis e guaranis pelo governador
do Paraguai, D. Pedro Lugo, e pelo padre Alfara (que pereceu na refrega); e o de Mbororé,
em Março de 1641, no qual os paulistas, não obstante formarem a maior expedição até àquele
momento organizada para a caça do índio (400 brancos e cêrca de 3.000 selvÍcolas auxiliares)
foram destroçados por um exército de 4.000 guaranis, sob a chefia dos padres de Loiola. Só
em 1652 puderam os paulistas desforrar-se dessa derrota, retomando aos jesuítas as missões
sitas entre o Uruguai e o Paraná.
Charlevoix, em sua Histoire du Paraguay (voI. I, págs. 433-434), insere uma carta de
1I de Outubro de 1637, na qual o governador do Rio da Prata, D. Pedro Estévan d' Ávila,
informava ao l'ei da Espanha que os habitantes de São Paulo haviam arrancado das aldeias
jesuíticas meridionais mais de 60.000 almas. E o padre Pablo Pastells, em sua Historia de la
Oompafiia de !esús en la provincia del Paraguai {voI. I, pág. 472), refere que o vice-rei do Peru,
o conde de Chinchón, que ali exerceu o govêrno de 1629 a 1639, sugeriu a Filipe IV a idéia
de comprar a Espa·n ha a capitania de São Paulo aos seus donatários, e pôr ali pessoa de confiança, ou então, caso não conviesse tal negócio, mandar que se arrasassem tôdas as povoações da terra bandeirante.
Como quer que seja, as bandeiras paulistas deram em resultado a expulsão dos espanhóis da vasta e fértil área sita entre os rios Paraná e Uruguai e o oceano Atlântico, a qual,
se não fôra a patriótica ambição dos intrépidos sertanistas, - coroada mais tarde pela hábil.

149

acção diplomática de um brasileiro genial, Alexandr:e de Gusmão, e pela inolvidável capacIdade política do egrégio marquês de Pombal, - não pertenceria hoje ao Brasil, e, Sim, a
qualquer dos Estados que vieram a constituir-se no século XIX pelo desmembramento do antigo vice-reino do Prata.
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CAPÍTULO IV

Brasil -

Defesa da unidade nacional contra a
.
fixação estrangeIra: I) Século XVI

tratado de Tordesilhas -. 1494 - precedeu de seis anos o Descobrimento. Vale dizer
que antes de achado oficialmente o Brasil já se lhe disputava o domínio, e antepunha
Portugal, à expansão estrangeira, o seu indeclinável direito de precedência. No ano
imediato à viagem de Pedro Alvares Cabral, do de que se cuida, sem tardança e sem
moleza, é do reconhecimento do litoraL.. «erga omnes». Quere-se o Brasil expungido de intrusos, a área lusa - delimitada antes - limpa de indébitas intromissões, e tudo nitidamente integrado na coroa del-rei D . Manuel. São histórias que correm paralelas: a da colonização e a
das lutas contra a fixação do alienígena. bste - franceses, espanhóis, depois inglêses, por fim
holandeses - ronda a costa brasileira desde 1509 e 1510. Talvez em 15 18 começassem as expedições dos pilotos de Jean Ango e o interêsse das praças de St. MaIô e Dieppe pelos petiguares
da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
Contra os franceses pelejou em 1519 Cristóvão Jaques , e em 1530 Martim Afonso de
Sousa percorreu de alto a baixo as águas terri toriais, num patrulhamento eficaz e fecundo.
Note-se que não era o rei de França quem mandava os corsários e lhes recolhia o lucro.
Jean Ango - numa época de debilidade do Estado - concentrou as nascentes energias marítimas do país; e assim o festejou a poesia coeva; '

O

«Ce fut luy, luy seul que fist armer
La grande flotte expresse mise en mer ... » ,

.
PossIvelmente eram seus os três barcos postos no fundo pelos de Cristóvão Jaques junto
a uma ilha, à entrada do Paraguassu, na Baía, que por isto ainda se chama «ilha dos Franceses». Comprou-lhe D. João III em I 53 I a «carta de marca», que do rei obtivera para vingall" o
insucesso (<<vejais mui secretamente se podeis ter alguma maneira de concêrto com Jean Ango,
pera que êle se haja por satisfeito», recomendara o soberano a D. António de Ataíde ... ).
Quem melhor conhecia as tramas dos concorrentes de Portugal era Diogo de Gouveia,
o humanista excelente que em Paris acumulava a dignidade de professor dos bolsistas portugueses com as manhas de embaixador confidencial do seu príncipe. Aconselhou-lhe a divisão
do Brasil em capitanias hereditárias, para que os capitães -. autónomos e vigilantes - tomassem a si a tarefa de sua defesa, já que a monarquia não tinha então fôrças suficientes para essa
polícia. D. João III hesitou em seguir-lhe o alvitre. Ordenou a Martim Afonso uma inspecção
severa do Atlântico, imaginando poder afugentar, com uma esquadra somente, os «ladrões do
oceano». O episódio da «Pellerine» convenceu-o do êrro: e logo mudou de idéia. Julgava que
o perigo fôsse vago, imp~eciso: e era extenso, mesmo incalculáveL ..
A «Pellerine)) foi uma caravela francesa tomada na passagem de Gibraltar por D. Martinho de Portugal (I532), que logo avisou: «a qual foi de Marselha a Pernambuco e desembarcou gente em terra, a qual desfez uma feitoria que aí estava ,e deixou lá setenta homens com
tenção de povoar,e m a terra e de se defenderem ... )). Voltara carregada de pau-brasil, e apresara-a
o almÍlrante luso quando ia ter aos portos italianos onde dez ou trinta navios a esperavam, para
explorar seguidamente o mesmo comércio ...

*
Apressou-se el-1"ei a escrever a Martim Afonso relatando o caso da «Pellerine)) e dizendo
do propósito de «povoar-se tôda esta costa do Brasil,) , na qual «algumas pessoas me requeriam
capitanias ... )). Dispusera-se a ((mandar demarcar de Pernambuco até o rio da Prata 50 léguas de
costa a cada capitania, e antes de se dar a nenhuma pessoa mandei apartar para vós cem léguas,
e para Pêro Lopes, vosso irmão, cincoenta, nos melhores limites desta costa)).
Diogo Gouveia vira certo e vira longe.
Também Martim Afonso - e seu irmão e companheiro Pêro Lopes de Sousa, autor do
saboroso Diário da Navegação - não perderam tempo em dilações escusadas. Velejou o segundo para o Reino, com tJrês navios, tomando por escala Pernambuco. Achou ali duas embarcações francesas. Rendeu-as e queimou-as. A seguir investiu com ferocidade o povoado e conquistou-o. O barão de Saint Blancard, numa reclamação que apresentou a D. João lII, informa
que o sr. de la Motte e vinte franceses foram então enforcados, dois entregues aos índios, que
os comeram, e os demais conduzidos presos para a Europa ... Pêro Lopes reconstruíu a feitoria,
fortificou-a, deixou nela uma guarnição e lançou com isto os fundamentos à colonização estável
do norte do Brasil. ((Erga omnes ... )).
Exactamente porque Pernambuco era um pomo de discórdia, deu-o el...rel a um capitão
experiente, Duarte Coelho, encal.1regado da vigilância do Atlântico-sul, marinheiro de façanhas
célebres e soldado de nome ilustre.

FRANCISCO BARRETO
Quadro a ó/.a .xl.t.nt. na Ga/.rla d. Art. Antiga, d.

F/a,.n~a

*

A iniciativa particular arremessou de novo navegantes franceses no Brasil: em 1555, no
Rio de Janeiro, principiou, e principiou mal, a aventura de Villegagnon.
Pertence a tentativa do sobrinho de Coligny à série das viagens de sentido espiritual e
de teor idealista em que a América - com as suas brutais <realidades - se confundia com a
ilha da Utopia, platónica e feliz ... A «Mayflower» antecipa-se de três quartos de século com
Villegagnon e os seus calvinistas. O desígnio do estrangeiro era generoso: fundaria na Guanabara uma colónia tolerante e pacífica, em contraste com a metrópole, ensangüentada pelos ódios
sectários. Mas se desmandou, volúvel; não teve mão nos subordinados; foi inferior à responsabilidade assumida; e fracassou por completo. Os dez anos do domínio francês no Rio de Janeiro
não lograram enraIzá-lo na tenra. b verdade que se amparou na aliança dos tamoios, índios da
região, hostis aos portugueses. Estes aniquilaram conjuntamente ambos os inimigos, tamoios
e calvinistas ...
Mem de Sá (irmão de Sá de Miranda) , terceiro governador-geral do Brasil, expulsou os
franceses e fundou a cidade de S. Sebastião-assim designada em honra do rei-menino (1567)'
A repressão do forasteiro em Pernambuco dera comêço à capitania de Duarte Coelho,
baluarte económico e milita:r do Brasil setentrional. Do mesmo modo, o combate ao intruso no
Rio de Janeiro apressou a ocupação dêsse sítio, que seria, com o correr dos tempos, o centro político, a capital e o eixo da Nação.

*
Mas os sucessores dos pilotos de Dieppe empresados por Jean Ango continuavam a
extrair pau-brasil na Paraíba. Os acontecimentos europeus propiciaram-lhes o negócio . Ferida a
luta pelo trono vago, o Prior do Crato D. António se deixara ofuscar pela aliança francesa, de
Catarina de Médicis. E batido, exilado, em desespêro, não vacilou em transigir com as possessóes ultramarinas ... Parece (pois nos faltam, para afirmá-lo, papéis mais explícitos) que o preço
da ajuda que se lhe dava em Paris seria o Brasil. «Documentos desta combinação (resumimos
alhures) são minuciosos mapas do Brasil, com as armas de Strozzi, conservados em Paris, indicando pontos da costa em que se podia desembarcar (pernambuco e Rio de Janeiro) e a carta de
Catarina - recentemente encontrada na biblioteca de Hermitagem, em Leninegrado, para onde
foram levados muitos papéis de Saint-Germain-des-Pres por ocasião da Revolução Francesa em que determinava ao italiano: «Uma vez que houverdes entregue os Açôres ao pretendente
António de Crato, nosso aliado, ireis ao Brasil, do qual sois nomeado vice-rei». Cartas patentes
em nome de Filipe Strozzi existentes na Biblioteca do Instituto (e vistas por Ch. de la Ronciere, a quem se deve a revelação) o nomeavam, com mais recato: «vice-rei do país ao qual êle
se destinava e que a rainha não queria designar de outra maneira ... ».
O sonho desvaneceu-se-Ihe com a derrota da armada de Strozzi pela de D. Álvaro Bazan, marquês de Santa Cruz (1582). Reforça, porém, a suposição de que os franceses pretendiam desta v.ez apoderar-se de um largo trecho do Brasil, o caso da frota que pouco depois ennrou o Rio de Janeiro , como no-io refere frei Vicente do Salvador.
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o capitão-mor achava-se ausente, a pesquisar, nos sertões, as minas de ouro e esmeraldas.
Tinham ficado na cidade pequenina as mulheres, as crianças, os velhos. As mulheres não se
amedrontaram. Vestiram roupas masculinas, empunharam armas e saíram para a praia com
grande alarido, para assustar os advenas, e estes, presumindo que era a guarnição que os esperava em ordem de batalha, desistiram do desembarque, fazendo-se ao largo ...
Inclue-se no mesmo ciclo guerreiro a conquista da Paraíba, em 1581-85, para afastar do
litoral-norte os contrabandistas associados aos petiguares. Auxiliaram os espanhóis (da esquadra
de Diogo F. VaI dez) os portugueses, e fundaram, sede da nova capitania, a cidade de Filipea.

'*'

Os piratas inglêses apareceram ao findar o século XVI. Em seguida v~eram os flamengos.
Combatiam, não Portugal e os seus domínios, porém Espanha e os seus interêsses. Fenten e Robert Withrington preconizam o império britânico nas águas sul-atlânticas. Mas é Thomas Cavendish quem primeiro espalha a fama do seu poderio náutico por êsses mares silenciosos. Em
1591 surgiu em Santos. Pilhou e abrasou a vila. No ano seguinte tentou repetir a proeza e foi
derrotado pelos portugueses que desceram do planalto paulista. Em 1595 James Lancaster quis
tomar Recife e Olinda: a resistência e a agressividade dos moradores bastaram para destroçar-lhe o corrpo expedicionário. Em 1599 os flamengos Hartman e Broer desafiaram as fortalezas
da Baía. Em 1604, afinal, uma frota holandesa fundeou na mesma baía de Todos os Santos. O
governador Diogo Botelho preparou com tanta energia a defesa do pôrto, que não ousou ela
prosseguir nas hostilidades.

*
Das lutas de que resumidamente falamos como das que ocorrem no século XVII, concluirá o leitor que, socorrendo os vários pontos da costa ameaçados pelo homem de outra raça
ou de outra fé , os portugueses levaram sempre para mais além as suas fronteiras . Não marcharam tontamente. Obedeceram à prudência militar e ao empenho político de preservar, de defender e de resgatar a área territorial que lhes coubera, ao seu rei e à sua gente, pelo direito, melhor de todos, do descobrimento e da ocupação. Portugal não se contentou com o diploma pontifício, com os tratados e a palavra das chancelarias. Atrás dos seus nautas expediu os seus soldados. Povoou mais depressa para expelir o intruso. Estendeu êsse povoamento para o sul e para
o norte a-fim-de não lhe deixar, no imenso litoral, nenhum ponto de apoio. Criou vigilantemente um império, com o propósito de fazê-lo exclusivo. Contra os concorrentes, a quem não .
deu quartel; contr'1- os adversários, onde quer que os encontrasse; contra os índios aliados dêles
e contra os corsários que espalhavam o terror pelos itinerários oceânicos.
O Brasil não foi para a mãe-pátria, nesse século e meio de pelejas contínuas, um mimo
gratuito que lhe não custasse sacrifícios pesados. Arredondou-lhe, no mapa, a área cósmica armas em punho, e sublimado o sentido bélico de sua colonização infatigável. Simultâneamente
animou-o com o espírito nativista, resultante inevitável da oposição ao estrangeiro. O amor da
terra sobreveio à sua defesa valorosa.
PEDRO CALMON.

Século XVII

desfecho da aventura de Villegaignon afastaram-se definitivamente os franceses do sul
do Brasil; mas em 1594 os armadores de Dieppe, Jacques Rifault e Charles des Vaux,
estabeleceram-se na ilha do Maranhão e ataram relações comerciais com o gentio. Desde
então e por algum tempo, não cessaram as comunicações entre a França e o norte do Brasil. Alargando as ambições, pensaram que poderiam lançar os fundamentos de uma «França Equinocial», e, em 1612, a expedição de La Ravardiere fundava a cidade de S. Luiz.
Parece realmente que a colónia prosperava; mas os portugueses, que já então haviam planejado o Brasil desde o Amazonas ao Rio da Prata, não podiam consentir que os franceses se estabelecessem no Maranhão, como um quisto. Uma expedição organizada por Jerónimo de Albuquerque, que havia fundado perto do estabelecimento francês um forte de
Portugal, desembarcou em Guaxenduba e, reforçada pouco depois por Alexandre de Moura,
que tomou a direcção superior da operação, expulsava em 1615 os franceses.
La Ravardiere não desistiu logo dos. seus intentos. De França veio a Portugal. Eram,
porém, então apenas intenções de alcançar dos portugueses que lhe comprassem a dinheiro
a sua desistência. Não está provado que chegasse a receber a quantia que lhe fôra prometida, talvez ainda antes da saída do Maranhão C).
A luta contra os holandeses foi mais longa e a sua investida mais perigosa para os
portugueses no Brasil.
Já nos fins do século XVI apareceram navios holandeses na costa brasileira. Em 1604
uma armada de Holanda entrava na Baía, tomando um barco português carregado de açúcar e deitando o fogo a outro . Era, todavia, então, apenas uma guerra de côrso, em que,
Aliás, só os portugueses foram prejudicados, porque os seus navios é que traziam nos bojos
todos os produtos da terra e tôdas as riquezas do Oriente. Mas as circunstâncias modificar-se-iam quando Filipe lI , que nos trouxera a inimizade dos holandeses, mandou por mais
de uma vez apreender os navios da Holanda que continuavam a freqüentar os portos da
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(1) A Sr." D. Lia Ferreira do Amaral apresentou ao Congresso Luso-Brasileiro de História uma comunicação
em que aproveita alguns documentos inéditos, que viu no Arquivo Histórico Colonial. Mas há outros.
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Península, onde carregavam para os do norte da Europa os produtos que os navIos portugueses traziam da índia e do Brasil, e os espanhóis da índias .ocidentais.
, Já que não podiam continuar a comprar nos portos peninsulares as mercadorias que
,lhes asseguravam o quási monopólio com aquêles portos, os holandeses resolveram levar as
suas navegações até aos países de origem, lá se estabelecendo e criando, na medida do possível, as condições de inutilizarem as posições portuguesas, tanto no Brasil como no Oriente.
Para o Oriente se fundou a Companhia das índias Orientais; para o Brasil, em 1621, a
Companhia das índias Ocidentais. Não era, propriamente, o Estado, quere dizer as Províncias Unidas, pelos seus órgãos de govêrno, que realizava a expedição e procurava criar um
império, - porque, a bem dizer, por êsse tempo não havia o que se costuma chamar o
Império Holandês. O que havia era uma larga organização comercial, para a qual os holandeses, as mais das vezes, pouco mais davam do que os marinheiros. Os capitais que sustentavam a emprêsa eram dinheiros dos judeus ou dos cristãos novos refugiados desde o século À'VI .nos Países Baixos; os soldados que tomariam de assalto as posições portuguesas,
recrutavam-nos por tôda a Europa entre os aventureiros, que naquela época procuravam quem
lhes pagasse o esfôrço de mercenários.
Como quer que seja, a 8 de Maio de 1624 uma armada da Companhia das índias
Ocidentais composta de 26 navios, 1.700 soldados, 1.600 marinheiros, quinhentas bôcas de
fogo, sob o comando de Willekens, aparecia diante da Baía, entrava dentro do pôrto no dia
seguinte e começava o combate, que não durou senão aquêle dia, pois durante a noite, com
o pânico, começou a debandada. A capital do Brasil caía assim em poder dos holandeses;
mas perante o acontecimento todo o país reagiu e o próprio govêrno de Madrid resolvia
auxiliar, por tôdas as formas, a recuperação da Baía C).
Logo na colónia começava a organizar-se a resistência sob a direcção do Bispo D. Marcos Teixeira, visto que o governador, Diogo de Mendonça Furtado, havia sido feito prisioneiro por não ter querido recolher-se como a maior parte da população. Em breve reünia
2.000 homens, contando com os índios, que tão bons serviços haviam de prestar na luta que
,então começava. Os holandeses eram apertados cada hora com maior vigor, assaltados mal se
desviavam do recinto da cidade fortificada, e jà se não atreviam a penetrar no interior, onde
as vigias portuguesas acorriam prestes para ir afadigando o inimigo.
Chegavam de tôda a colónia os reforços de que era possível dispor, - de Pernambuco,
enviados pelo capitão-mor Matias de Albuquerque, do Rio de Janeiro, levados por Salvador Correia. Para comandar as fôrças que assim se haviam podido reünir chegava do Reino
D. Francisco de Moura e logo depois, a 26 de Março de 1625, aportava à Baía a esquadra
portuguesa e espanhola do comando superior de D. Fradique de Toledo.
(1) As praças do Brasil não estavam apercebidas para ataques de farças militares europeias organizadas, porque a ocupação portuguesa não era de conq uista. Preparad as para [:esistÍr às piratarias, que desde o comêço do sé·
culo XVI, pouco depois do descobrimento, infestaram as costas, só depois do aparecimento das primeiras esquadras holandesas se começou , verdadeiramente, a sua fortificação em regra . O mesmo, aliás, se pode dizer da maior parte
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PEDRO JACQUES DE MAGALHÃIS

Quadro existente no Galeria de Arte Antigo de Florença

DEMONSTRAÇÃO DO ATAQUE À CIDADE DA BAíA PElAS FÔRÇAS LUSO-CASTELHANAS, NO ANO DE 1625
G ravura reproduzido do Jornada dos Vassa los do Coroa de Portu ga l, pora se recuperar a Cidade do Salvador, e~c., pelo p.e Bartolomeu Guerreiro . - Lisboa, ano de 1625
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BATALHA NAVAL ENTRE AS FÔRÇAS lUSO·CAS TElHANAS , COMANDADAS PELO CONDE DA TÔRRE, E AS FÔRÇAS HOlANDESAS DO CONDE DE NAS SA U. ÊSTE COMBATE TRA VO U·SE JUNTO
DA ILHA ITAMARACA, AO NORTE DA CIDADE DO RECIFE , A 12 DE JANEIRO DE 1640

Gravura reproduzida da Rerum pe r Octennium in Brosilio , etc. de Gaspar BarliEus. Amsterdão, 1647 . - Exemplar existente na Biblioteca da Marinha

ATAQUE Ã CIDADE DA BAíA PElAS FÔRÇAS LUSO-CASTELHANAS, NO ANO DE 1625, SEGUNDO UMA GRAVURA DE JOÃO TEIXEIRA ALBERNÁS , - ANO DE 1631

Era uma grande: esquadra que se: reumra em Cabo Verde: 26 navios da coroa de
Portugal com cêrca de 4.000 homens, tendo como almirante D. Francisco de Almeida e
como general D. Manuel de Meneses; 37 navios da coroa de Castela, com uns 7.000 homens, tendo como almirante D. João Fajardo de Guevara.
Contra tão grande armada não era possível a resistência dos holandeses, que de mais a
mais estavam longe de possuir o moral levantado que seria preciso para tal momento. A 30 de
Abril assinavam a capitulação, pois não chegara a tempo a armada de socorro que da Holanda
seguia para que se não perdesse a posição admirávd, que logo de comêço haviam conquistado.
Em Fevereiro de 1629 os holandeses, que não desistiam de tomar posições no Brasil,
entravam em Pernambuco, apoderavam-se do Recife. Começava então a epopeia da defesa e
da restauração de Pernambuco, - luta formidável que os portugueses, pouco ou tardiamente
ajudados pelos espanhóis, prolongariam até depois da aclamação do rei natural em 1640'
Devidir-se-ia a guerra em vários períodos. O primeiro começava então e terminaria
cinco anos depois com a derrota de Matias de Albuquerque, que se via obrigado a retirar
para o sul, após aquela guerra de guerrilhas que havia de ser adoptada durante tôda a luta
e tornaria possíveis as intervenções da Metrópole.
Então aparecem igualmente os nomes que ficaram até ao fim como símbolos da resistência e da unidade moral das raç.as com que estava a edificar-se uma nação nova, - o
branco, nascido já na Colónia, André Vidal de Negreiros, o índio Filipe Camarão e o negro
Henrique Dias. Efectivamente, quando se vê hoje, com a perspectiva dos séculos, a campanha de libertação do norte do Brasil, fica-se com a certeza de que já então, ao fim de um
século de actividade colonizadora, se dava e em parte dera a combinação de raças que determinaria a criação de um tipo novo de império, de que algumas vezes, parece, os próprios
criadores tiveram a visão antecipada.
E foi de tal maneira eficaz a resistência dos portugueses em Pernambuco, que os
holandeses se viram obrigados a tentar a organização de um estado capaz de manter a guerra
e de facilitar o comércio que ali os conduzira. Chega por isso ao Brasil o único estadista que
os holandeses lá puderam levar, Maurício de Nassau, que realizaria na verdade uma obra extraordinária, que não teve seguimento nem foi ompreendida na Holanda.
De resto N assau, ao chegar ao Brasil, cometeu logo um grave êrro,.---." o de cercar
a Baía sem condições para a vencer. As circunstâncias eram efectivamente muito diversas
ao fim de cartorze anos e os defensores da Baía não seriam surpreendidos pelos processos de
combate dos holandeses, nem eram já milicianos bisonhos sem treino de guerra nem capacidade de iniciativa C).

das fortalezas orientais, onde os nossos inimigos foram alguns potentados indígenas manejados pelos mllOUrOS», até
ao aparecimento de holandeses e inglêses.
(1) Sôbre a derrota de Nassau na Baía está a sair do prelo um documento fundamental: a Relafáo Diária
de Pedro Cadena de Vi/basancti, na colecção dos Clássicos da Expansáo Portuguesa no M,mdo. Cfr. Dr. Serafim
Leite, Páginas da História, Rio, 1936.
.
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A derrota de Nassau na Baía viu-se depois que veio a decidir do futuro dos domínios
holandeses no Brasil, porque seria da Baía precisamente que haviam de sair tôdas as iniciativas de resistência e de revolta .
Acresce que entretanto se restaurava a independência em Portugal. E embora não
fôssem muitos os recursos de que disporia o Rei restaurador, bem se compreende que os portugueses no Brasil cobrassem novos ânimos e procurassem por tôdas as formas resistir à expansão dos invasores.
A guerra, porém, alargara-se de facto a um teatro mais vasto, e a zona de conquista
dos holandeses chegara ao rio de S. Francisco, onde haviam erguido a fortaleza do Penedo.
Como necessitavam de braços para servir os engenhos de Pernambuco, lançaram-se sôbre
a costa da Mina e não tardariam em conquistar a fortaleza de S. Jorge, a mais antiga e gloriosa posição militar e comercial dos portugueses na costa ocidental de África.
A Restauração, todavia, como se disse, modificaria as condições. Como Portugal não
fôra nunca inimigo da Holanda e as campanhas que os traziam envolvidos proviessem da
aliança com a Espanha, pôde D. João IV negociar um armistÍcio, que os holandeses cumpriram com tão pouca lealdade, que, logo a seguir e contra o que pouco antes se combinara,
saltaram a Luanda, que tomaram por fôrça. A felonia parece contudo que, em lugar de entibiar os portugueses, maior vigor trouxe às suas aspirações de reconquista.
Por isso, António Moniz Barreto assume a direcção da luta no Maranhão e em 1644
os holandeses são obrigados a sair. Ao mesmo tempo Nassau abandonava o govêrno do Brasil e iniciava-se simultâneamente com o desenvolvimento do ataque sistemático lançado pelos portugueses, o enfraquecimento interno dos holandeses, que não tinham já um grande
chefe que os guiasse.
Trava-se logo uma luta diplomática, habillssimamente dirigida desde Lisboa por
D . João IV, e na Holanda, nos primeiros tempos, por Francisco de Sousa Coutinho, desta
forma se juntando aos esforços militares, que cada vez se tornavam mais vigorosos, a acção
protectora dos diplomatas, que vigiam e algumas vezes condicionam as possibilidades de resistência no Brasil.
É verdade que as próprias condições da organização dos estabelecimentos holandeses
no Brasil constituíam a sua fraqueza. Tratava--se de um domínio de exploração comercial,
sem objectivos políticos superiores e incapaz de realizar só por si a exploração de um país
que tinha de ser . tratado agrkolamente. Por isso, chegara-se a esta situação paradoxal de não
poderem os holandeses conservar-se no Brasil se lhes faltasse a cooperação dos fazendeiros portugueses que se haviam mantido nos territórios ocupados. Com efeito a maior parte dos
colonos holandeses era constituída por judeus ou cristãos novos. Ora sabe-se agora, e já então
o sabiam os portugueses, que os judeus são excelentes para explorar colonos mas incapazes
de explorar colónias. Os engenhos que forneciam o açúcar necessário ao comércio das frotas holandesas era extraído das canas cultivadas nos engenhos dos lavradores portugueses ou,
mesmo quando a propriedade era de judeus, dirigidos por portugueses.
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BATALHA DE GUARARAPES, ENTRE PORTUGUESES E HOLANDESES. - ABRIL DE 1648

OUTRO PORMENOR DA BATALHA DE GUARARAPES
Reproduçõo de dois painéis existentes no Imtiluto ArqueológIco de Pernambuco

Viu-se desta forma que o problema consistia em fazer com que os fazendeiros se revoltassem, auxiliados evidentemente pelas autoridades portuguesas, que seguiriam naturalmente os processos iniciados pelos de Holanda, - o processo de ladear, sem as declarar nulas, as cláusulas dos tratados, que D. João IV se via obrigado a manter, por não ter uma
armada capaz de fazer frente à holandesa, que ameaçava bloquear o T ejo na altura em que
as condições da guerra da Restauração tornavam cada vez mais precárias as possibilidades de
auxílio aos revoltosos, - se bem que tenha de reconhecer-se que os auxílios enviados de Lisboa foram sempre muito superiores às possibilidades reais da Metrópole.
A revolta dos pernambucanos, excitada pelo governador da Baía, foi o rastilho. João
Fernando Vieira, rico fazendeiro e homem inteligente, activo e de grande influência, assumiu
o comando da revolta, logo auxiliado pelas fôrças de André Vidal, Filipe Camarão e Henrique Dias. Para que houvesse unidade de comando, seguia de Lisboa o Mestre de Campo
General Francisco Barreto, - ao mesmo tempo que seguia também, sob o comando de Salvador Correia de Sá e Benevides, a armada que depois de se reabastecer no Rio de Janeiro,
onde todavia tinha de deixar alguns reforços, iria reconquistar Angola C).
Já sob o comando de Francisco Barreto e a cooperação de João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias e Filipe Camarão, - portugueses da Metrópole,
mestiços, Índios e negros, --ose travava a primeira batalha dos Guararapes, em 19 de Abril
de 1648, a primeira grande vitória dos portugueses nesta luta.
Nova batalha, nova vitória nos Guararapes. E os holandeses, que pouco a pouco haviam perdido as suas melhores posições, encontravam-se pràticamente encurralados no Recife.
A chegada da armada de Pedro Jaques de Magalhães, com ordem de cooperar no ataque, permitia lançar mãos ao assalto final, que se iniciou a 20 de Dezembro de 1553 e terminou a 24 de Janeiro de 1654, com a capitulação da Campina do T aborda. Terminou o domÍnio holandês no Brasil.
O esfôrço admirável realizado durante tantos anos parece que realmente se deve considerar como a primeira e acaso a mais bela manifestação de que no Brasil se constituía
uma nação nova e una, a-pesar do cruzamento das raças, dado que já não era possível lutar
contra a vontade de vida livre, dentro da nação portuguesa, dos colonos que, pela fôrça das
armas, conquistavam o direito de viver independentes.

MANUEL MÚRIAs.

(1) v. a memória apresentada ao Congresso Luso-Brasileiro de História (1940) pelo Sr. Júlio Cayola. que
aproveita materiais inéditos importantes e esclarece o problema.
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CAPíTULO V

A expansao portuguesa e o problema
da liberdade dos mares

descobrimentos trouxeram uma multidão de aspirações novas, situações inéditas, a
revelação e o contacto com raças distantes, tôda uma revolução nos horizontes geográficos e na escala dos f.enómenos económicos. Não podia o direito, disciplinador
das actividades e das a9pirações, deixar de acompanhar esta ~rande transformação.
A revolução jurídica não é menor do que a revolução económica. Decerto, a Idade
M.édia formulara alguns princípios de direito marítimo, mas as velhas praxes fixadas no 'Çonsolato del Mar, nas Regras d'Oleron, nas ordenanças de Wisbuy, no Jus H anseaticum maritimum, não podiam abranger e regular o complexo de necessidades e de situações criado pelo
extraordinário desenvolvimento da navegação. Por outro lado, o comercialismo intenso, transoceânico, desenvolveu as normas mercantis e preparou a autonomia do direito c.omercial, e a necessidade de ordenar as terras moças dos além-mares criou um novo tipo de direito, o direito
colonial, tão belamente iniciado com a série humaníssima das nossas leis de prooecção aos indígenas, e com as famosas Leis das In dias, monumento legislativo que mereceu a Luminius o expressivo comentário: - Se Roma criou a razão legal a Espanha criou a piedade jurídica.
I Finalmente, as acaloradas discussões a respeito da soberania das terras e dos mares descobertos ajudaram a forjar o moderno direito internacional, tão diferente do antigo direito das
gentes -_ nova ordem jurídica, para a qual contribuíram indistintamente todos os que se degladiaram sôbre o assunto, os que atacaram e os que defenderam a liberdade dos mares, pois
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«sea cual fuere la causa que defiendan, coperan a la empresa común, progressiva y fecunda,
que consiste en precisar notiones, depurar ideas, disipar errores, eslaborar razionamientos . .. » e) .
.o problema da liberdade e do domínio dos mares não se limita a um simpl,es duelo
literário-jurídico representado por três nomes, Hugo Grocio, Fr,ei Serafim de Freita,s e Selden.
Foi um assunto que absorveu a atenção duma multidão de tratadistas de vários países, e a
actividade das chancelarias e de numerosos diplomatas.
Não fomos só nós a formular direitos. Por tôda a parte, políticos, legistas, canonistas,
levantaram reivindicações. As doutrinas esboçaram-se, mesmo antes de D . Henrique ter iniciado as suas emprêsas náuticas, pois - escreve o ProE. Paulo M ,ereia - «q questão remonta,
na Europa meridiondl, à época em que as cidades de 'Itália tendo consolidado o seu poder marítimo pretenderam justificar, perante o direito, as suas manifestações de soberania sóbre as
águas do Mediterrâneo; e quem' primeiramente as versou foram naturalmente os glosadores
e post-glosadores . . .» e). Os descobrimentos vieram, porém, agitar bortemente a questão, ampliar, preci s·ar , sistematizar as doutt"inas.
Foi longo, pois, o processo da liberdade dos mares. Durante séculos se fizeram as reivindicações sôbre os mar.es com. mais ou menos aparato emdito .
.veneza afi'rmou a sua soberania a respeito do Adriático, e não faltaram «juristas a defender os interêsses comerciais da República» e). Bateram-se por esta causa Bartolomeu Caepolla e, séculos depois, - porque ainda nos séculos XVII e XVIII a questão foi largamente agitada - Marco António Peregrino, Cornélio Francipano e Frei P.aulo Sarpi. Em 1442 Rafael
Fulgosi e Rafael Currius opinaram mesmo que o Adriático se devia chamar gôlfo de Veneza
(Consilium per quod declarant gulphem esse dominorum V enetum). Da mesma forma Pisa
proclamou o s·eu domfnio sôbre o Ticreno, o ducado de Sabóia sôbre o Mare Nicenum, e Génova
sôbre o gôlfo de Génova, então denominado o mar da Ligúria, até à Córsega, pretensão que
encontrou um intrépido paladino no jurisconsulto P,edro Baptista Borgo.
Os estados atlânticos foram, talvez, ainda mais exclusivistas.
A Noruega, então unida à Dinamarca, defendeu energicamente o exclusivo sôbre o

(1) Fernandez Prida, Prólogo da edição do De Justo imperio L,/sit. Asilltico - texto latino e tradução espa,
nbola de Don José Zurita - publicada pela Universidade de Valhadolide.
(2) Os estados mediterrânicos, talvez porque formulavam pretensões sôbre partes do velbo mar latino,
conhecido e sulcado desde tempos imemoriais, a «princípio restringiram-se à jurisdição criminal, especialmente
contra a pirataria». Depois alargou-se o âmbito das reivindicações ((traduzindo-se sobretudo na tributação dos navios
que passavam pelos respectivos mares, e ainda em tentativas para reservar o exclusivo de pesca» . Paulo Mereia,
Os jurisconsultos porto e a doutrina do ((mare clausum», nos Novos Estudos de Hist . do Direito, pág. 22.
Tem-se discutido se as cidades mediterrânicas sustentaram o exclusivo de navegação nos respectivos mares.
Para Raestad parece que isso foi uma invenção atlântica, nascida na Noruega e, mais tarde, seguida pelas nações
ibéricas. O Prof. Paulo Mereia lembra, porém, que pelo menos Ângelo Ubaldis sustentou poderem os venezianos
((Januensibus et alUis quibuscumque interdicere potentiam navigandi navigare volentibus per eorum gulphum » (obra
cit., pág. 25) e Amilcar Marchesini escreve: ((a cidade de Pisa chegou a não permitir a nenhuma galleM, a não ser
as suas, navegar no Mar Thyrreno» - A Liberdade dos Mares, pág. 6.
(3) José Honório Rodrigues e Joaquim RibeiroJ Civilizafão Holandesa no Brasil, pág.. 69'
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«e, ainda no século XVII, segundo afirma Perels, se reconhecia o seu domínio sôbre o mar da Islândia e da Groenlândia»
Por seu turno, a Inglaterra def.endeu com rara tenacidade o mare clausum. ~ curiosa,
por exemplo, a carta patente de Henrique VII a favor d'Elliot Ashurst de Bristol e de dois
escudeiros dos Açôres - João Gonçalves e Francisco Fernandes - para poderem fazer, sob
o pavilhão inglês, descobertas marítimas e tomar posse das respectivas terras, desde que não
fôssem às regiões achadas pelos súbditos (<do nosso q'/lterido irmão e parente El Rei de Portugal
ou de outros príncipes amigos e Confedemdos». Aí se determina: «Que se no futuro algum
mar setentrional -

(l

estrangei1"O n~vega1" e se dirigir dS ditas terras que êles descobrirem, e ali fôr contra vontade
dêles para adquirir riq'/lteza, lhes dá poder para combater e expulsar, 0'/11 de encarcerar e punir
os ditos Estrangeiros ainda mesmo quando fôssem súbditos de Príncipes amigos» e).
Não admi,ra que os inglêses adoptassem para as terras longínquas a doutrina, se a pro-

clamavam para o velho mar da Grã-Bretanha. Basta recordar que a rai,nha Isabel chegou a
«mandar capturar no T ejo navios hansiáticos que sem sua' licença tinham sulcado os mar~
da Escócia» C).
Não faltaram lJeóricos a apoi.ar as pretensões da Inglaterra, sobretudo depois qu e
Hugo Grocio lançou o famoso manifesto sôbre a liberdade do méllr. Quatro anos depois do apar,ecimento do Mare Liberum, William Wdwood apresentou a primeira refutação da tese de
Grocio, em que sustenta o direito dos inglêses aos seus mares e). Um italiano ilustre, Alberico .
Gentile, antigo discípulo da Universidade de Perugia, mestre de Oxford, advogado da embaixada de Espanha em Londres, e um dos arautos do moderno direito internacional, a-pesar-de
ter condenado a doutrina veneziana sôbre o Adriático, defendeu , na Hispania advocationis,
cheio de gratidão à Inglaterra pelo seu acolhedor asilo, que «o rei é senhor, em toda a sua
extensão, dos mares que banham a Grã-Bretanha» C). Foi, porém, John 5 el.d en , num livro revisto, segundo se diz , pelo próprio Carlos I, e publicado à custa do T lesouro real, quem melhor interpretou a dO'/lttrina oficial da Inglaterra a êste respeito: «a posição insular da Grã-Bretanha dá-lhe poder não sôbre as águas territoriais que são o prolongamento do território,
mas sôbre tôda a água salgada, constituindo a via natural de acesso» (J'
O autor do Mare Clausum julga, da mesma forma que Grodo, inadmissíveis as pre-

tensões portuguesas, mas, como bom inglês, entende, para se servir duma frase de Ortolan,
que o mar deve ter um dono e êsse dono é o Rei de Inglaterra.
13 natural que a afirmação do direito por parte de uns forjasse protestos por parte dos

(1)
(2)
(3)
(4)

Amilcar Marchesini - obra cit., pág. 6.
Visconde de Sant.1rém, Quadro Elementar, Tomo XV, págs. 4-5.
Sylvio Gurguel de Amaral- Ensaio sobre a vida e obras de Hugo de Groot (Grotius), pág. 24.
Sa.íu em 1613 com o título An abridgement of o/l Sea-Lawes. Em 1615 e 1616 a parte relativa à supremacia dos mares foi publicada em latim sob o título De dominio maris lurisbusque ad dominium Proecipue spectantibtls Assertio brev;s et methodica. Gurguel do Amaral, obra cit., pág. 65.
(5) Marcbesini, obra cit., pág. 195.
(6) Marcelo Caetano - Um grande jurista. Frei Serafim de Jrreitas.
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outros. Já contra as pretensões venezianas se levélIntaram clamor,es de várias ódades de Itália.
Paralelamente à doutrina do domínio dos mares foi-se, pois, lentamente gerando a doutrina
oposta. f: curioso notar que o princípio da liberdade dos mares, embora contrário aos interêsses coloniais da Espanha, aqui se desenvolveu antes do aparecimento do Mare Liberum. O
próprio Vitoria, o nome mais representativo do direito internacional espanhol, quebrou lanças por êle. Foi, porém, o autor das Co ntroversiae illustres --= Fernando Vasquez M enchaca
- o seu mais ardoroso defensor, com uma argumentação que «Grocio seguiu muito de perto,
referindo-se-Ihe com decidido elogio» C).
Enquél!l1to Grocio, a-pesar-de dar ao seu trabalho o amplo élIspecto dumá reivindicação universal, publicou o M are Liberum ao serviço dos interêsses da Co m panhia das lndias
O rientais e), os juristas espanhóis escreveram desinteressadamente, seduzidos apenas pelo aspecto humano da doutrina.
:j(:

Não admira, dado os «grãdes gastos e perjgos e despesas» C) trazidos pelos descobrimentos, que os nossos monarcas procurassem afirmar claramente a posse das terras descobertas e defendê-las de tôda a cobiça alheia.
O Prof. M ,ereia lembra que já os mareantes do Infante «arvoravam cruzes nos lugares
qf4e descobriam e entalhavam nas árvores a emprêsa de D . Henrique fazendo assim, como diz
Zurara, os «malhões da conquista do Infan te» e). Posteriormente, a partir de D. João Il,
usaram-se padrões com o escudo real, de pedra, para os não corromper o tempo.
Também ainda em vida de D. Henrique começaram as medidas restritivas sôbre a
naViegação para as tertas descobertas. Em 1443, D. Afonso V atJendendo aos avultados sacrifícios do Infante com as emprêsas náuticas - grande despesa que feita teem e entende de
fazef - dá-lhe o quinto ou dízimo do que de (da trouverem segundo a nós pertença» e proíbe a
navegação além do Bojador, sem lic.ença do Infante, sob pena de pel'derem , em favor dêste,
o navjo ou navjos em que assy la forem e todo o que de la trouverem C). Posteriormente, pela
(1) Paulo M ereia, obra cito
_
(2) No seio da Com pan hia das l ndias levanta ram-se dúvidas, filhas de escrúpulos religiosos, sôbre

:I legitimidade das prêsas feitas pelos navios da C om panhia. A questão tomou vulto e ia provoc.ando uma cisão. «Então
resolve a Companhia incumbir Hugo de Groot de defender a legitimidade da prêsa. A ssim, sob a inspiração e
n(,lcessidade de defesa dos interêsses comerciais da Companhia, surge o «D e Jure praeda» que, no entanto, não foi publicado. O capitulo XII desta obra foi destacado e impresso sob o tÍtulo ((M are lib erum», p ara exercer sôbre a opinião pública certa influência capaz de justificar as necessid ades econômicas dos mercadores de Arnsterdão» (Honôrio
R.odrigues e Joaquim Ribeiro, obra d t., pág. 70).
E sintomática a atitude de Grocio diante da obra de Frei Serafim de Freitas. Julgou possível uma re~pos ta,
m as, devido às perseguiçóes políticas de que fôra vítima, desin teressa-se pelo problema e lembra irànicamente aos
h olandeses que ((procurassem entre os seus juízes algum que respondesse ao espanhoh>.
(3) Lei de 31 de Agôsto de 1474. T. do T ombo, Maço I de Leis, n .O 178. O Prof. Paulo IM ereia publicou-a.
Obra cit., pág. 43.
(4) Obra cito
(5) Carta de D . Afonso V , de 22 de Outubro de 1443 (Algu ns Docum entos ... , pág. 8). Pela carta de 3 de
Fevereiro de 1446 tomaram-se medidas semelhantes a respeito da navegação para as C anárias. Idem , pág. 9.
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lei de 31 de Ag8sto de 1474, agravou-se a pena para os que f8ssem sem iicença do monarcâ,
comerciar, guerrear, tomar mouros às «ditas terras e mares da Guinea», apesar de se declarar que poucos o têm ousado fazer C). Seja qual fôr a preminencia, estado e condiçom do infractor «moura por eUo e por esse mesmo feito perca todollos os beês que teuer assy moues
cumo de raiz?).

Mais enérgica foi ainda a carta de 19 de Setembro de 1462. Depois de declarar que os
trautos da Gujne resgates e minas de ouro e negociaçom somente pertencem «a estes regnos», determina que as pessoas de Espanha, ou de qualquer outra proveniência, aí tomadas, sejam, sem
outra ordem nem fegura de juizo, deitadas ao mar, «pera que mouram logo naturalmente»,
pois assim exige a conservação duma «cousa tam grande e de tanta sustancia e valor».
Gomes de Carvalho opina que esta provisão não deve ter sido executada e que talvez
mesmo não tenha saído da chancelaria do monarca, pois não se encontra nenhum eco disso
na documenoaçw coeva.
Parece, por veDes, que a dureza Iegislativa foi neste período mais para assustar concorrentes perigosos e piratas, ou para afirmar energicamente a soberania, de que para castigar
os violadores dum monopólio, pois ao mesmo tempo que as leis declaram tão rudemente o
,exclusivismo, vários oratados reconhecem o direito de comércio e trânsito a estrangeiros nos
nossos domínios. Em ul52, por exemplo, na carta de aliança e salvo conduto dado por seis
anos ao duque da Bretanha e seus vassalos, D . Afonso V permite oos habitanoes da Bretanha
não só vir a Portugal negociar, ou por qualquer outro motivo, mas também «a outros quaesquer lugares sugeitos ao domínio português, a pé, e a cavalo, como por mar em qualquer quaItdade de navio que seja, carregado ou não, armados e abastecidos de homens de mar e de
armas conforme o pedir a sua segurança» C).
~ a mesma contradição aparen.te que fêz, por um lado, guardar telntas reservas e caute-

las a l 1espeito das terras descobertas e da for.ma de navegar, e, por outro lado, deixou embarcar
tantos eSllrangelros nas nossas naus.
As ordenações manuelinas, reconhecendo que as leis sôbre «cousas, trautos e resgates» de
S. Jorge da Mina e da Guiné nom andam em tal ordem e em tal declaraçom como deuem e
convem, condensam os preceitos legislativos ampliando a matéria à índia e a «quaesquer outras terras e mares e Lugares de Nossa Conquista». Reservavam também a pena de morte para
os infractores, «assi natural como estrangeiro», mas, mais humanas de que a lei de 1480, estabeLeceram julgamento. Por outro lado, determinam para aquêles sôbre quem não pese outra acusa-

(1) <tE algús que se deles antremeteram em caso qlle foram mt~y pOt4COS outJerom por eilo assaz graues penas
corpos como nos beés».
'.?1
(2) Visconde de Santarém, Quad. Etem., vaI. I1I , pág 91. Exigiu-se para isto licença dos capitães dos lugares e fortalezas. Em 14~, porém, esta formalidade desaparece. Neste novo documento D. Afonso V determina que
os súbditos da Bretanha possam «comerciar livremente em Portugal e seus domínios sem que lhe seja imposto o menor estorvo ou impedimento». Quad. Elem. Sôbre esta matéria veja-se também o livro de Gomes de Cal1ValhoD. Joáo III e os Franceses.
asy
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ção além da de terem sido encontrados «nos maares e marcas das ditas terras», que a sentença se
não execute sem conhecimento do monarca - «para ·sôbre isso mandarmos o que ouvermos
.
.
maIS nosso serVIçO».
Os nossos soberanos, ao mesmo tempo que legislava,m sôbre o assunto, encostavam-se
à autoridade de Roma. P.or uma série de bulas, os pontÍfioes reconheoeram a nossa acção evangelizadora e os serviços em defesa da Cristandade, e definiram o direito de Portugal sôbrc as
terras descobertas, e mesmo sôbre terras Q descobrir, até à Índia inclusive C). Para que a nossa
missão não fôsse pl'ejudica.da, fulminaram os perturbadores com «inumbrales excomunhões e
defesas» como se diz no Esmeralda e).
Alguns factos contribuíram para agitar êste problema tão apaixonante, para a Europa ,
durante séculos: ,
I - A viagem de Colombo, origem da famosa bula Inter ccetera, de Alexandre VI ,
que dividia os novos mundos já descobertos e a descobrir C) - partilha que mais tarde
havia de motiva,r o irónico comentário de Francisco I: - «O sol brilha para mim como para
os mofttros. Gostaria de ver o testamento de Adão q~te me ex clue da partilha do mundO».
II - A fama dourada que se espalhou das terras descobertas, capaz de vencer todos os
perigos, tôdas as cominações legais. A ambição e o gôsto de aventuras encontravam, nessas l~e
gióes, largas perspectivas.
IH - As guerras entre a França e a Inglaterra, e sobretudo o formidável duelo entre
hancisco I e Carlos V, que veio au.~nentar a guerra de corso, e conseqüentemente as reclamações diploméÍJticas através das quais as doutrinas ganham precisão.
IV - A Reforma, que v.eio trazer para o mar ódios religiosos. Às velhas rivalidades
políticas uma nova rivalidade se juntou. Lembremos, ·e isto só a tÍtulo de exemplo, o martÍrio
do Padre Inácio de Azevedo e dos seus 39 companheiros, quando iam para o Brasil. Na própria História Trágico-Marítima se encontra um eco dêste antagonismo l.'eligioso na comovenl!e
narração da viagem de Jorge Albuq uerq ue Coelho.
Além disso, a posição anti-romana dos reformados dava-lhes liberdade para desacatar e
atacar as bulas pontifícias sôbre esta matéria.
V - O conflito ,entre a Espanha e a Holanda, que motivou apaixonados libelos contra
tôda a Península ·e transformou as nossas colól1ias em campo de peleja.
A doutrina portuguesa sôbr.e o mar foi-se lentamente definindo e ganhando precisão

(1) A grande série de bulas sôbre esta matéria pode-se ver em Fortunato de Almeida - Hist. da Igre;tt
em Port., vol. lI, pág. 224 e seguintes.
(2) Prólogo.
(3) Esta divisão do novo mundo entre Portugal e a Espanha foi feita mais para defesa dos direitos de Espanha de que dos nossos direitos já afirmados numa série de bulas anteriores. «o documento 'Pontifício - observa
Silva Rêgo - foi outorgado ao Rei Católico .. . e nem o nome do rei 'Português (D . João lI) nem o nome de Portugal
nêle aparecem». O Padroado Porto no Oriente, pág. 12. Pelo tratado de Tordesilhas corrigiu-se esta partilha. Posteriormente D. Manuel «pediu e alcançou de ltUio II a confirmação de tal divisão em 24 de lanei)'o de 1506.» - Buli.
Patr. Port~lg., Tomo I, págs. 70-71. António da Silva Rêgo, oh. cito

através dos diplomas legais, das letras pontifícias e das reclamações diplomáticas, até que no
final do século XVI e no século XVII os juristas longamente a meditaram. Entr;etanto, a base
da argumentação encontra-se nas leis de Afonso V, sobretudo na lei de 1474, que parece já
um manifesto de direitos.
A nossa afi.rmação de direitos, nas suas linhas simples, isto é, anJtes dos jurristas a terem
envolvido numa teia de distinções e num pesado aparato erudito, baseava-se nos seguintes fundamentos:

I - A descoberta:
Já a primei.ra Lei sôbre o assunto, o diploma de 1443, refer-Índo-se às terras que se encontram para além do Bojador frisa que até então «nom avja njnguem na cristendade que delto
soubesse parte, nem sabiam se avia la poboraçam ou nom, nem direitamente nas cartas de marear nem mapa mundo nom estavam debuxadas senon a prazer dos homens que as faziam». O

argumento foi largamente repetido . No despacho de D. João 111 a Rui Fernandes, em 2 de
M aio de 1534, estabelece-se com nitidez a «distinção entre águas livres e águas fechadas»: «Os
mares que todos devem e podem navegar são aquêles que sempre foram sabidos de todos, m as
os outros que nunca foram sabidos, nem parecia que se podiam navegar e foram descobertos
com tão grandes trabalhos por mim, êssfts nãO) C).
II - Os descobrimentos exigiram grandes sacrifícios, despesas e perigos:
Também êste argumento afIora já nos diplomas do século xv - fazemos grandes gastos
e perigos e desp esas, diz a lei de 1474 - e encontrou eco nas bulas pontiHcias. Numa carta de

D. João III a João da Silveilfa, com instruções diplomáticas, êste aspecto da questão foi energicamen te pôs to: as despesas dos descobrimentos são tão grandes com gentes e na'Vios, que «tôdas
estas navegações não somente são descobrimentos mas verdadeiramente se pode dizer que são
compradas por tanto sangue e dinheiros, como têm custado» r).
lU - Os serviços prestados com os descobrimenros na propagação da fé.

1:ste argumento, que não esqueceu a Afonso V, foi largamente desenvolvido pelos papas e pelos escritores de quinhemos.
Não era só a evangelização das gentes remotas, era a luta com os infiéis, e a descoberta
do Preste João, pois lembra D . João IH na carta referida: «Os portugueses trouxeram à luz não
somente isto mas descobriram as terras do Prestes que é rei cristão de grande poder e gente
sem número a cuja ajuda se espera a destruição da seita de Mafame'de».
IV - A autoridade das bulas pontifbas e aposse.
Já a lei de 1474 se encosta a êste argumento: - a «autoridade das ditas literas que da
dita doaçom temos como per posse e costume . ..».
João de Barros ao explicar os títulos 'de D. Manuel precisa esta doutrina evocando a
prescrição: «Para os quais titulas não houve mister mais escritura que a primeira doação ApostoUca, ft trazellos elle em seu ditado quanto mais que ao presente já são confirmadas pftr
(1) Gomes de Carvalho, obra
(2)

cit., pág. 64.
Publicada por G. de Carvalho! obra cito Ver pág. 184.

·
' .
o Direito de Usucapionis (como dizem os Juristas) de mais de cincoenta e tantos anos de
posse ... » C).

No declínio do século XVI começam a aparecer os teorizador'es da doutrina. O problema
alarga-se do campo da acção ao campo da especulação jurídica. Nas mãos eruditas dos jurisconsultos a doutrina complica-se. São sábias construções erguidas, no estilo da época, com elementos variados - princípios do Corpus Juris, opiniões d.e civilistas e canonistas, depoimentos dos
historiadores, máximas dos Padres da Igreja e numerosos versos latinos.
Sobretudo, o problema tornou-se palpitante depois que Hugo Grocio publicou o l \!Jare
Liberu m. Escrito propositadamente contra nós, não podia deixar de produzir uma reacção por
parte dos escritores portugueses. Bento Gil não esper0u mesmo que o Mare Liberum lhe chegasse às mãos para lhe r.esponder, prometendo voltar ao assunto .se o livlfO contivesse argumentos dif.erentes dos que êle previa. A grande resposta foi, porém, dada por Frei Serafin;' de
Freitas no seu monumental De Justo Imperio Lusitanorum Asiatico, obra admirávd pelo poder
diaLético e pela erudição vastÍssima. Fernandez IPrida classifica o autor de terrible polem ista, e
Nys considera o De Justo Imperio superior, pelo vigor da argumentação e pela ciência, à obm de
Gtocio, e melhor mesmo de que o Mare Clausum, «tão pesado e diff;tso».
Imp1acàvdmente Freitas mostra as contradições de Grocio, e as suas deturpações de
tex;tIos. Tôda a sua argumentação é hábil e solidamente documentada pois responde - como
diz o tradutor francês .- - «vigoureusement corps à corps, chapitre par chapitre, argf;tment par
argument, avec une science aussi profonde qu' étendue, une diale6tique serrée, une ferve ur
consciencieuse et impitoyable».
A doutrina de Freitas é hoje uma doutrina vencida mas através da obra há páginas

de humana piedade como as que escrey.eu sôbre 'Os náufragos e os dir·eitos dos que se encontram
no estado de extrema necessidade. Dá também uma série de soluções justas para vários probLemas, e a sua atitude ajudou a equilibrar exageros em sentido contrário, pois Grocio, à fôrç a
de proclamar a liberdade, chega a comprometê-la grávemente C).
Grocio é filho da Reforma, a sua construção assenta, como nota António Sardinha, <mo
individualismo dos Estados» que veio a triunfar em Westefália, e «destruíu a sociedade internacional baseada na Cristandade». Ao contrário, Frei Serafim de Freitas reelaborou «num sentido orgânico os conceitos recebidos dos escolásticos da Idade Media» C). ~ um defensor do
vdho ideal de República Cristiana, família constituída por tôdas as nações cristãs, tendo, à cabeça, como autoridade reguladora, o Papa : «~Qual seria -' pregunta Frei Sera.fim de Freitas
como se fines·s·e üma crítica antecipada à Sociedade das Nações =-= o laço de concórdia, pela
autoridade do qual se pacificariam as tempestades, se afastariam as opiniões turbulentas, e se
domaria e comprimiria a vaidade e orgulho, se, desde o princípio, nada tivesse sido instituído
na Igreja para conter todos pela sua autoridade e poder?».
(I) D écada I, liv. VI, capo L
(2) Fernandez Prida, pág. 17.
(3) A liança Penins~llar, 2.a edição, pág. 248.
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livro de Frei Serafim de Freitas é, ainda agora, cur:oso, pela demonstração erudita e
admirável que fêz da nossa prioridade nos descobriori1.entos, pela forma como apreende e documenta a nossa missão civilizadora, o sentido espiritual de expansão, e ainda pela corajosa
e enérgica lição de ponuguesismo, dada em Espanha, sob o domínio dos Filipes C).
«Freitas não def,ende pretensões dos portugueses ; justifica situações adq uilfi das , que é
muito diferente. «Que os holandeses naveguem à vontade, se estendam e conquistem livremente, mas não esperem nunca gozar o fruto dos nossos trabalhos nos mares que nós descobrimos primeiro e percorremos com tanta fadiga à custa do nosso sangue e da nossa vida» (De
l fttsto l mperio, capo U) e). Estas palavras são a síntese da sua doutrina que a angústia do es-

paço não permite aqui analisar tecnicamente C).
Antes de concluir é legítimo formular uma pregunta: ~Como devem ser julga.das as
nossas restrições à liberdade dos mares descobertos pelos portugueses?
Não têm faltado pedradas contra a colonização portuguesa, por causa desta doutrina.
Parece-me, todavia, que nada mais injusto. A ética dos mares era então pequena. Por tôda a
parte se exercia o corso, e não havia qualquer escrúpulo em assaltos às terras indefesas. «Nos
pfincípios do século XVI o armar navios pafa if para o Atlântico apresar naus da Índia, ou galeões da Nova H espanha, tornou-se em França uma verdadeira indústria, e não das menos remuneradoras. o.s lucros eram dos mais tentadores. Uma só emprêsa bastava para fundar a fortuna dum indivíduo e o risco era pequeno ... » e).
(1) Já o Visconde de Santarém notou que o trabalho de Frei S. de Freitas é um «fortíssimo manifesto cootra Castcla», o que faz admirar t&-lo o .gov&rno espanhol deixado publicar, "tanto mais que o autor era lente da
Universidade de Valhadolide». Estudos de Cartografia antiga (Autógrafos e notas dispersas, vol. lI, págs. 224-225). T ambém T orneaux éampans escreveu um juízo semelhante: «estão ali tanto em política como em administração os princípios mais liberais. Não sabemos qual mais nos espante se um professor da Universidade de
Valhadolide compor um tal livro, se o govêrno espanhol permitir a impressão. A sua extrema raridade leva a supor
que foi c~lidadosamente suprimido depois».
(2) Marcelo Caetano, obra citada,
(3) Ortolan, na D iplomatie de la Mer, nota com razão que o título dos livros ,<Mare Liberum» e ,<Mare
Clausum» «est encore dans toutes les bOliches du moment qu' on parle de la liberté des mers; mais le contenu est bien
moins généralement connu qu' on ne pourrait le sHpposen> . Não é mais lido o monumental trabalho de Frei Serafim
de Freitas a-pesar do seu duplo aspecto de reivindicação jurídica e de reivindicação histórica.
Na impossibilidade de dar aqui uma larga notícia crírica da doutrina de Freitas limito-me a uma breve nora
bibliográfica. D a obra de Fr. Serafim de Freitas além da edição larina de 1625 existe uma tradução francesa - Justification de la Domination Portugaise en Asie, Lille, 1882 - de GuiGhon de Grandpont, que já anteriormente publicara no n.O 90 dos Annales Maritimes et Coloniales (1845) uma tradução do Mare Liberum. Existe também da obra
de Freitas uma tradução espanhola (acompanhada do texto latino) de D. Calixto Valverde y Valverde, publicada
em 1925 pela Universidade de VaU1adolide.
A douu'ina de Freitas foi sintetizada por José Frederico Laranjo - Uma Questão de D ireito In ternacional entre Portugal e a Holanda no século XVII, no «Insrituto», vol. XXII, 2.'" série (1885); por Marcelo Caetano num
estudo admirável pela clareza e ordenação - Um grande Jurista Português. Frei Serafim de Freitas, separata da
Nação Portu.guesa n.0 5 5, 6 e 7 da 3-'" série (1925), e no CUl~OsO u'abalho de Moses Bensabat Amzalak, T rois Prémrsellrs Portugais. Sôbre Grocio pode consultar-se o estudo do diplomata brasileiro S. Gurguel do Amaral (Ensaio sôbre
a vida e obras de Hugo de Groot). A respeito d&ste problema podem ainda consultar-se: Ruy Neva.!, De la liberté
dcs mers; J. F. Champagne, La mer Libre, la mer fermée; Pillet, Les fondatet~rs du Droit Intern.; Nys, Les Origines
dtl Droit Intern.
(4) Fernando PaUla - A Carta de Marca de João Ango, pág. 7,

Já

D. Afonso V, tão clamorosos foram os abusos dos corsários kanüeses, chegou a
aprestar para os r.eprimir «Uma armada de 20 naus grossas e outros navios menores» C).
Nos r.einados seguintes o problema tornou-se ainda mais agudo. Com D. João IH multiplicaram-se os protestos, as recl.amações contra os «ladrões que foram nos meus portos
descobertos por el-r.ei meu s'enhor e padre e por mim», contra os que «querem catr.egar por
fôrça do meu brasil, onde de justiça nem de razão não podem ir os meus», contra os lad.rões do
mar, ladrões de toda a roupa como se dizia então. Nas instruções dadas a D. Ântónio de
Ataí.de, fala-s·e em mais de 300 navios tomados pelos frances·es num espaço de dez anos «número enorme para o tempo se nos lembrarmos que todo o comércio do Oriente era então
feito por quatro ou cinco navios pois tal era a fôrça das esquadras que anualmente partiam
J

para a Índia»

C)"

OS próprios monarcas davam incremento a esta indústria pela distJribulção de cartas de m arca o que era, a propósito de represálias e de vagas indemnizações, a legalização do
J

corso. Contra êsse hábito levantámos protestos na Escócia, na Inglaterra, em França. A cana
de marca concedida por Francis o I a João Ango deu enorme trabalho à diplomacia de
D . João UI , e por causa da carta de marca dada pela rainha Isabel aos irmãos Winter tivemos
de tomar duras atitudes contra os inglêses C).
Também o assalto devastador às nossas colónias era f.reqüente. O B'rasil e a Guiné
várias vezes foram vítimas de tropelias, e a própria Madeira sofreu grave insulto dos franceses (4) e em 1553 os inglêses tentaram, num audacioso golpe, tomá-la C). Por vezes estas expedições eram armadas por altos funcionários, como a da Pelerine a Pernambuco, que foi
enviada pelo comandante da es·quadra francesa do M ,edi,teocâneo, barão de Saint Blancad. Não
t aramente os próprios sobera1nos, às ocultas, as subsidiavam e instigavam ...
Não admira pois que se empregassem para as ter.ras descobertas, todos os meios de
defesa. Além disso, neste tempo, nenhum govérno verdadeiramente queria a liber.dade dos mares. Se algum a r.eclamava era para seu uso exclusivo. Ao mesmo tempo que o Conselho Prtivado de Inglaterra negava a legitimidade das nossas pretensões, considerava ·« mare clausum»
J

o m ar que banha o norte da Escócia para o efeito de fazer capturar os navios hanseáticos que
por lá passassem)) e). Os próprios holandeses, a quem coube, por terem iniciado mais tarde .a
sua expansão ultramarina, o papel de campeões da liberdade do mar, «reclamavam para si êsse
direito q uanto ao Spitzberg e a Groenlândia C) e pretenderam estorvar aos espanhóis o caminho
das Filipinas pelo Cabo da Boa Esperança)) e).
J

MÁRIO DE ALBUQUER~UE.

(1) Visconde de Santarém, obra cit., Tomo lI, pág. 94(2) Fernando Palha, obra cit., pág. 7·
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Rebêlo da Silva - Hist. de Porto nos séculos
Santarém, obra cit., I1I, pág. CXXIX.
Rebêlo da Silva, obra cit., IV, 594.
Mereia, obra cit., pág. 32.
Id.
Gurguel do Amaral! obra cit:, pág. 24,

XVIl

e

XVIII,

vol. IV! pág. 5~.
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DA RESTAURA.ÇAO A IMPLANTAÇAO
DO CONSTITUCIONALISMO
(1640-1833)

CAPíTULO I
A situaçao moral, social e política do império
colonial, no momento da Restauração .

dois blocos se pode consiqerar dividido o que, no momento da Restauração,
nos restava das conquistas: o do Atlântico, compreendendo o Brasil e Angola, Angola ligada Intimamente à América portuguesa pelo comércio dos
-escravos, e o do Oriente, formado pelos territórios da África Oriental, subordinados à índia até 1752, o Industão e suas dependências da Ásia Extrema.
Dentro dêste último grupo circunstâncias próprias tornavam também
diversa a atitude política de Portugal: no Extremo Leste do nosso Império sustentámos uma
guerra defensiva contra os holandeses e os potentados indígenas seus aliados e incidentalmente
contra a Inglaterra, opondo-nos ao mesmo tempo ao relaxamento dos costumes e às dificuldades que os nobres e algumas das ordens religiosas constantemente criavam aos Conselhos de
M

Govêrno e aos Vice-reis, mesmo quando a presença do inimigo tornava precária a nossa posição. Em África, na África Oriental Portuguesa, entende-se, a guerra que mantivemos quási
sempre com os régulos cafres tomou um aspecto de ofensiva com que se deve relacionar a pretensão de dominar o comércio do interior e a descoberta de minas de ouro' e de cobre. Nem
outro objectivo tiveram as medidas administrativas e militares publicadas em referência ao território de Moçambique.
A história do Oriente português no período que vai de 1640 a 1750 assinala-se por
uma constante alternativa de guerras e tréguas, donde saía cada vez mais cerceado o nosso
domínio. Não é preciso insistir nas razões dêste facto, já ,explicadas noutros capítulos. Se fôra
possível o milagre épico de ter trazido para a clvilização latino-cristã tantas e desvairadas gentes, não o foi o de as conservar sob o nosso império.
Ao raiar a Aclamação, à-parte Ormuz, os domínios do Oriente conservavam-se sob
o govêrno de Portugal, em situação transitória, contudo, pois nos faltava também aquilo que poderia manter a integridade da posse: sem navios não poderia o Reino defender e conservar
praças e feitorias, defendidas por fôrças desgastadas e em luta com o poder cresoente de fla- .
mengos e de inglêses. Só o domínio do mar assegura a integridade de um império colonial.
Quando o conseguimos em 1650 n.o Brasil, não nos foi difícil contar para breve com a expulsão
dos holandeses de Pernambuco. Uma vez perdido no Oriente, foi fácil aos nossos in~migos
assenhorearem-se das regiões onde não era possível, sem ser por mar, levar reforços de vulto.
Resultou daí a perda de Malaca em 1641, conquistada pelos bátavos; o cêrco de Goa pelos
holandeses, que esperavam podê-lo consumar por te1"ra com o auxílio das tropas do Hidalcão,
o qual afinal se não 1"ealizou, porque se desfez a coligação; a nossa quási impotência contra a
ameaça e a acçã.o da Oeste Indische Compagnie e contra os flamengos, em paz connosco na
Europa e em gue1"ra n.o Oriente, e contra os quais o Vice-Rei D. Filipe Mascarenhas, que governou na índia de 1645 a 1651, instigaVlél os régulos, por mandado de D. João IV, a manter luta
sem quartel que sem nos comprometer nos aliviava. Isto não obstou, todavia, a que a situação
continuasse cada vez pior, pelo auxílio que contra nós os holandeses encontram mais de uma v.ez
nos indígenas.
Aos males de origem externa somavam-se os que resultaram da indisciplina que tanto
prejudicam sempre a nossa admin~stração, quer na índia quer em Marrocos. Eis o que se
verificaria alguns anos depois da Restauração na revolta da populaçã.o de Goa, por exemplo, entre a qual tanto os nobres como as ordens 1"eligiosas mantinham escandalosas querelas
a que nem punha têrmo o perigo comum em face do inimigo.
Com bastantes pontos de contacto corr,eram os sucessos na Ásia Extrema, ainda que
Macau se possa considerar como fazendo excepção; raras vezes ameaçada dir,e ctamente por
um inimigo exterior, estranha aos conflitos que ensangüentavam e ennodoavam a índia, talvez
pela sua própria estrutura política, como pretende o Sr. Dr. Jaime Cortesão, Macau, se atravessou épocas de crise, foram elas apenas de natureza económica e derivadas da xenofobia sínica e
japonesa. Amparando com mais ou menos fortuna a concorrência da Holanda e da Ingla-
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terra, os macaístas conseguiram todavia, nesta época e ainda até mais tiarde, sustentar a supmmacia de Portugal, que se apoiava em factores morais de grande pêso: a tradição e o apostolado.
Nas outras terras do remoto oriente, o poder, mais simbólico do que real, exercido por
nós, encontrou nos holandeses contraditores impiedosos. Dominávamos a parte oriental da Ilha
das Flores, com o convento-fortaleza de Larantuca e os arquipélagos de Adonar e de Solor.
Estava ainda o campo aberto à nossa expansão para as ilhas em tôrno, pois a esta região da
Malásia não havia chegado o mouro (que em tôda a parte fôra um dos mais encarniçados
inimigos da nossa gente) como adversário descoberto ou como escondido instigado! dos naturais. ,M as, se era assim, também acontecia que ,tôdas essas ilhas, muito arrooadas de Goa e nos
antÍpodas do Reino, dificilmente eram socorridas e mantidas. Guarnições de meia dúzia de
homens, que para mais não dava a escassez de gente, agüentaram-se isoladas durante anos.
Devemos até ver neste facto, mais que numa tendência natural para a mestiçagem, a razão de
êsses elementos nacionais, ,esparsos pelo oriente, se cruzarem com os nativos, dando-lhes tôdas
as qualidades superiores da raça e fazendo perdurar e multiplicar a influência, pelo menos
moral, da Monarquia Portuguesa.
A luta em Timor, para defender a ilha dos holandeses, tomou os mesmos aspectos de
violência que a guerra singalesa, com a diferença, porém, de que, mesmo com poucos recursos, nos conseguimos manter. A paz com os Estados em 1661 apenas nos levou os territórios de Cupang e Labayona.
No que perdíamos como no que nos restava (e a-pesar dos desmandos a que aludimos)
é inegável a grandeza do esfôrço com que dilatámos a civilização que o Cristianismo inspira. Foi
a sua doutrina que, igualando perante Deus as castas e os povos, contribuíu para elevar o conceito de dignidade humana. Já Oliveira Martins, no livro O Brasil e as Colónias portuguesas,
estabeleceu a diferen~a l'eal entre o Império que fundámos na América e aquêle que os holandeses tentaram criar no nordeste brasileiro. Escreveu êss'e grande mestre da inteligência
portuguesa: «Acusem-nos de termos instalado na América um sistema feudal, acusem-se os
vícios da nossa administração colonial, mas o facto é que ela criou nações, fêz germinar e crescer as sementes de novas pátrias ultramarinas; ao passo que as Companhias dos holandeses
jamais criaram cousa alguma, a não ser um sistema hábil de rapinar o trabalho indígena, depois de terminado o período das rendosas pi.ratarias. Saquear e entesoirar, eis aí o propósito
dessas instituições, exclusivamente nascidas do espírito mercantil». E Oliveira Lima, ao comentar a acção dos dois povos em Pernambuco, reproduz com igual sentimento essa verdade
objectiva: «o que Amsterdão pretendia era encher os seus armazéns de pedras preciosas,
dos açúcares e outros géneros coloniais com que Portugal supria as lojas de Bourges e de
Gand». Guardadas as naturais diferenças entre os resultados obtidos, podemos afirmar que,
quando as fôrças humanas, confessando-se vencidas, tiveram de condensar em pequenas parcelas do Oriente o poderio português, uma fôrça superior continuou a espalhar por todo o vasto
continente as primícias da sua fé e do seu nacionalismo, evangelizando, ensinando, aconselhando e fazendo ciência para bom nome de Portugal e do imperativo supremo que o fizera

abalançar-se aos mares. «Graças a êsse fervor religioso, é o Sr. Dr. Jaime Cortesão quem escreve, comum aos portugueses no Oriente, estendiam-se então por tôda a costa industânica,
Ilha de Ceilão, Gôlfo de Bengala e Arquipélago Malaio, cêrca de 300 igrejas e missões religiosas, o que, a-pesar dos crimes cometidos pela intolerância em nome da fé, dá à história do
nosso Império no fndico o lustre inegualado duma finalidade superion;.
A política militar portuguesa na África Oriental, dirigida para um fim económico
como na fndia, tomou contudo uma feição diversa. As operações revestiram-se sempre duma
forma ofensiva, utilizando as alianças com o indígena ou para conquistar novos centros de
comércio ou para alcançar ricos filões auríferos, como paga de auxílio às regiões onde a tradição
os colocara. Poderí.amos citar como exemplos a interVlenção, desde I 597, na luta entre o Chunzo
e o Monomoté1Jp~, mais tarde entre aquêle soberano indígena e o régulo Chiconda, e ainda na
revolta de Matuzianha, que tornou possível ao capitão Diogo Simões assinar o tratado que nos
patenteava as terras de Chicova, e de resultados bem outros, mas do mesmo significado, a revolta contra nós de tôda a Macaranga, em I632, assim como os massacres de que fomos vítimas em Massapa e Luanze, ou entre o Zambeze e a Chidima. Tudo isto são episódios da
cooperação afro-portuguesa, sempre por nós promovida num sentido de penetração e sujeição
à nossa superioridade, de terras e povos que nos fechavam as portas.
Mas não era apenas dos régulos indígenas que os Vice-reis da fndia e as autoridades
africanas tinham de defender os territórios que estavam debaixo da sua jurisdição. São os
árabes, os inglêses, os holandeses e os franceses que pilham, cada um como pode, as terras
onde as guarnições portuguesas escassamente constituídas, armadas e municiadas, lhes não
podem opor a devida resistência e o castigo devido.
Os bátavos apoderam-se da região do Cabo e ameaçam conjuntamente com os britânicos Sofala e Lourenço Marques. Por sua vez os franceses ocupam as ilhas Querimba, e, primeiro os árabes de Mascate, e depois os omanitas, promovem sem proveito a conquista de
Moçambique e com fruto a de Mombaça. A perda desna cidade afecta não só a capitania de
Mdinde mas também o domínio das terras de Zanzibar, Lamo, Brava, Pate, Pembe e Monpia.
Com a fixação dos flamengos e dos inglêses no sul, um século depois da Restauração apenas
os territórios entre Lourenço Marques e o Rovuma estavam sujeitos ao domínio português.
A-par da actividade militar, as disposições administrativas e económicas ditadas em benefício' da comunidade portuguesa da África Oriental foram das mais notáveis de tôdas as
que se publicaram no sentido de promover a colon ização. Fêz-se a junção dos reinos do Monomotapa, Quiteve, Butua, Manica e Chicova, sob a superintendência dum único governador dependente do Vice-rei da fndia, e o estabelecimento de fortes pL;esídios nas bôcas do
Cuama e em Sofala. Após ter legislado sôbre a organização administrativa e militar, o Monarca ditava as medidas que lhe pareciam mais indicadas à colonização. Tudo o que podia
constituir um factor de progresso era estudado e resolvido com suma minúcia.
O problema económico fôra o que mais intensa e Intimamente presidira à vida da coló-

I

>

o
,«
Q,
ci
w

CI

o
.«

L>

«

~

«
U
«
«
CI

:<

I-

o""c..
I

..:
o
~

}J

li'

COMBATE NAVAL DE TAMANDARÉ , ENTRE AS ARMADAS DE SERRÃO DE PAIVA E lICHTHARDT.-9 DE SETEMBRO DE 1645
De Di e Unbekannle N eue-Welt ele, D'O. Da;>per -Amslerdõc /673

....

-

~~~

'f'

~fl:

:hn1bu

)o..,

p.iJ "~~ '"

>-/-<
".,tPdJ't:.f . 6 .10"

j

~

.

r}

·
",o 'h rir

.

.

((/~""" (."

"'!tr", !;('

I"

. lI;'

./11/;,' 4 f;

r . -J/I/

s-

r /INI

DEMONSTRAÇÃO DOS RIOS DE CUAMA
Gravura reproduzida da Breve Tratado ou Epflogo de todos os Vice-Reis que tem havido no Estado do índio, de Pedro Ba rreto de Resende. - 1635

w

o

o
Z

«

oo
~

""«
u
I

w

o

o....

.~

'o""o... «i'!"
o oc
z
V')

w

V')

w

o

z

«

o
I

V')

O

u

""
«
co

ma, quer estimulando a petietraçãG pela esperança de lucros obtidos do comércio com o interior (escravos, mas especialmente marfim. algum ouro e bastante cobre). quer mantendo no
aventureiro português a crença na descoberta das minas de que SofaIa fôra minguada mas
não desanimadora promessa. ~ em satisfação dessas razões vindas de expot que-a carta régia
de 1635 põe têrmo ao monopólio da Coroa sôbre certos produtos que saíam pelos Rios e que
eram considerados como um dos melhores rendimentos do Estado: ouro, prata. metais pobres, âmbar e marfim. Favorecendo a liberdade do comércio, a Coroa criava para si mesma
prej,uÍzos , -não recuando todavia diante dessas razões.
As dificuldades surgidas após a Restauração não permitiram ao govêrno de D. João IV
prosseguir no cumprimento integral do plano, sem que tal represente descuido. A maneira
como o Estado português olhou os interêsses do Império ressalta da publicação da carta régia
de 13 de Janeiro de 1645 que permitiu o comércio dos escravos entre Moçambique e o Brasil, sem estôrvo para aquela colónia e com vantagem para esta, perdida Luanda desde a ,ua
ocupação pelos holandeses. Outras decisões importantes mostram a determinação do monarca e dos seus ministros, a-pesar elas dificuldades, provenientes da guerra na Europa e na
América, de guardar a Mrica Oriental.
A-par destas tentativas tanto de povoamento como de organização económica, o embeleco do ouro continua a ser estímulo para os menos descoroçoados. As tentativas do capitão
Domingos Madeira não deram fruto: as minas de Chicova ou povoavam apenas a imaginação
do indígena ou estavam bem escondidas, não cuidando o Monomotapa de lhes denunciar o paradeiro. O projecto de separação de Mombaça, Sofala, Moçambique, Rios e Chicova, do govêrno da fndia , proje.cto estudado no Conselho da Fazenda no primeiro quartel do século XVII,
foi pôsto de parte, pois tornaria mais difícil, por faltar a cooperação da fndia, a exploração metalífera, agora que à miragem do ouro se acrescentava a da prata (expedição de D. Nuno Alvares Pereira, capitão dos Rios, à Chicova). Em 1622 vão Nuno da Cunha e Madeira em busca
de cobre e esta alucinação foi tão persistente, que ainda em 1744 o Marquês de Alorna,
Vice-Rei da índia, promovia o achamento do ouro.
A-pesar das dificuldades de cristianização e das rivalidades entre instituiçÕeS missionááas, os agostinhos, os dominicanos e os jesuítas esforça.ram-se na obra civilizadora. Nos começos do século XvIII o fruto dêsse apostolado traduzia-se por ·trinta e uma igrejas espalhadas
pelo interior e pelo litoral, dependentes dum administrador eclesiástico, autónomo do arcebispado da fndia (bula de Paulo V, In super eminenti militantis, de 1612) e uns dos feitos
mais estrondosos dos pregadores foi a conversão de Mazura , festejada em Roma e em Lisboa
com aplauso geral. No Te Deum cantado em S. Domingos em 1652 para celebrar o baptismo do Monomotapa assistiram a Côrte e D. loão IV.
Porém, como sucedia -;liás na fndia e nas outras parcelas do Império Português, as
ambições de particulares e os abusos das autoridades tornavam a vida social de Moçambique
e,.xtremamente difícil. Litígios que descambavam em brigas, atropelos que levavam os indígenas à rebelião. As atrocidades de um Francisco Rodrigues , sertanejo, em 1714, deram como
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resultado o levante dos povos da Chidima, e, para não referirmos mais casos particulares, diremos ape~as que o desentendimento, por via de 'questões domésticas, entre D. Inez Correia Cardoso e seu marido António José de Meneses, ultrapassou os limites dum desacôrdo
conjugal para atingir-as proporções de uma guerroa, seguida de incêndios e morticínios. E como
êste caso, quantos a provarem ° mau emprêgo do mando pelos senhores feudais do sertão e
pelos goy,emadores locais.
A situação dos territórios das duas margens do Atlântico não era maiS próspera
em 1640.
O arquipélago de Cabo Verde e a região fronteim da costa, genericamente designada
por Guiné, vivera sujeita aos assaltos dos anglo-holandeses. Drake dera comêço às visitas de
pil."atagem em 1585 com o saque da Ribeira Grande, alargando-se a acção dêsses aventureiros,
a ponto de o domínio português, no ano da Restauração, estar reduzido às terras demarcadas
pelo Casamansa e Bolola.
A vida económica da Guiné ressentia-se dêstes cometimentos e do negócio de escravos,
em contrahando, que os negreiros espanhóis faziam por sua conta e por conta dos fazendeiros
das Antilhas. D. Francisco de Moura que terminara o govêrno em 1622 calculava em cêrca de
cem mil cruzados o que a fazenda da coroa perdia anualmente: Em 161) o capitão Nicolau de
Castilho, num relatório enviado para Lisboa, queixava-se de os soldos e demais ordenados estarem atrasados alguns milhares de contos. Tudo isto causava um mal estar que se reflectia em
roubos e descàminho dos dinheiros públicos e foi éliproy,eitado, já depois da Aclamação, pelos
partidários de Castela, pois a situação financeira de forma alguma beneficiara da mudança de
dinastia: em 1646, governando Gonçalo Gamboa Ayala, rebentou em Cacheu um sério motim contra a instituIção da liberdade de comércio e as providências disciplinares que a Capitania
de Cacheu vinha pondo em prática desde a sua institu·ição, dezasseis anos antes. Na inquirição
de testemunhas apurou-se que haviam sido alguns espanhóis os principais fomentadores dos
distúrbios.

°

Gomo em Moçambique, em Angola os portugueses susténtavam havia mais de sessenta
anos de guerras com os sobas. Em 1578, com a reyolta de Ngola NBandi, rei de Angola, começou um período de lutas muitas vezes de maus resultados para nós mas ql,le terminavam inva~
riàvelmente pela derrota dos indígenas mal armados e inferiores em tática e estrategia à usada
pelos capitães portugueses. Assim sucedeu no fim do século XVI no tempo de Paulo Dias de
Novais e depois no de Cerveira Pereira, o conquistador e povoador de Benguela.
A-pesar da resistência do negro - revoltas do ,régulo do Ndongo, do Cafuxi, dos sobas
Quilonga e Sumbe Ambala, do rei de Matamba, e da célebre Junga NBandi (D. Ana de
Sousa), a rainha Jinga dos portugueses;:.". paulatinamente se fêz a marcha para o interior e a
ocupação do litoral (Ambaca, Cabaça, Massangano e Sombreiro), ora seguindo na peugada dos
pombeiros, negociantes de escravos, ora em busca das minas de prata de Cambembe e de cobre
do Sumbe. Corno no resto do império os conflitos particulares apressam a ruína que os holan-
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deses exploram em i"oveito seu;' bloqueiam a costa dificultando o tráfico do negro com grave
dano para as plantações de cana do Brasil e depois, em 1641, apoderam-se de Luanda, agravando ainda mais a situação.
Neste ambiente de insegurança vive também o Borasil. No sul esboçam-se os primeiros conflitos, uns em seguimento daqueles que já haviam perturbado a vida da colónia, entre
jesuítas, protectores do í,ndio, e os roceiros seus exploradores; outros entre os clãs de plantadores e negociantes, entre reinóis e brasileiros, conflitos que culminam no século XVII em
S. Paulo com a luta entre Pires e Camargos. No norte torna-se mais pesada a ameaça da
invasão flamenga. Expulsos da Baía, que haviam tomado em 1624, os bátéllVos fixam-se no Recife e em Olinda, seis anos depois e alargam as fronteiras da Nova Holanda até à~ margens do
Mar.anhão e do S. Francisco após a chegada do príncipe João Maurício de Nassau.
Na luta com a Companhia das lndias Ocidentais, antes e depois da Restauração - 25
anos de guorra -- afi1iII1a-se a consciência da nacionalidade nascente e a união de ·todos os elementos que a hão-de formar: brancos e mestiços, negros e índios; mas afirma-se igualmente
o interêsse da metrópole, quer no tempo dos Governadores e dos Vice-Reis, quer durante o
reinado de D. João IV. Vencendo inúmeras dificuldades, umas nascidas da pobreza do tesouro e outras da necessidade de manter a paz com os Países Baixos, Portugal empregou na
defesa do Brasil tôdas as f8rças que podia juntar indo ao ponto de desviar da metrópole alguns
dos mais prestimosos chefes, como Fra.ncisco Barreto, para os utilizar na guevra holandesa na
Amérioa meridional.
Se nas demais parcela·s do império as antigas virtudes lusitanas se esm~ciam nas intrigas e na concussão, no Brasil, pelo contrári~, durante êsse período que termina no meado do
século XVII, e que corresponde à monarquia dual e ao govêmo do Aclamado, af.irmaram-se
as qualidades de brio, vontade e coragem que brilharam ou na desdi,ta, como durante a grande
debanda.da para o sul, em 1632, ou nas horas promissoras de glória - a revolta do Maranhão, Monte das T abocas, Guararapes e recuperação de Pernambuco.
Mas se desta forma se evidenciaram os atributos positivos da raça, não foi só na guerra,
contudo, que êles se poderam manifestar. Datam já de então as primeiras entradas devassando
os confins das capitanias de S. Vicente e de Piratininga em demanda da terra mineira, como
se localizam nesse tempo também a penetração pelo S. Francisco e as explorações do Amazonas. Aos poucos, a-pesar da guerra estrangeira e da oposição do indfgena, a influência portuguesa dilatava-se pelo interior e o meridiano de Tordesilhas, defronte da pertinaz vontade dos
nossos mascates, peruleiros, jesuítas e descedores de índios, recua até à cordilheira andina, a
fronteira natural de Santa Cruz nas bandas do poente.

DURVAL PIRES DE LIMA.
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CAPíTULO 11 '

O abandono progressivo do Oriente

'0

índico e alguns retalhos do Grande Oceano transformados num Mare Nostrum,
com a decidida interferência nas regiões marginais, eis uma das emprêsas hercúleas
debuxadas pelos Portugueses em terras do Nasc nte durante a primeira metade
do século XVI. Embora pujantes obstáculos se antepusessem para a sua completa
ex<
ecução, susceptÍveis de aniquilarem as mais vivazes energias, o esfôrço de tais obreiros permitiu que o arrojado projecto houvesse alcançado o limiar da realidade.
Escalonaram-se pelo litoral do leste africano, da Ásia e da Indonésia bases apropriadas
para escala das nossas esquadras e para centros de transacçóes mercantis. Tanto o sistema preconizado por D. Francisco de Almeida, como o defendido por Afonso de Albuquerque, não
deixavam de alvejar o bbjectivo mencionado, ainda que emergisse uma divergência na escolha
dos alicerces para tal empreendimento. Convirá, todavia, ponderar que na época do primeiro
Vice-rei era mais restrita a área sujeita à influência lusitana.
Sem de momento nos ocuparmos da acção nacional nas paragens do Atlântico, a-pesa r--desta limitação, parecerá inconcebível como uns tantos milhares de indivíduos tivessem conseguido dominar simultâneamente em variados troços da África Oriental- ~esde Sofala a
Maçuá - , da Arábia, da Pérsia, da índia, de Ceilão, de Malaca, de diversos arquipélagos da
'Indonésia, e houvessem sustentado contactos çom a China e o Japão! Afoitaram-se na penetração dos países visitados; avançaram por Moçambique, com o especial intuito de compar-

tilharem das ri q uezas atr~but.das ao refno de Monomotapa; expandiram-se peia Ah~ssfnia, onde
ainda pel1duram sinais da nossa intet'Venção, conbotme se observa em Gondar; cimentaram a
dominação portuguesa em vários compartimenoos indianos e malaios, etc., etc.
Assim, não causará estranheza que o indo-português e o malaio-português constituíssem idiomas normalmente preferidos em países do Levante para a expansão do catolicismo e
para as relações comerciais entre os povos indígenas e os europeus. Quando outras nações do
Ocidente
entraram em concorrência com Portugal, relativamente à partilha das riquezas
acumuladas nesses longínquos territórios, os seus navios levavam, de ordinário, alguns tripulantes que conheciam a língua lusitana; nos meados do século XVII os reis de Ceilão correspondiam-se com as autoridades neerlandesas por intermédio do português; pregadores cristãos
aprendiam a nossa fala parra se dirigirem às gentes da índia e da Malásia.
Embora se tivessem joeinado, com a máxima severidade, os valores nacionais (e tantas
excepções se nos deparam! de modo a enviar para as possessões ultramarinas apenas as individualidades de fina têmpera, 2seria possí-vel conservar um tão vasto Império por longos anos?
Inclinamo-nos pela negativa. Acrescentaremos, porém, que o declínio inevitável foi apressado
e acentuado devido a uma série de imprevidências da nossa administração ,e a certos factos de
política internacional que muito nos prejudicaram.
Quando pretendemos discriminar as causas da derrooada, de pronto nos acode a circunstância de ser deveras escasso o número de habitéllntes da metrópole no período considerado; a-pesar-da incerteza nos dados, admite-se que a população não ullJrapassaria 1.200.000
almas. Bastava a freqüente remessa de soldados que deviam guarnecer as praç,as do noroeste
af.riGano, sempr,e ameaçadas pelas inrv,estidas mouras, para se s·entir um abalo na domografia
nacional. Ref.ere Rui de Pina
que o infante D. P.edro, na sessão do conselho destinada a
pronunciar-se sôbre a expedição a Tânger, se mostrara contrário a semelhante intento e justificara a sua opinião com as seguintes palavras: «Mas pôsto caso que passaseis e tomasseis
Tanger, Alcacer, Arzila, queria, Senhor, saber que lhe fariees; porque povoardelas com Regno tam despovoado e tam minguado de gente, como he este vosso, he impossiy.el». E nessa
época, 1436, ainda não avistáramos, sequer, o gôlfo da Guiné ...
As investigações de alguns autores justificam uma reserva sôbre a repetida afirmação
de que as conquistas no ultramar haviam orig~nado um desbaste considerável no awupamenoo metropolitano; contudo temos de aceitàr que Portugal não pos~mía um manancial humano capaz de afrontar por longo tempo os inúmeros obstáculos que se erguiam em tão vasta
superfície. Não se cuidava da boa construção dos navios C) ,e, por isso, amiüda;y:am-s(! os nau-

n

l,

e)

(1) David Lopes, A Expansão da Língua Portuguesa no Ortenu: nos seculos

XVI, XVII

e

XVIII .

(2) Crónica de El-rei D . Duarte - capo XIX.

(3) «Mal construídas e armadas, providas com escassez, e ãbarrotadas de cargal as embarcações comportavam-se mal no mar, abriam água logo à sa'ída, e não resistiam aos temporais. Sôbre noventa e seis naus e um galeão
que fizeram a viagem da índia desde 1580 até IS~, arribaram oito e naufiragaram quinze, submergindo-se onze
com as tripulações. Cinco foram apresadas, ou queimadas, perda enorme, que, sem atender ao vallor das fazendas, pode
ser calculada, pelo menos, em 600:000$000 réis da moeda de então». Rebêlo da Silva - HistórilZ de PortHflZ1 dos
séOHlos XVII e XVIII, Livro VI, pág. 614.
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fdgios, como nos elucida loão de Barros: - «O ooea:no foi principal sepultura dos portugueses, depois que começaram seus descobrimentos». As embarcações conduziam, por vezes,
gente a mais, pessimamente acomodada, o que facilitava o desenvolvimento de epidemias.
Faltavam homens para certos empreendimentos. Já a expedição a Tânger não chegara
a levar metade do pessoal jllllgado indispensável; e, em 1538, querendo D. Joio In enviar
para o índico uma esquadra de .4° navios, apenas conseguiu aprontar 12. No entanto, seria
Juízo errado atribuir tais factos só a uma crise demográfica; outros factores intervieram, confOl'me nos dá a entender Rui de Pi'l1a e): «E porque o tempo se chegava para o Infante prosegui'r o fim porque alii foca, fez alardo por si a toda a gente de sua oroenança, e ainda não
achou cumpridos doi,s mil de cavalio e mil besteiros e tres mil piões: d' onde para cumprimento dos quatorze mil homens que lhe foram oI'denados falleciam oito mil; e a causa de
tamanha quebra não foi uma mas muitas». Assim, não rareiam também os exemplos de em
determinadas oCél.'Siões os dirigentes portugueses terem organizado com rara prontidão várias
jornadas; lembremo-nos de que, no ano de 15°8, estando cercada a cidarde de Arzila, se· ulti~ou em breves dias uma expedição de 20.000 homens.
As dificuldades de ardem económica Já se acentuavam no reinado de D. Manuel.
Assim, a venda das especiarias, que deveria constituir preciosa fonte de receita, em breve
definhou. Entre Setembro de 15°4 e Maio de 15°6 os carregamentos entrados na casa da
lndia C) montaoram a 54.000 quintais; decorridos meses, ainda havia uns 39.000 nos depósitos. O mecanismo comercial mostrara-se deficiente e a sua fraqueza alcançara todos os sectores. A feitoria de Flandres, que poderia ter prestado valiosos serviços para a distribuição dos
produtos ultramarinos, caíra no maior descrédito. Bem justificadas as palav.ras do emba,ixador
Lourenço Pires de Távora, quando a feitoria foi extinta em 1549: dela não devia ficar nem
sombra, nem homem nenhum dos que lá tinham servido!
Embora se tome como exagerada a infot:imação de Afonso de Albuquerque a D. Manuel de que «vós nam tendes na India homem pera que dele devaees confiar vosa fazemda,
nem que saiba que oousa he ser feitor, nem tratar, nem comprar, nem vemder, nem fazer
nehum proveyto .nem fruyto» r), é certo que assaz minguada se nos apresenta a lista das autoridades portuguesas de ní'Vel moral quási idêntico ao de D. João de Castro e de Nuno da
Cunha. A sót1dida direcção dos feitores, o atraso no pagamento dos soldos, a normal rivalidade entre compatriotas, a vulgar propensão dos dominantes para obterem bens avultados em
cunto prazo, utilizando para isso os meios contrários a uma hábil política nndígena, eis, dentre outras, várias causas que fizeram apressar a nossa decadência pelas ternas do Nascente.
Diogo do Couto no Soldado Prático refere-se nos seguintes tevmos às riquezas adqui('Íldas nessas paragens: «parece que este dinheiro da India he excommung~o, porque nam luz

(1) Cr6nica de El-Rei D. Duarte.
(2) ]. Lúcio de Azevedo - Epocas de Portugal Econ6mico (3) Carta de Afonso de Albuquerque em 1513 .
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encantamento, que s~ convel'te em carvóes, o mais deile
vai por onde veio, donde o diabo traz a lebre lá lhe leva a pelle».
A cúpula do infortÚnio foi alcançada quando um rei estràngeiro subiu ao trono de
Portugal. Além da inevitável perturbação que o país havia de experimentar pela perda da
independência, um facto veio agravar as naturais dificuldades: aludimos às lutas da Espanha
contra a Inglaterra e a Holanda, em que ficámos implicitamente envolv1dos. Citaremos, por
exJemplo, o ,rude golpe que o desastre da Invencível Armada originou na nossa marinha de
guer.ra, quási impossibilitada de comboiar os navios mercantes. ~ certo que já no reinado de
D. Sebastião tinham sido promulgadas diversas leis tendentes a garantirem o armamento de
tôdas as embarcações que se destinassem ao tráfico; mas as arremetidas dos nossos conc0t'rentes acresoeram a partir de 1580, como se conhece pelo texto da carta irégia de Março de 1617.
Tivemos, portanto, de enfrentar no índico não só a pertinaz resistência muçulmana,
amiúde Slguilhoada pela diplomacia de Veneza, mas ainda as fôrças de poderosas nações europeias, que de comêço recearam os encontros com as naus lusitanas, procurando abrir caminho
para a índia e Ma,lásia através do Oce.ano Ártico. Bem conhecidas as tentativas de Holandeses,
Inglêses e Dinamarqueses.
â nonhum de n6s ... I-Íe

dinheiro de

Os cOl"sár-ios desenvolviam grande activldade no noroeste africano, na região dos Açôres e, por vezes, aproximavam-se afoitamente do litoral do nosso país (l Verificou-se a necessidade de os dois Estados peninsulares exercerem uma acção conjunta na caça aos piratas. Em
1552 firmou-se um acârdo entre D. João lU e o imperador Carlos V, pelo que deveríamos armar 'um certo número de na,vios de guerra para guarda do mar Lusitano. Todavia não abrandaram as proezas dos ousados aventureiros, que, em diversos momentos, foram até incitados
pelos governantes das suas nacionalidades. Em 1560, D. Catarina teve de enviar Manuel de
Araújo a Londres com o encargo de pedÍ:r providências à rainha Isabel contra as invasões de
súbditos inglêses nos nossos domínios.
Filipe II, no élIno de 1585, ordenou que os portos da Península Ibérica se fechassem
às embarcações neerlandesas, devendo ser apreendidos os navios dêsse país. Como era de esperar, as autoridades holandesas responderam no mesmo tom, e em breves dias sentimos as graves conseqüências da decísão do monarca espanhol.
'Barcos das P.rovíncÍas Unidas contornam a Africa, ·entram no índico e, logo na primeira viagem, conseguem aproar à Malásia. Se por mais duma vez obtivemos v~tória nas lutas
contra a Holanda, o nosso esfôrço havia de esmorecer perante a elevação de novos obstáculos.
Uma esquadra inglêsa,' comandada pelo conde de Cumberland, organizou, em 1518" o bloqueio ao pôrto de Lisboa, e durante esta operação as esquadras holandesas JUanobraram quási
em plena liberdade junto das zonas outrora dominadas pelo pavilhão português. No primeiro
quartel do século XVII consti.tuÍram-se companhias coloniais inglêsas, holandesas, francesas e
dinamarquesas com o intuito de atraÍlrem para as r.espectivas metrópoles as riquezas dessas ter(1) Em 1618 um grupo de piratas turcos chegou. ª desembarcar na península de Peniche.

Em virtude d.e tal concorrência, ainda se procurou assegurar os princípios do
MA-re Nos tru m.. pela lei de Março de 1605, que proibia a aproximação de navios de outras

ras longínquas.

potências junto dos portos da Guiné, do Brasil, da' índia, etc. Mas semelhante disposição apenas se tolmava válida no papel, visto a carência de meios paJra a efectivél'r.
Perante esta série de embaraços, vimo-nos na contingência de restringir amplamente
a soberania na Ásia e na Indonésia, não nos referindo no presente trabalho às vicissitudes experimentadas pelos Portugueses na secção oriental da África, a-pesar-de todo o território permanecer nessa época sob a jurisdição dum único governador. O declí.nio foi acidentalmente interrompido pelas cintilações de lâminas portuguesas, que não deixavam de relembrar as heroicidades prodigalizadas pelos antepassados em tais regiões. Uma das mais brilhantes vitórias
consistiu na acção dos nossos soldados ante uma coligação de potentados do Malabar no ano
de 1570:
'
No terceiro quartel do século XVI já .exuberantemente avultam os indícios do -desmoronamento, não obstante pertencerem a êste período a aquisição de Macau, a tomada de Damão, o
delineamento da fortaleza de Manar, a posse de Jafanapatão, etc., etc. As operações das esquadras holandesas alastravam-se desde a costa ocidental da índia até os arquipélagos da Malásia.
Pouco a pouco tivemos de abandonar os centros de permuta que estabelecêramos nas ilhas das
especiarias. Reagimos por mais duma vez; em 1603, André Furtado de Mendonça vence
um ataque dos Neerlandeses, que forcejavam por se apoderarem de Amboino; mas, em curto
prazo, os nossos adversários se assenhorearam dêsse local. Tivemos também de sustentar longas lutas em tÔtno de Malaca, muito cobiçada por vários chefes indígenas e pelos concorrentes europeus.
A NO. dê Samatra estava situado o reino de Achém. Os seus soberanos trilhavam
uma política dúbia, procurando agradar a Portugueses e a Holandeses, sem perderem a esperança de estenderem a sua acção pela península de Malaca. Numa destas tentativas deparou-se-lhes a tenaz resistência oferecida por Nuno Álva.res Botelho. A seu turno, os governantes
das P.rovíncias Unidas não desistiam de penetrar em Malaca, par-a o que repetiram os assaltos por quási tôda a primeira metade do século XVII. Um dos episódios mais notáveis desenrolou-se no ano de 1606, quando um restrito núcleo de portugueses, chefiado por André
Furtado de Mendonça, teve de repelir uma f~)tte investida preparada por numerosas fôrças
holandesas, que se utilizaram do auxílio de vários régulos dessas paragens. Em 1641 tremulava
a bandeira dos nossos competidores na cidade de Malaca, sendo todavia, em breve tempo,
substituída pelo pavilhão br~tânico C).
(1) O Liul'o do Estado da In dia Oriental de Ant6nio Bocarro, de 1635, uma Relaf40 das plantas e descrições de tôdas as fortalezas, cidades c pouoafões que os Portugueses t;m na In dia Oriental, anónima, e as Descrições
das cidades e fortalezas da lndia Oriental, de Pedro Barreto de Resende, ambas da primeira metade do século "'VII,
mG~trama extensão do domínio português naquelas partes, Deixando de lado as fortalezas da Africa OrientaJ, que
faziam parte do Estado da fndia, essas obras enumeram as seguintes, da Arábia à China: - na Arábia: . fortaleza de
Ctll'iate, 12 léguas ao sul de Mascate, fOrtaleza de Mascate, forte de Sibó, forte de Borca, fortaleza de Soai, forta-

Os dinamaliqueses agiam princÍpalmente na costa de_Coromandel e no reino de Tanjor,
e os .inglêses olhavam com especial interêsse para a zona arábica e persa. Em r6r9' Rui de Andrada partiu com uma armada para as costas da Arábia e aí atacou alguns navios britânicos,
mandando construir uma fortaleza na ilha de Qeixome, ponto estratégico para a defesa de Ormuz. Abáss, rei da P6rsia, em r622 ordenou que se oercasse aquela fortaleza e após uma apreciável il1esistência da guamição, os nossos soldados tiveram de retirar para Ormuz. N.o <IIno seguinte abandonámos também a preciosa conquista de Afonso de Albuquerque·.
Entre r622 e r662 cedemos Ormuz, Golim, Malaca, Barcdor, Mangalor, Onor, Columbo, Conlão, Cranganor, Cananor e Cochim; o convénio de r66r deixava a cidade de Bombaim
nos senhorios da Inglaterra . . . e).
Uma das mais altas façanhas dos Portugueses no terceiro quartel do século XVI foi de-certo a prolong<lida defesa de Columbo contra os assaltos da Holanda. António de Sousa Coutinho, velho pela idade, mas de têmpera juvenil, dirigia as operaçõescontlra os inimigos, cuja
superi.oridade numérica era c.onsiderável. Após muitos meses de luta, os sitiados retiraram-se
com hODJra·s de guerra e, nesse inst:ClJnte, os neerlandes~s, estupefactos, verificaram que o núcleo se compunha apenas de algumas dezenas de homens válidos!
Uma das maiores preocupações de D. João IV, logo no comêço do seu reinado, consistiu em saber a atitude assumida pelas possessões ult:r.amarinas perante o movimento da restauração. Nas terras do Oriente houve um parecer unânime: todos acolheram com máxima satisfação a notÍcia de que nos tlÍnhamos libertado do jugo filipino. O conde de Aveiras, João da
Silva T elo, gov,ernador da f'll1dia, reconheceu imediatamente .o soberano br~gantino, e os seus
subotidinados seguiram-lhe o exemplo. A cidade de M-acau disti.nguiu-se pela nobre atitude
"
que tornou nesta emergencla.
Poderá j~lgar-se supérfluo o relato de tal decisão, pois ouoras notimas seriam estranhas
em espíritos patrióticos; se, porém, atentarmos ria forte dose de vírus que se infiltrara nas veias
de muitos portugueses, entregues à ganância mercantil, já se justificará a anterior referência.
Além disso o ambiente colonial fôra pouco antes inquinado com a proposta do govêrno de Filipe IH para que se pusesse em hasta pública o provimento das capitanias e dos cargos trienais.
leza de Quelba, fortaleza de Corfacão, fortaleza de Mada, fortaleza de Libidia, fortaleza de Doba, for~ de Dubo,
forte de Macombim; - na Pérsia: fortaleza de Ormuz; -na fndia ocidental: fortaleza de Diu, forte de S. Jer6nimo
(defronte de Damão), fortaleza de Damão, forte de S. Gens, forte de Danu, forte de Tarapor, for~e de Sirgão, forte
de Ma·im, fortaleza de Manorá, fortaleza de Baçaim, fortaleza de Caranja, fortaleza de Chaúl, fortaleza de Aguada,
fortaleza dos Reis Magos (Goa), fortaleza de Onor, fortaleza de Cambalim, fortaleza de Bareelor, fortaleza de Mangalor, fortaleza de Cananor, fortaleza de Cunhale, fortaleza de Granganor, fortaleza de Cochim, fortaleza de Coulão,
fottaleza de Paleacate; - em Ceilão: fortaleza de Manar, fOrtaleza de Columbo] fortaleza de Nogumbo, fortaleza de
Caleture, fortaleza de Jafanapatão, fortaleza de Gale, fortaleza de Triquilimale, fortaleza de Batecalou; - na península de ·Malaca, a fortaleza dêste nome; - em Samatra, a fortaleza de Achém; - no arquipélago malaio, a fortaleza
de Solor; - nas Molucas, as fortalezas de Temate e de Jidore; - na China, a cidade e fortaleza de MacaUl>. David
Lopes - ob. cit., pág. 5.
(1) Ant6nio de .Melo e Castro, governador da fndia, realizou várias tentativas no intuito de manter a
cidade de Bombaim na jurisdição portuguesa. Chegou até a propor que se entregasse uma avultada indemnização
à Inglaterra em tr8ço de Bombaim.
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~ntensidade; admite-se que iogo nos
primeill"os anos do séoulo XVII existissem cêrca de dois milhões de almas cristãs entre Sofala e o
arquipélago japonês. O clero lusitano, às vezes contrariado por eclesiásticos doutras nacionalidades, ia estendendo a sua influência por vastas regiões, e algumas delas nem ao de leve reconheciam a nos.sa autor~dade política. Já aqui foram e~postas as audaciosas oravessias terrestres realizadas por sacerdotes, como a do padre Bento de Góis pelo Pamir e Mongólia e a de António
Andrade pelo planalto do Tibete. Seríamos parciais se não declarássemos que num ou noutro caso a nossa actividade foi sensivelmente estorvada pelas normas que vár.ios membros do
clero adoptaram nos domínios ultramarinos; mas, de ordinário, a intervenção das missões constituíu um dos mais sólidos alicerces da ascendência portuguesa nessas paragens tão distantes .
Gomo era naouraJ, D. João IV procurou obter a paz com a Holanda, porquanto já não
subsistia o motivo de Porrugal estar sob as ordens ·do govêrno de Madrid. Contudo o embaixador T ristão de Mendonça Furtado unicamente alcançou uma precária suspensão de hostilidades C). Eis as pri,ncipais disposições: Trégua por IO anos entr:e o nosso país e as Províncias
U n)das, começando o ptiaZO um ano depois da data do corwénio palra as possessões dependentes da Companhia da índia Oriental, salvo se a notícia oficial da tJrégua chegasse antes de decorr.idos doze meses; admissão dos reis, senhore e nações da índia Oriental a esta cláusula;
auxílio Irecíproco, enquanto durasse a suspensão de armas, de tôdas as fôrças das duas potências contra o inimigo comum; liberdade mútua de navegação e comércio para os súbditos dos
dois Estados em todos os domínios, menos nos senhorios do Brasil subordinados à Holanda;
exclusão do ttiato, nas nossas conquistas, de todos os estrangeiros, excepto dos Neerlandeses, só
podendo os vassalos ou a coroa de Portugal fretar navios nos Países Baixos; auxílio de quinze
naus e cinco f.ragatas que seriam enviadas para Lisboa, à custa dos Estados, para se unirem às
esq uadras lusitanas contra a Espanha, divididas as prêsas e os interêsses com igualdade por ambos os contratantes; etc. Estávamos, portanto, longe duma paz definitiva e). A menção
dos régulos numa das disposições levou os Holandeses a entabolarem apressadamente convénios com êles para em seguida excluírem das futuras negociações os direitos que porventura os
delegados portugueses apresentassem sôbre os territórios dêsses sobas; nem uma palavra acêrca
da restituição das terras usurpadas pelas tropas das Províncias Unidas! O conhecimento do tratado cau~ou preocupações em Londres, visto surdirem nêle privilégios para os comerciantes neerlandeses que vinham afectar os negócios britânicos. Mas a Inglaterra, pela convenção de Janeiro

(1) «Portugal Restat1rado» - Conde da Ericeira; «Relafão do Tratado de 1641 entre Portllgal e Holflndll
,scrita pelo dr. Antón;o de Sousa Tavares » - Edgar Prestage.
(2) «EI-Rey D . João fundado nas leys de primeiro possuidor, queria que os Olandeses restituíssem a esta
Coroa o muito que havião roubado della: pequeno ex&eito para vencer inimigos tão poderosos. E ficando só a destreza e a eloqüência para remediar tantos impossíveis, necessário era que EI Rey com profunda consideração elegesse
o sogeito mais prático, mais inteligente, e mais entendido de todo "O Reino. para que a subtileza vencesse tantas dificuldades. Porém naquele tempo era tão pouco o exercício que havia em Portugal de negócios políticos, e militares,
que não se podem condenar justamente os que não ajustarão com tôdas as circunstâncias que convinha às diligências
a que forão mandados». Conde da Ericeira _ oh . cit., parte l! livro m.

de 1642, viu atenuados os efeitos de diversas cláusulas do ac8rdo assinado no ano anterior entre
Portugal e a Holanda.
A nossa retirada perante os ataques dos adversários europeus acalentou o antigo desígnio de variados chefes indígenas de se libertarem da tutela lusitana, aliás bem periclitante em
muitos sectores. O esfôrço e a abnegação de alguns portugueses não alcançaram suplantar a fraqueza da maioria, que, de ordinário, gastava as energias nas rivalidades contra os próprios
compatriotas. O govêmo do Oriente é entregue em diferentes ocasiões a juntas que se notabilizam ou pela apatia 001 r,esolver os graves problemas de administração Pllblica ou pela indecisão, quando um dos seus membros pretendia actuar sem delongas.
Entretanto, já nos meado~ do século XVIII, houve a possibilidade de acrescer a nossa autor~dade pelas terras perto de Goa. Em 1740, uma expedição comandada pelo marquês de Louciçal castiga os maratas que se tinham introduzido em domínios portugueses; no ano seguinte
assenhoreámo-nos de Bardez e Salcett;:, e em 1746 foram conquistadas Alorna, Bicholim,
Avara, Tiracol e Bari, formando êste conj4nto a província das Novas Conquistas. Decorridos
dois anos ocupávamos os fortes de Carlim e Neutim, que interessavam à defesa de Goa. O
marquês de Castelo Novo, que se distinguira em diferentes encontros, foi agraciado com o
título de marquês de Alorna.
Os nossos territórios na Ásia e Indonésia ficaram quási circunscritos ao que se regista
nos tempo actuais; apenas umas modificações no arquipélago de Sonda. Perdêramos as fortalezas e feitorias na Arábia, na Pérsia, na costa de Coromandel, nas Molucas, em Malaca,
no arquipélago japonês, em Ceilão, onde a soberania lusitana chegou, por assim dizer, a tornar-se total, e até na zona do Malabar não foi possível manter o senhorio s8bre povoações que
tinham sido adquiridas logo no alvor da nossa expansão pelo índico.
Só movidos por uma condenável parcialidade é que ocultaríamos a série de desatinos
praticados pelos Portugueses desde o período áureo dos descobrimentos até o século XVIII; constituiria, no entanto, uma flagrante injustiça, se também não houvéssemos desorito alguns factos que revelaram a conservação ·de peregrinas qualidades num certo número de lusitanos. fixados pelas bandas do Oriente. A virilidade nacional fôra corrofda pelos fumos da lndia, como
1l1cisivamente nos desenha Diogo de Couto no Soldado Prático; mas êsse amolecimento físico
e moral de forma alguma impediu os lampejos dum vigor indómito, que fizeram deter num
ou noutro ponto a fatal dwrocada.
LUIZ SCHWALBACH.
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CAPíTULO III

o Govêrno

e a Administração Central após
a Restauração

I) Organização do govêrno central à data da Restauração
união entre Portugal e Espanha fizera-se em 1580 apenas sob o aspecto dinástico:
continuavam a existir dois Estados independentes, guardando cada qual suas leis,
costumes, instituições e govêrno, e tendo apenas de comum o Soberano.
Mas nesses tempos o Rei governava ~fectivamente: os seus Ministros e Conselhos assistiam-no, preparando e estudando a r,esolução dos negócios que só êle, porém, decidia. A ausência do Monarca em Madrid, no meio duma Côrte estrangeira, guiado por validos castelhanos, longe das coisas portuguesas e subordinando-as na política internacional ao
interêsse espanhol, dava em resultado estar o reino submetido a um jHgO estranho. A união
pessoal criava assim, de facto, a subordinação de Portugal à Espanha.
t certo que o Soberano estava representado em Lisboa ora por governadores, ora
por um Vice-Rei: mas ~ jurisdição administrativa dêstes não era extensa, e os negócios de
maior monta, depois de aqui instruídos e consultados, seguiam a cami,nho de Madrid, onde
eram submetidos à apreciação do Conselho de Portugal antes de receberem o despacho régio.
bste Conselho fôra sugestão das Côrtes de Tomar de 158 I (cap. XV). Pedira-se então ao primeiro Filipe que, achando-se êle ou seus descendentes fora do reino, trouxessem
sempré -consigo um Vedor da Fazenda, um Chanceler-more dois Desembargadores do Paço,
formando o Conselho de Portugal, «para que por êles e com êles ~ d~spachem todos os ne-

A

/

gócios do mesmo reino». Quatro escnvaes, dois da fazenda e dois da câmara, assegurariam
o expediente. «E tudo será feito em linguagem portuguesa e as ditas pessoas serão por- '
tuguesas ... » C).
Teve o Conselho regimento em 27 de Abril de 1586, de que João Pedro Ribeiro dá
larga notícia nos Additamentos e retoques á Synopse Chronologica (pág. 64) e sabe-se de
outro, que o reformou, datado de 160].
Quanto aos serviços burocráticos do Conselho, primitivamente a cargo de quatro escrivã,es como se viu, passaram por Carta Régia de 19 de Setembro de 1631 e) a incumbi,r a
três Secretárias: a Secretaria das Mercês, Ordens e Padroado, a Secretaria de Estado, Fazenda
e Justiça e a Secretaria de Estado da fndia e Conquistas. A cada uma delas correspondia seu
Secretário, embora se tivesse praticado a acumulação de duas ou de três 1)0 mesmo serventuário.
Parece ter sido então que pela primeira vez surgiu na orgânica administrativa portuguesa a designação de Secretário de Estado já usada em Espanha para distinguir os secretários que assistiam o Rei na gestão dos negócios públicos, dos que se ocupavam dos assuntos
particulares e que se denominavam Secretários da Câmara C).
No Alvará de criação das ,três secretarias do Conselho de Portugal em Madrid o
Monarca justifica a terceira, consagrada ao expediente da fndia e conquistas, «por haver julgado conveniente e necessário que estes negócios tenham Secretário de per si para seu bom
despacho». E a Provisão Régia de 16 de Fevereiro de 1632 manda que as contas respeitantes aos negócios do Estado, Govêrno, Justiça e Fazenda nas partes ultramarinas sejam dirigidas à Secretaria de Estado da fndia.
Assim ' se chegou a assegurar em Madrid a centralização e especialização do govêrno
do Ultramar. 2E quanto a Lisboa'?
A organização política e administrativa do reino subsistia intacta como já ficou dito.
Em lugar do rei ausente, um colégio de Governadores ou um Vice-Rei e um aparelho completo de govêrno e administração: Conselho de Estado, Escrivão da Puridade ou Secretário de
Estado e os mais tribunais, mesas e conselhos dantes existentes, conforme ainda com o voto
expresso pelas Côrtes de 1581: «Que nestes reinos haja sempre todos os ofícios que em vida
dos Reis houve, assÍm da Casa Real como do Reino, e que sejam providos nêles portugueses ... » (cap. V).
Quando se deu a usurpação l(ão eram numerosos, nem complexos, os órgãos superiores de govêrno e administração. Àparte os tribunais de justiça e o Escrivão da Puridade,
existiam apenas o Conselho de Estado, a que D. Sebastião dera Regimento por Alvará de 8
de Setembro de 1569, os Vedares da Fazenda e a Mesa da Consciência e Ordens.
(I) Patente das mercês, graças, privilégios, de que EI-Rei D, Filipe n,osso Senhor faz mercê a estes seus
Reinos, reproduzida em Lopes Praça, Colecção de leis e subsídios para o estudo do direito constitucional portuguê.f,
vol. I, pág, 208.
(2) Sempre que se não , indique outra fonte, a legislação citada encontrar-se-á na Colecção de Legi.JlaçlÍo
de José Justino de Andrade e Silva.
(3) D, Francisco Manuel de Mel0 l Aula Política~ § XXXIX,
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de Estado continuou a funcionar junto do Vice-Rei ou dos Governadores
na forma do regimento vigente. Em 1624 deu-lhe Filipe II r,egimento novo , a que o Decreto
de 31 de Março de 1645 se refere mas que não conhecemos. Pronunciava-se sôbre as mais importantes questões da política interna e externa que lhe eram submetidas, sem ter, ao terripo, competência definida em matéria de administração.
Quanto à Mesa da Consciência e Ordens merece mais larga menção do que habitualmente lhe fazem os historiadores. O conhecimento da sua organização e das suas atribuições
é mesmo indispensável ao estudo da administração dos domínios ul-uamarinos a partir do
século XVI .
Fun.dou-a D. João IH em 1532, com a designação de Mesa da Consciência, para nela se
tratarem os negócios que tocassem à obrigação da sua consciência e deu-lhe regimento «conforme ao estado das cousas e matérias naquele tempo».
Por bula apostólica de 4 de Janeiro de 1551, determinou o PontÍfice a união in perpetuum dos Mestrados de Cristo, Santiago e Aviz à Coroa portuguesa C), em seguida ao
que o Rei impetrou nova bula para que os negócios relativos às mesmas Ordens militares se
tratassem e resolvessem' na Mesa da Consciência, desde então denominada: Mesa da Consciência e Ordens.
O Regimento da M ,esa na sua nova forma foi dado por D. Sebastião e confirmado por
Breve de Pio IV , de 6 de Fevereiro de 15 63 e).
Assim l~eceberam os Filipes êste órgão de Govêrno cujo regimento foi reforma,do em
23 de Agôsto de 1608.
A sua intervenção na administração ultramarina resultara , primitivamente, da concessão que a Ordem de Cristo recebera dos dízimos das Ilhas e Conquistas com a obrigação de
prover nelas ao culto divino, edificar igrejas e repará-las. E por via da inspecção e superintendência que a Mesa exercia nessa Ordem militar, era levada a intervir no espiritual dos domínios do Ultramar.
Segundo o Regimento de 1608 passavam pela Mesa «as causas espirituais que os Prelados das Ilhas e das partes da índia e da Guiné» endereçassem ao Rei e a que fôsse necessário
dar resposta, quer a respeito da conversão dos infiéis, quer do acrescimento do culto divino
a bem das suas prelazias (§ XXII).
Pertencia-lhe ainda conhecer dos negócios das três Ordens militares no Reino , índias
Orientais, Estados do Brasil e mais partes ultramarinas, salvo no tocante às comendas chamadas «das Mesas Mestrais» , que eram reservadas ao Rei e por isso estavam afectas ao Conselho da Fazenda; superintendia na provedoria dos cativos e nos seus resgates, e sôbre os tesoureiros e mamposteiros e tudo que respeitasse à arrecadação da fazenda da redenção dos cativos; tinha ainda a seu cargo a provedoria-mor dos defuntos falecidos fora ·do reino e nas
viagens da índia e Mina.
(1) Provas da História Genealógica, vai:
e) Idem, vaI. 3.°, 0,° 162.
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Quanto aos Vedores da Faunda, constituíam, a partir de D. Manuel e nos termos do
Regimento de 17 de Outubro de 1516
uma magistratura colegial e ora despachavam isolados, ora fOJ:1mavam, para o desembargo de certas questões contenciosas e graciosas, a Mesa
da Fazenda, que reünia com seus escrivães numa sala do Paço real chamada a Casa da Fazenda
(Cap. V).
Além da extensa competência que possuíam quanto às finanças metropolitanas, pertencia-lhes despachar ou dar parecer a respeito ·dos negócios do trato da índia e Mina, superintendendo na actividade das feitorias , na remessa das armadas e seu provimento, na venda
das mercadorias recebidas do Ultramar e na mantença dos armazéns. Era dêles que dependia
a Casa da índia e se nos lembrarmos do importantíssimo papel que as feitorias representavam
na expansão portuguesa, logo abrangeremos a vastidão das atribUIções que cabiam aos vedores na aclministração do Ultramar.
A dominação filipin a caracterizou-se por intensa preocupação de reforma da administração central portuguesa.
O que estava não satisfazia o Rei espanhol: nota-se uma quási constante preocupação
de modificar a orgânica e melhorar os processos de acção. As recomendações de celeridade, as
censuras à lentidão, choviam de Madrid , - talvez para atestar que a culpa da demora nos
despachos não era imputável à necessidade de irem os negócios a resolver de Lisboa ~ capital
castelhana, e sim causada pela rotina da administração portuguesa.
A pr:Ímeira grande reforma filipina consiste na instituição do Conselho da Fazenda, a
que foi dado Regimento pelo Vice-Rei Cardial Arquiduque Alberto, em 20 de Novembro de
159 I e), para nêle «centralizar tôdas as matérias , cousas e negócios» da fazenda que então
corriam pelos «três tribunais separados do Reino, índia, África, Contos» ... , determinando
«que fora do dito Conselho se não entenda em cousa alguma da minha Fazen'da ... ».
A referência aos «três tribunais separados do Reino» constitue uma charada ainda por
matar. ~Referi,r-se-á aos três tribunais de justiça do Reino - Desembargo do Paço, Casa da
Suplicação e Casa do Pôrto, e a todos os demais da índia, África e Contos? A não ser assim
teríamos de admitir que havia no reino, em 1591, três tribunais denominados =- da índia,
da África e dos Contos. Ora se é certo que existia uma Casa dos Contos, dependente dos
Vedores da Fazenda, espécie de Direcção Gerai da Contabilidade Pública e de Tribunal de
Contas, que continuou a subsistir, não há notícia de organismos jurisdicionais ou administrativos privativos dos negócios da índia e da África: houve, mais tarde, um juiz da índia,
Mina e Guiné, ofício criado por D . João III e cuja competência era limitada aos feitos judiciais do crime e do cível surgidos no mar ou que interessassem à Casa da índia e Mina r).
Outra hipótese é a de se ter dado uma especialização por divisão do trabalho comum
dos Vedores entre êles, de modo a ocupar-se um dos negócios do Reino, outro dos da índia e

O

(1) Sistema ou Colecção dos Regimentos Reais, tomo I, ed. 1818, in principio.
(2) Sist. ou Colo dos Regimentos Reais, t . I.
(3) Duarte Nunes de Leão, Leis Extravagantes ... , La parte, tÍt. XIII.

Africa e outro da Casa dos Contos: mas surge o embaraço de serem quatro e não três os
Vedores existentes em 1591, conforme o Alvará de 20 de Novembro dêsse ano, que manda
servir os três que ficaram disponíveis, pela criação do Conselho da Fazenda, no Conselho
de Estado e). Como quer que fôsse, o Conselho da Fazenda aparece com o carácter de organismo centralizador de atribuições disper·sas. Formavam-no um Vedor da Fazenda, presidente,
dois Conselheiros letrados, isto é, graduados em Direito, e dois outros nomeados sem habilitações especiais. Quatro repartições asseguravam o expediente: tratava a r." dos negócios do
Reino, a 2." dos da índia, Mina, Guiné, Brasil, S. Tomé e Cabo Verde; pertenciam à 3'" os
dos mestrados das Ordens militares e das ilhas dos Açôres e da Madeira, - corriam pela 4."
os respeitantes aos restantes lugares de África, à Casa dos Contos e à contribu'ição das Têrças.
Cada repartição tinha por chefe um Escrivão, encarregado de comparecer às reüniões
do Conselho para nelas Ler os papéis e petições a resolver e escrever os despachos deliberados.
Se o negócio transcendia a competência deliberativa do Conselho, dava êste o seu parecer e redigia-se consulta que o presidente depois submetia ao Monarca ou a quem por êle
estivesse no govêrno do Reino e).
Passou, pois, o Conselho da Fazenda a superintender no tráfico comercial e nas armadas, recolhendo os réditos da exploração das riquezas ultramarinas e ocon<endo às grandes
despesas da navegação e da guerra. Na sua dependência estavam a Casa da índia e seus Armazéns e Ar5enais, as Alfândegas, a Casa dos Contos, todo o pesado aparelho fiscal, tôda a
vasta rêde de contabilização e inspecção das receitas, todo o quadro dos feitores espalhados
pelos cinco continentes a mercadejar para EI-Rei de Portugal.
E a sua competência ultramarina avultava de tal modo que, a-pesar de pelo regimento
reünir tôdas as manhãs, em sala própria do Paço R,eal, e ainda duas vezes por semana à tarde,
foi determinado pela Portaria de 28 de Setembro de 1623 houvesse uma reünião mais, nas
quartas-feiras à tard.e, exclusivamente consagrada aos negócios do Ultramar.
A experiência não satisfez ainda as necessidades cada vez mais complexas da administração de um Império assaltado por tôdas as dificuldades, - as da fazenda, as das comunicações e as da defesa. Ocorreu então criar para o Ultramar um órgão especial de govêrno
concebido nos moldes do célebre Consejo Supremo de Indias que desde 1542 presidia em Madrid aos destinos da América espanhola e dando-se-lhe até uma designação semelhante:
assim nasceu em Portugal o efémero Conselho da india instituído pelo Regimento de 3 de
Agôsto de 1604, dado por Filipe lI.
A história dêste Conselho nunca foi esclarecida, que saibamos. Pensa-se, em geral, ter
êle perdurado até à Restauração, mas tal idéia deve reputar-se falsa.
Na verdade, a nova instituição parece não 'ter sido bem recebida em Lisboa. ~Por resistência de interêsses criados? ~Ciúme das autoridades a quem até aí pertenciam as atribuições
para ela transferidas? ~Negligência no cumprimento da lei? Ignoramos. Certo é que poucos
J
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(1) Sist, dos Regimentos Reais, tomo I, pág. 165.
(2) Veja-se o Regimento também no cito Sistema, tomo I, pág. 162.

meses decorridos sôbre a criação, já se torna necessário espevitar o zêlo dos portugueses com a
Carta Régia de 7 de Dezembro de 16°4 a mandar observar o Regimento do Conselho da índia .
.o principal reduto da oposição está, visivelmente, na Mesa da Consciência e Ordens:
a Carta Régia de 30 de Agôsto de 1605 ordena-lhe que cumpra o disposto .nos capítulos 6.° e
8.° do Regimento do Conselho das índias; a de 25 de Outubro do mesmo ano resolve uma
dúvida sôbre a competência dos dois organismos, e o Alvará de 2 de Janeiro de 1606 procura
deslindar o conflito entre êles existente, atribuindo à Mesa o provimento dos ofícios dos defun~os e ausentes e da r,edenção dos cativos e a jurisdição judicial e contenciosa que lhe pertencia por bulas apostólicas, e conferindo ao Conselho da índia o prov~mento dos bispados, benefícios e ofícios e mais negócios pertencentes à Coroa pelo mestrado da Ordem de Cristo.
Tudo indica não ter, após estas providências, cessado o diferendo. A partir de 1614
não se 'encontram mais diplomas dirigidos ao Conselho da índia, ou documentos dêle emanados e). Dir-se-ia que o novo organismo entrara em coma. Mas não há notÍcia de providência governativa que o suspenda ou extinga.
Apenas na Carta Régia de 11 de Janeiro de 1616 o Rei se refere a uma exposição subida do seu representante em Lisboa sôbre «o modo por que se devem fazer as respostas dos
negócios da índia e conquistas ultramarinas que se consultarem nos Tribunais», decidindo que
se proceda como «se usava antes da criação do Conselho da índia»: as cartas régias passariam
pela Secretaria, donde se notificavam os Tribunais das resoluções nelas contidas, «e sàmente
as Provisões sôbr,e negócios, de que nos mesmos Tribunais haja mais notÍcia, se façam nêles ... ».
Deduz-se daqui ter cessado, de facto, com conhecimento e consentimento dos Governantes, o funcionamento do Conselho da índia, pelo que se voltava à dispersão anterior da competência pelas diversas ,Mesas e Conselhos e ao processo usado antes do Regimento de 1604.
E como desde então só uma vez se encontra mencionado ainda êsse organismo: na Carta Régia de 14 de Janeiro de 1622, onde o Monarca determinou aos Governadores do Reino que,
ouvindo o Conselho de Estado, dessem o seu parecer sôbre se conviria haver em Lisboa «conselho separado da índia», cremos assente que o Conselho da índia só existiu de 1604 a lO 14;
e levou durante êsses dez anos uma vida atribulada por não se ter feito eficazmente a transferência para êle das atribUições até aí cometidas a outros tribunais, o que de-certo resultou da
falta de apoio local à medida concebida e decidida em ,M adrid.
Tudo continuou, a partir de 1614, em matéria de administração central dos domínios
ultramarinos, a passar-se como antes da criação do Conselho da índia. Mas os Filipes não
desistiam do estahelecimento de um órgão que especialmente dela se ocupasse: era uma necessidade imperiosa, a cuja pressão obedeceu a já referida institUição, em 1631, junto do Conselho de Portugal em ,Madrid, de uma Secretaria de Estado da índia e Conquistas.
Tal era a situação, à data da Restauração dos nossos reis naturais.
.
(1) Quanto aos diplomas régios, o último que conhecemos é a Carta Régia de 27 de Fevereiro de 1614
pubhcada na Colecyáo de Andrade e Silva. Nos livros do A rq. Hist. Colonial cessam os documentos expedidos pelo
Conselho da índia ou que a êle se refiram, no mesmo ano, como se vê do Livro das Cartas de Sua Majestade, 1614.

11) As reformas do Restaurador: criação do Conselho Ultramarino e desdo,
bramento da Secretaria de Estado
Quando D. João IV, triunfante o feliz movimento de deposição do Rei castelhano,
tomou em suas mãos as rédeas do Gov~rno, era de imediata urgência resolver o problema financeiro, o problema da defesa nacional e o problema das relações internacionais.
Não lhe sobrava tempo, portanto, para congeminar reformas administrativas: estas
surgiriam à medida que a necessidade as impusesse. De momento, o que importava era aproveitar o que havia, e agir para criar os meios indispensáveis de consolidação e defesa da Independência nacional. Por isso determinou, logo depois de aclamado, que fôssem guardadas as
Leis e disposições da usurpação enquanto o contráúo não or~enasse. Não conhecemos o
texto desta providência, mas dá notícia dela a Lei de Confirmação das Ordenações Filipinas
de 29 de Janeiro de 1643, nos seguintes termos: «Logo ao tempo de minha legítima Aclamação, Restituição e Juramento solene e posse dêstes meus Reinos e Coroa de Portugal, tendo
principalmente presente, com o cuidado da defensão dêle com as Armas, o zêlo da boa administração da Justiça, na paz e sossêgo da República, que prefiro a todo outro respeito: houve
por bem ,de mandar, por Lei geral, que tudo o que estava ordenado, feito e observado até o
1. o de Dezem bro de 164 o (em que fui aclamado e restituído à legítima sucessão desta
Coroa), se cumprisse e guardasse como se por mim e pelos Senhores Reis naturais, meus predeceSSOlles, fôra feito, enquanto não ordenasse o conm-ário».
Um único Secretário de Estado coadjuvava o Rei. Mas nomeou pessoas nobres e doutas para assistirem ao régio despacho 'e nêle o aconselharem: o Arcebispo de Lisboa, o Visconde D. Lourenço de Lima, o ,M arquês de Ferreira e o Marquês de Gouveia. Com êstes e
outros se constituíu o Conselho de Estado. Criou o Conselho de Guerra para superintender na
campanha contra a Espanha. E como apelasse para as Côrtes a-fim-de obter as receitas necessárias ao custeio do exército, resultou delas, em 1641 , a Junta dos Três Estados , com a missão
de distribuir os tributos extraordinários votados pela Nação C).
Depois, por Decretos de 7 de Janeiro de 1641 e de 13 de Fevereiro de 1642, elevou a
três o número de Vedores da Fazenda em servíço no respectivo Conselho.
É em 1642 que chega a vez da administração ultramarina, bem carecida então de atenções especiais. Por Decreto de 14 de Julho dêsse ano, o Rei institue o Conselho Ultramarino,
dando-lhe logo regimento. E se dúvidas ainda houvesse sôbre a existência do Conselho da índia, o texto do diploma que vamos transcrever dissipá-Ias-ia, pois é bem expresso ao afirmai
que os negócios cometidos ao novo tribunal estavam a correr «por ministros obrigados a outras ocupações». Excluída, portanto, a hipótese de mera revalidação pelo Rei Legítimo do Regimento de 1604 emanado de um Rei usurpador, - vista a aceitação inicial em bloco de todo
(1) D. Luiz de Meneses, Conde da Ericeira, História de Portugal Restaurado, e.d. de 1751, parte L",
Liv. 1Il, pág. 121 e sego

o direito da época filipina, a que já nos rd.erimos, Conselho da fndia. Eis o texto do Decreto: ,

forçoso é admitir que nada restava do

(<Pelo estado em que se aOOão as coisas da fndia, Brasil e Angola e mais Conquistas do Reino, e pelo
muito que importa conservar, e dilatar o que nelas possuo, e recuperar o que se perdeu nos tempos passados, e ser
precisamente necessário antes que os damnos, que ali tem padecido esta Coroa, passem adiante, prover de remédio
com t8da a aplicação, e por todos os meyos justos, e possíveis, me resolvi a nomear tribunal separado em que particularmente se tratem os negócios daquellas partes que até agora corriam por Ministros obrigados a outras occupações sendo as das Conquistas tantas e de qualidade que se deixa entender, e que êste tribunal tenha no Paço a caza
que se lhe assinará, e se chame Conselho Ultramarino, em que sirva de prezidellte o Vedor da Fazenda da repartição da fndia, e de Secretário o Escrivão da Fazenda da mesma repartição com o ordenado, prós e precalços que
cada hum dêles tinha no Conselho da Fazenda em que the agora me servirão, e dous Conselheiros de Capa e Espada, e hum letrado, pessoas que tenhão serviços e notÍcias das Conquistas de tal satisfação que possa, e deva
esperar da sua prudência, indústria e trabalho conseguir o fim que pertendo, e por t8das estas partes concorrerem
nas pessoas de Jorge de Albuquerque, Jorge de Castilho e João Delgado Figueira Inquizidor Apostólico do destrito desta cidade hey por bem de os nomear por Conselheiros e Ministros do dito Conselho, e com o ordenado,
e jurisdição que se contem no Regimento que será com êste D ecreto, e haverá mais dois Porteiros que serão dos
meus da cama de número. E porque o Marquês de Montalvão do meu Conselho de Estado a que toca a Prezidência do dito Conselho tem à sua conta as Armadas do Reyno para que h á de ser necessário acodir ao Conselho da
Fazenda poderá hir a elle principalmente quando se trata do a,presto das Armadas conservando nisso e no mais o
cargo de Vedor da minha Fazenda, e as matérias que ainda ficão no Conselho da Fazenda daquela repartição que
passa a Secretário dêste Conselho correrão daqui em diante pelo escrivão da Fazenda da repartição das Ilhas e
Mestrados por ser o mais desocupado: o dito ma1'quês faça executar com t8da a brevidade ordenando que o despa000 do dito Conselho se comesse logo a continuar. Em Lisboa a 14 de Julho de 1642 - Rey - Caminha» (1).

Segundo o Regimento anexo, competiam ao Conselho «todas as matérias e negócios,
de qualquer qualidade que forem, tocantes aos ditos Estados da índia, Brasil e Guiné, Ilhas de
S. Tomé e Cabo Verde e de tôdas as mais partes ultramarinas e lugares de África; e por êle
ha~de correr a administração da fazenda dos ditos Estados, e a que dêles vier ao Reino se administrará pelo Conselho da Fazenda que correrá também com os empregos e os retornos das
carregações» . Quere dizer : oo Conselho Ultramarino ocupava-soe dos negócios respeitantes à
administração das colónias e estabelecimentos e domínios nos próprios territórios . Os rendimentos e as despesas que a Coroa arrecadasse e fizesse com o Império pertenciam à competência do Conselho da Fazenda. Era, porém, àquele que, na forma do regimento, pertencia «consultar que Naus e Navios devem ir para a índia e conquistas, e em que forma hão-de ir
apercebidos de gente e de armas e em que tempo hão~·e partir ... ». Interpunha parecer sôbre
o provimento dos oficiais da justiça, guerra e fazenda para o Ultramar, assegurando o respectivo expediente bem como o das patentes e despachos dos Vice-Reis, Governadores e Capitães,
e sôbre os requerimentos das mercês provindos do Estado da índia.
À Mesa da Consciência reservava-sé o provimento, dos bispados e benefícios e o conhecimento dos mais negócios eclesiásticos.
As autoridades ultramarinas correspondiam-se com El-Rei por intermédio do Conselho.
(1) O Decreto encontra-se publicado nalgumas colecções com a data de 1643 . Adoptámos a de 1642 pelas
razões aduzidas na nossa comunicação apresentada ao 1.° Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo
intitulada: Notas para uma memória sabre o Conselho Ultramarino, Lisboa, 1938.

bste era composto, além do presidente, por dois Conselheiros fidalgos (de capa e esp4da) e utn
Conselheiro letrado (formado em direito) assistidos por um Secretário: aos fidalgos pertencia,
em especial, o conhecimento dos negócios da guerra e das cartas e papéis dos Vice-Reis, Governadores e Capitães que a ela tocassem, ao letrado incumbiam os negócios da justiça.
Reünia quotidianamente, consagrando três dias por semana aos negócios da índia, dois
dias aos do Brasil e um aos das demais partes (Assento de 17 de Novembro de 1645, inédito
no Livro das Posses existente no Arquivo Histórico Colonial).
Como já ficou dito, estes Conselhos, Mesas e Tribunais eram organismos consultivos e
auxiliares da Coroa, que preparavam as decisões régias e despachavam as questões de menor
monta, mas sôbre o Rei caía a grande massa do trabalho: só êle exprimia a vontade do Poder.
No exercício das suas laboriosas funções era o Monarca directamente auxiliado pelo
seu primeiro tM inistro, o Escrivão da Puridade, sob cujas ordens serviam os Secretários; no
reinado de D. João IV, porém, foi nomeado inicialmente um único Secretário de Estado, com
as funções de Escrivão da Puridade.
Também para um só Ministro era excessivo o trabalho do expedi,ente pessoal do Monarca. Já no tempo dos Filipes se havia procurado uma divisão de funções: nesse caminho
entra o Restaurador com a expedição do Alvará de 29 de Novembro de 1643.
Pondera-se no Alvará ter a experiência de três anos mostrado que, correndo pela Secretaria de Estado todos os negócios do Govêrno, assim da paz como da guerra «sem distinção de qualidade e substância dêles», recaía imenso trabalho sôbre o Ministro, obrigando-o a
servir com «menos distinção e clareza do que é justO». Por isso, e para facilitar e abreviar
o despacho, criava-se nova Secretaria - das Mercês e Expediente - . para a qual passava a
massa das ocupações meramente burocráticas do govêrno.
À Secretaria de Estado reservavam-se, em resumo, os negócios da política geral, interna
e internacional, a expedição dos regimentos, ordens e cartas para os Vice-Reis, Governadores
dos Reinos e Províncias e praças ultramarinas, a direcção dos negócios públicos dessas regiões e
a superintendência nos assuntos de militares de mar e terra. Competia-lhe ainda o expediente
dos provimentos dos cargos superiores do Estado e da criação de tÍtulos, nomeações de bispados, prdazias, ofícios da Casa Real, Reitor e lentes da Universidade, etc. Finalmente, determinava-se que tôdas as consultas que sôbre as r,eferidas matérias subissem à Coroa, dos tribunais e
juntas, .se encaminhassem pela Secretaria de Estado.
Nas Côrtes e outros actos públicos exercia o Secretário de Estado as funções cometidas ao Escrivão da Puridade.
Com o acesso ao trono de D. Afonso VI regressou-se ao sistema antigo: o Conde de
Castelo Melhor foi nomeado Escrivão da Puridade, ofício restaurado em seu proveito por
Carta de 21 de Julho de 1662 e que teve Regimento novo em 12 de Março de 1663 C). Para
(1) Provas da História Genealógica, tomo V, 0.° 5 46 e 47, e Lopes Pr.aça, Colecçáo de leis e subsídios ... ,
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~le passavam as atribuições antes conferidas ao Secretário de Estado. E

é curioso conhecer al-

guns períodos do Regimento, mais elucidativos do papel do primeiro Ministro:
(cAs consultas de todos os Tribunais e Conselhos virão à sua mão, e, vistas por êle, mas comunicará para
com isso as despachar com a precedência que os negócios pedirem .
«Tôdas as petições que se me lerem em audiência pública ou particular lhe serão entregues para as remeter aos Tribunais a que tocam; e as que houverem de despachar em minha presença, as dará aos Secretários, segundo por sua matéria lhes pertencerem:
(cAssistirá comigo à assinatura de todos os papéis, e postos os despachos nas consultas e petições, lhas
entregarão os Secretários para eu assinar; e depois de assinadas as enviará aos Secretários, para que as remetam logo
aos Tribunais a que tocam e dêem às partes o despacho de suas petições.
«O s votos que derem por escrito os Conselheiros de Estado para os postos e lugares do Reino1 e suas conquistas, ou para qualquer outra mercê que eu h aja de fazer, se hão de remeter a sua mão, para os trazer a despacho à minha presença; e do que eu resolver, fa rá aviso.
« ... Os votos que derem por escrito os Conselheiros de Estado para os postos e lugares do Reino, e suas
conquistas, ou para qualquer outra mercê que eu haja de fazer, se h ão de remeter por sua via aos Secretários pa!-"a
o fazerem saber às pessoas que forem providas nos tais postos, lugares e mercês:
«Às ordens que remeter em meu nome, debaixo do seu sinal, se dará inteiro cumprimento nas Secretarias e Tribunais a que forem remetidas) por ser o Escrivão da Puridade uma voz nossa e se haver de guardar por
isso como ordem minha».

O Escrivão da Puridade era, como se vê, o verdadeiro orientador da política e da administração, como «voz» do Rei inepto. Sob as suas ordens serviam os Secretários: as funções
da Secretaria de Estado foram cometidas a António de Sousa de Macedo durante algum tempo, e Pedro Severim de Noronha exerceu o lugar de Secretário das Mercês e E~pediente.
Deposto D. Afonso VI voltou-se às Secretarias imediatamente dependentes do Monarca, ficando suprimido de vez o ofício de Escrivão da Puridade.
Podemos agora reconstituir como funcionava a administração cenüral ultramarina .
.os papéis provindos dos domínios e conquistas eram dirigidos, pelos Governadores e
maIS autoridades locais, ao Conselho Ultramarino, ao Conselho da Fazenda ou à Mesa da
Consciência e Ordens, consoante a natureza das matérias .
.Esses Conselhos tinham, como o Conselho de Estado, a sua sede em salas próprias do
Paço da Ribeira , na vizinhança do Rei. Em reüniões quotidianas examinavam os negócios das
suas atribuições e, quando fôsse necessário, sôbre êles votavam, emitindo parecer ou consulta.
Esta era, depois de redigida e assinada, enviada ao Secretário de Estado, ou ao das Mercês
quando se tratasse de recompensa requerida por algum servidor.
O Monarca dava todos os dias despacho aos Secretários, que lhe apresentavam as consultas dos Tribunais com a sua informação verbal. Cercando o Rei encontravam-se as pessoas
nomeadas, de entre as mais ilustres da Côrte, para assistir ao despacho e aconselhar o Soberano
quando êste lhes pedisse parecer: era reminiscência da antiga Cúria. Assim proferia o Rei a
decisão, que o Secretário logo escrevia à margem e rubricava, ou dava ao Soberano para assinar, comunicando-a depois ao respectivo Conselho para execução.
Quanto ao Conselho de Estado, era ouvido quando o Monarca o entendesse, e por
costume sempre se pedia a cada C onselheiro a indicação de três nomes para escolha da pessoa
a prover nos lugares mais importantes do govêrno ultramarino.
MARCELO CAETANO.
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CAPÍTULO IV

O Reino de Angola e as suas conquistas-Regimento
dos Governadores-Viagens de penetração e exploração: tentativas de travessia do Continente Africano

a continuidade dos esforços realizados por Diogo Cão, mercê do,s quais
fôra alcançado o Reino do Congo, sai de Lisboa, em Dezembro de 1490, uma pequena
frota sob o comando de Gonçalo de Sousa, a qual, repatriando o embaixador Caçuta
e a sua comitiva, tinha como principa objectivo a cristianização daquele Reino. Atingido porém por súbita doença, Gonçalo de Sousa morre pelas alturas de Cabo Verde; e a direcção da armada eas importantes funções de que ia .revestido passam a seu irmão, Rui de
Sousa, que atinge o Pôrto de Pinda, na foz do Zaire, em 29 de Março de 1491, onde é festivamente recebido pelo potentado do Sonho, tio do Rei do Cango. O baptismo do magnate do
Sonho e de seu filho constitue o passo inicial, dado no sentido da conversão dos povos da bacia
do Zaire, de que foram primeiros obreiros alguns franciscanos, companheiros de Rui de Sousa.
Seguiu-se a êste acto a construção de uma igreja 'sob a invocação da Santa Cruz, na própria
banza do rei do Congo (S . Salvador) e o baptismo dos reis congoleses que, em honra dos soberanos de Portugal, receberam os nomes de João e Leonor. O príncipe herdeiro, Mani-Sundi,
tomou por sua vez o nome de Afonso.
A pesar de as atenções de D . João II se acharem quási exclusivamente voltadas para
Benim e para a Mina, cujo comércio era já muito rendoso, e bem assim para o prosseguimento
da navegação ao longo da costa africana, nem por isso as relações com o Congo deixaram de
manter-se, intensificando-se consideràvelmente no reinado de D. Manuel, que não só cumu-
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100 .o'rei 'do Congo, já então D. Afonso, de dignidades e honrarias, mas ainda pr.ovidenci.ou n.o
sentid~ do povoamento do seu reino. Nesta intençã.o foi passada, em 26 de Março de 15.0.0,
uma carta de privilégio aos moradores da ilha de S. Tomé, «para negociarem em todos .os
géneros e frutos da dita Ilha na terra firme, desde o rio Real e a ilha de f ,ernando PÓ, até à terra
do Manicongo, e assim se promover mais a sua povoação» C).
OS progressos do cristianismo eram tais, que o rei Afonso tomou a resolução de enviar
ao Papa Júlio lI, em 1512, uma embaixada prestando-lhe obediência como cristão, embaixada
de que fazia parte seu próprio filho D. Henrique, educado em Portugal e elevado depois à dignidade de bispo de Útica e), in partibus infidelium.
E o predomínio dos Portugueses era tão acentuado,' que quando .o rei se ausentou de
S. Salvador, no comando de uma expedição contra os Ambulldos (habitantes de Angola), deixou como capitão Alvaro Lopes, feitor do rei de Portugal.
A carta de privilégio passada por D. Manuel aos moradores de S. Tomé não só conseguira fomentar as relações comerciais com o Canga, como impeliu ainda para Sul as pequenas
embarcações daquéla ilha. Essas relações justificavam dentro de alguns anos o envio às terras
de Angola de Manuel Pacheco, levando como escrivão Baltasar de Castro, em cujo regimento
(16 de fevereiro de 1520) se lê: «Nosso principal fundamento é mandarmos-vos nesta viagem
para verdes se podeis fazer com el-rei de Angola que se faça cristão, e assim' a gente da ,ua
terra, como é el-rei de Canga, porque somos informado que o deseja ser» r).
tste precioso documento denuncia a existência de relações entre Angola e Portugal, ou
pelo menos entre Angola e S. Tomé, já anteriores à embaixada de Manuel Pacheco. «E se
acaso fôr que Nosso Senhor vos dê alguma boa ventura de achardes algumas mercadorias ou
metais, desacostumados do que de lá té ora traze'm> vós trareis três caixas cheias».
À embaixada de Manuel Pacheco, provocada pelas repetidas solicitações do potentado
angolano ao Dei do Canga, «dizendo que -lhe mandasse lá homens brancos e sacerdotes, porque
se queria tornar cristã~», ,e que tinha, como propósito imediato, a cristianização dos naturais,
não eram estranhos porém outros objectivos de carácter mais prático e realista: «Ca.rregando-vos o dito .rei de 'Angola o navio' de escravos e marfim ou metais, parece-nos que não deveis
passar por diante, e que deveis de vos tornar com a dita carga dar-nos conta do que achais. E,
se o dito navio puder trazer mais escravos daqueles que o dito rei nos enviar, até à ilha, trareis
aquêles que mais couberem no navio» e),
. As instruções passadas a Manuel Pacheco recomendavam-lhe ainda que enviasse a terra
o seoretário Baltasar de Castro, acompanhado de um <<língua», a conferencia.r com o rei, e se

' (1) -Alguns documentos
tuguesas, pág. '1°7'
. (2) Os primeiros bispos
e Congo, 1939,
.
,(3) Alguns documentos,
(~) 'Idem ;. p~g. 439.
.

do Arquiuo Nacional da Tôrre do Tombo i!cêrca das nauegi!fões e conquistds pornegros, pelo Dr, Manuel Alves da Cunha, ed. do Boletim di! Diocese de Ango/If
etc., pág. 436.
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av,enturasse ao caminho somente depois do regresso dêste com novas favoráveis, respeitantes à
disposição do potentado negro.
Por ISS? Manuel Pacheco, com o seu navio ancorado no rio de Angola (Cuanza),
aguarda baldadamente o regresso do secretário, e retira, não sem ter recebido dêste um relato
sôbre as riquezas da terra. Passados seis anos, é o próprio secretário que escreve do Congo a
D. João IH, narrando-lhe as provações por que passara no desempenho da sua arriscada missão: «Baltasar de Castro, reposteiro da câmara e cama que fui del-Rei vosso pai, que santa
. glória haja, faço saber a vossa alteza que el-Rei de Congo me tirou de cativo de poder de Angola. Vim ter a esta cidade (S. Salvador) o derradeiro dia do mês de setembro de mil quinhentos vinte e seis e el-Rei me deu de vestir, que vinha nu» C). Intrigas ou imprudências dum
emissário por sua vez enviado pelo rei do Congo haviam deitado tudo a perder, inutilizando os
esforços empregados para obter as boas graças do rei de Angola. E êste insucesso deve ter contribuído para afastar durante todo o reinado de D. João IH quaisquer novas tentativas realizadas nesse sentido pelos Portugueses r).
Pelos meados do século XVI uma violenta invasão de negros, chamados jagas, descendo
da região dos Grandes Lagos, trasbordou como onda avassaladora pela África Central, atingindo a fronteira do reino do Congo, em especial a sua província de Bata.
Entre as conseqüências políticas dêste importante acontecimento deve figurar a efectivação da independência do potentado angolano, cujas terras ficavam para sul do rio Dande, e
que, aproveitando a dificílima situação da monar.quia do Congo, proclamou a sua autonomia
e constituíu com os territórios destacados o chamado reino de Angola.
Com êle mantinham as embarcações de S. Tomé, e porventura já os navios idos directamente do continente, comércio clandestino, que começava a fazer sombra àquele que de há
muito se exercia no reino do Congo, em especial na foz do rio Zaire. Daí as reclamações enviadas a D. João IH, por intermédio de Simão da Mota , (<ouvidor e provedor com poder de alçada neste reino e senhorios do Congo» \) (7 de Maio de 1548).
Compreendendo porém que as relações e comércio dos Portugueses conferiam ao rei
do Congo uma incontestável importância, e ainda cioso porventura de firmar por êsse meio a
sua independência, o rei de Angola envia, por intermédio dos navios de S. Tomé, uma embaixada a Portugal, «a pedir padres para entenderem na cristandade e conversão do dito reino».
Os emissários de Angola chegam a Lisboa já depois da morte de D. João IH, sendo recebidos
pela rainha viúva, D. Catarina, que então governava o reino na menoridade de D. Sebastião.
~ esta a origem da embaixada ao rei de Angola do neto de Bartolomeu Dias, Paulo
Dias de Novais, que, acompanhado por padres da Companhia de Jesus, partiu de Lisboa em
22 de Dezembro de 1559 e chegou à foz do Cuanza em ,M aio de 1560.
(1) História do Congo - Visconde de Paiva Manso. doc. XXVIII. pág. 55.
(2) Vide outras provas das relações comerciais dos Portugueses com Angola anteriores a Paulo Dias de Novais. em Rd4 yóes de Angola. Gastáo Sousa Dias, págs. 10 e seguintes.
(3) Inquiriyão mandada fazer, etc. - Paiva Manso. pág. 84.
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Passemos s~bre as duras provações a que Paulo Dias teve de sujeitar-se na sua visita ao
potentado angolano C), para nos demorarmos um momento na análise das instruções que lhe
foram passadas em 20 de Dezembro de 1559 e).
Não há nesse documento uma só palavra que não seja escrita na mira espiritual da conversão do rei de Angola. ,o interêsse material, as realidades lucrativas dos escravos, dos metais
e do marfim, parece terem sido esquecidas, pelo menos por então: «Pelo que lhe rogo que da
sua parte s'e queira dispor para lhe Nosso Senhor fazer tamanha mercê, como será vir em conhecimento da sua fé. Porque eu confio que fazendo-o êle assim lhe acudirá com a sua graça e confirmação nela e que, além de pOl.: isso ganhar o que não tem comparação, que é a salvação da
sua alma, ganhará também a mim para folgar de o ajudar e favorecer em tudo o que f~r de
razão, e a elas e a seu rei tocam.
Uma vez de regresso e prestadas contas da sua embaixada, Paulo Dias de Novais volta
de novo a Angola, onde chega em Fevereiro de 1575, agora à testa de um punhado de «gente
luzida e hem armada2)_ e na categoria de Governador e capitão-mor, conquistador e povoador
do reino de Sebasta n4- conquista da Etiópia ou Guiné inferior. A seu lado, como permanentes conselheiros e impulsores da sua acção, estão os padres j'esuítas Garcia Simões e Baltasar
Afonso, aos quais irá juntar-se dentro em pouco (1580) o célebre missionár,io Baltasar Barreira.
A leitura atenta da doação feita por D. Sebastião a Paulo Dias de Novais em 19 de
Setembro de 1571 C) revela uma nova orientação na ocupação da Africa Ocidental. Está-se
bastante longe do espírito que ditou as instruções de D. Catarina a Paulo Dias e sobretudo do
Regimento que El-rei D. Manuel deu a Simão da Silva quando o mandou ao Manicongo e
que é um dos mais altos e honrosos documentos revdadores do nosso génio colonizador (4).
Agora põe-se francamente de pa:rte a política de penetração pacífica, com o l'espeito dos
costumes e dignificação das autoridades indígenas, para erradamente se entrar pelo caminho
da conquista violenta. Paulo Dias de Novais traz consigo gente de guerra e a si próprio se intitula conquistador. Os seus conselheiros insuflar-Ihe-ão a cada momento a idéia de que só pela
fôrça das armas poderão ser levados a bom fim os intentos que o trouxeram a Angola.
Esta política, exacerbada ainda pela cobiça da prata e do cobre, transformará as relações
dos Portugueses com os reis de Angola numa luta sangr.enta, que só abrandat'CÍ quando, atingidas as serras de Cambambe por Cerveira Pereira, a lenda da prata se evaporar definitivamente.
A doação feita ao governador Paulo Dias de Novais tem muitos pontos de semelhança
com a que foi concedida aos donatários do Brasil, a começar pelo propósito de não querer a
côrte comprometer cabedal seu na emprêsa e). Logo nos primeiros parágrafos dessa doação se
contêm as expressões: «mandar sujeitar e conquistar o Reino de Angola»; e «houve por bem,
J

(1)
(2)
(3)
(4)

Relações de Angola, pág. 17 e does. lI, III e IV.
Idem, Doc. I.
Tôrre do Tombo - Chancelaria de D. Sebastião (Doações) - Liv. 26, fls. 295-299.
Regimento que El-Rei D. Manuel deu a Simáo da Silva, quando o mandou a Manicongo - General
Nórton de Matos, comunicação ao I Congresso da História da Expansão Portuguesa DO Mundo (4. a Secção)'.
(5) Epocas de Portugal Econômico - João Lúcio de Azevedo, págs. 248 e segs.,
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com parecer e deliberação dos do meu conselho e dos deputados da Mesa da Consciência e dos
letrados teólogos e camaristas, de mandar entender na Conquista do dito reino», as quais definem claramente os intentos de D. Sebastião.
Abrangia a doação «trinta e cinco légua de terra na costa do dito reino de Angola,
que começará no rio Cuanza e águas vertentes a êle para o sul e entrará pela terra dentro tanto
quanto puderem entrar e fôr de minha conquista». Atribuía-lhe, a êle e ao seu ouvidor, jurisdição cível e crime da terra, com largas prerrogativas judiciais, que, em certos casos, poderiam
ir até à mohe natural inclusive.
São dignas.de destaque nessa doação as providências referentes ao povoamento da terra.
Paulo Dias e os seus descendentes podiam elevar à categoria de vilas as povoações mais importantes de Angola, «as quais se chamarão vilas e terão têrmo e jurisdição, liberdades e insígnias, segundo o fôro e costume de meus Reinos».
Em qualquer altura, Paulo Dias poderia demarcar vinte léguas de terra, «não as tomando porém juntas, senão repartidas em quatro ou cinco partes», com a obrigação de «cultivar e aproveitar as ditas terras no dia que as tomar a quinze anos primeiros seguintes, e,
não o cumprindo, assim ficarão as ditas terras livremente a mim, para poder delas fazer o
que fôr meu serviço».
Ao governador era ainda dada a faculdade de «repanir tôdas as ditas terras de sesmaria a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam e lhes bem parecer, livremente, sem fôro nem direito algum, somente dízimo a Deus».
Finalmente - disposição dum alcance manifesto, que há-de fazer de Angola um bloco
unificado - ficava expresso que «em tempo algum se não possa a dita capitania e governança ... partir, nem escambar, espedaçar nem em outro modo enlhear ... porque minha tenção e vontade é que a dita capitania e governança e cousas ao dito capitão e governador nesta
doação dadas, andem sempre juntas e se não partam nem alienem em tempo algum».
A coroa reservava por outro lado para si o direito de mandar «governador e as mais
justiças que me bem parecerem às ditas terras que estão entire os ditos rios Dande e Cuanza» .

.

A lenda da existência de prata nas montanhas de Cambambe, na margem do Cuanza,
a-pesar do desmentido formal de Baltasar de Castro - «achei fama que êle dizia que vira
serras de prata na terra de Angola e pedras e outras coisas, as quais eu em seis anos que na
dita terra estive nunca vi» - mantinha-se com teimosa persistência. É ela que impulsiona
as operações contra o rei de Angola, dirigidas pelo rio Cuanza por Paulo Dias de Novais. As
cartas dos jesuítas que o acompanharam, e já nessa altura se haviam estabelecido em Luanda,
estão cheias dêsse sonho: «Se tudo é prata, como dizem, creio que se não acabarão (as serras)
daqui a trezentos anos» e).
Paulo Dias, ao desembarcar na ilha de Luanda, despachou emissário ao rei de Angola com um presente de D. Sebastião, enviando-lhe ao mesmo tempo socorro contra um
(1) Relações de A ngola, pág. 154, Carta do Padre Diogo da Costa, de 4 de Junho de 1585,
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seu súbdito revoltado (1), promessa sob que consegUIra a liberdade na sua primeira estada
na côrte do Dongo.
A convite do rei, Paulo Dias procurou avizinhar-se da côrte, «e assim nos pusemos ao
caminho, via Cambambe, tanto pela comodidade da navegação do rio Cuanza, como pela espectativa que tÍnhamos de que ali, naquele contôrno, havia minas de metais, e por ficarmos
perto de Dongo, donde o rei tinha sua côrte, e melhor se poder comunicar o comércio». Nesse
pé se mantiveram as coisas .dois a três anos, durante os quais os Portugueses es~abeleceram algumas povoações ou simples arraiais na margém direita do Cuanza.
Mas subitamente - intrigas do rei do ,Congo ou traição dum português renegado r o rei manda intimar Paulo Dias a não prossegui,r na sua marcha. Em face duma tão inesperada mudança de atitude, o governador só pensa em cobrir Luanda, já então povoação considerávd, contra qualquer ataque súbito. Por isso se interna e se fortifica em Anzele, a meia
distância entre o Cuanza e o Bengo, a cêrca de onze léguas de Luanda e), onde lhe chegam
as notícias da chacina praticada nos portugueses que confiadamente faziam os seus negócios
em terras do Dongo, «com a qual nova mandou o dito gov,ernador apregoar guerra contra
êle (r.ei do Dongo) e desde então se foi continuando, e todo o gentio seus vassalos se retiraram fazendo-nos guerra cruel e tolhendo-nos o mantimentos, procurando fazer-nos perecer à
necessidade e fomes, e assim as passámos grandíssimas, porque não havia que comer mais que
o que se alcançava com a espingarda e o trazíamos às costas com grande risco das vidas, porque até a nossa gente preta nos desamparou» .
Em fins de Setembro de I 580, Paulo Dias, que recebera socorro de Portugal, toma a
resolução de romper de novo a caminho do Cuanza. Intervindo nas discórdias do gentio da
Quissama, avassala o soba da Muxima e assim consegue atingir Macumbe (Nossa Senhora
da Vitóri.a), onde se estabelece. As chuvas provocam no arraial português, duramente ameaçado pelo gentio, baixas consideráveis por paludismo. Entretanto, porém, à medida que os
missionários promoviam a conv,ersão dos negros, os inimigos do rei do Dongo iam engrossando as fôrças portuguesas. O grande soba Songa, que acabava de ser baptizado, era elevado
à categoria de capitão-mor da guerra preta.
Prossegue a luta vitoriosa numa região ridente e rica. «Pinte V. R. tudo o que os olhos
podem desejar de v,er - informava o jesuíta Baltasar Afonso, em 3 de Janeiro de 1583 t tôdas as fr:escuras, tôda a variedade de altos e baixos e tôda a abundância de mantimentos, e
entenda que tudo há por cá».
Um impulso irresistÍvel lançava para a f.rente os soldados de Paulo Dias C). A 2 de
(1) Da Mina ao Cabo Negro (1574-1620), segundo Garcia Mendes Castelo Branco, in Memórias do Ultramar de Luciano Cordeiro, pág. 19.
(2) «... entre o rio Cuanza e Bengo, no Anzele, que é cousa de dez ou onze léguas da cidade de S. Paulo,
para que em nenhum tempo el-rei de Angola possa ir a fazer dano à dita cidade, ainda que todo o seu reino se levante contra nós, que, como estiver dita fortaleza neste sítio, não pode passar para baixo a dita cidade cousa que
nos possa fazer dano». Da Mina ao Cabo Negro, pág. 20 e 21.
.
(3) «Homens mui esforçados, aos 'quais os soas as chamam fambas (elefantes) q1Je por onde vão não pára ninguém diante dêles» ~Relafóes de Angola, doc. XXV, p. 177 (Carta do P. Diogo da Costa ao Pmvincial, ano de 66).
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FORMATURA DO EXÉRCITO PELEJANDO EM CAMPANHA RASA
Gravura reproduzido do História Geral dos Guerras Angolanos, 2." vol., de Anlónio de Oliveira Codornego, Capitão
reformado e Cidadão de São Paulo do Assunção, nolurol de Vila Viçoso. 1680. - Ms. existente na Bib/. Nac. de Paris

Fevereiro uma grande batalha se trava, que foi o primeiro golpe sério vibrado contra o poder
do Dongo. A coluna portuguesa, após essa acção, encontrava-se a duas jornadas das almejadas serras de Cambambe. Mas a situação nem por isso deve ter-se desanuviado, porque Paulo
Dias via-se forçado a entrincheirar-se: «estão (os portugueses) entre dois rios muito fortes,
que só por uma ponta lhe podem entrar por terra, dois tiros defenderão a entrada; mas tomá-los-ão .à fome e às mãos, acabada de se lhe gastar essa pouca pólvora que têm» C).
O ponto forte a que os portugueses se acolheram era Massangano, no ângulo formado pelo Cuanz'a e o Lucala. Ali resistiram a duro cêrco, até que de Luanda lhes chegou
socorro; ,e nos primeiros dias de Junho de 1585 passaram à of.ensiva, travando com as multidões indígenas uma nova batalha perto de Massangano, na qual '«alcançaram os nossos vitória com perda da maior parte dos inimigos, e foi a maior que até agora receberam; porque,
como o rei pôs nesta guerra o viver ou morrer, não ficou fidalgo de nome que não mandasse
a da, os quais todos iam na dianteira, sendo seu costume irem detrás» e).
Por meados de 1585 os Portugueses achavam-se senhores de quási tôda a Ilamba, «que
será a têrça parte dêste reino que está entre o Lucala e o reino do Congo» C).
As operações continuavam, eriçadas porém de dificuldades perante a resistência sempre renasoente do r,ei do Dongo. Para pôr fim à campanha seria preciso ir atacá-lo na sua cidade de Cabassa, onde se concentrava o seu poder, e aí vibrar-lhe o golpe decisivo.
Reünia Paulo Dias os elementos necessários para alcançar Cabassa, capital do Dongo,
((aonde .t<esidia o rei de Angola e havê-lo às mãos ou deitá-lo fora de seu Reino, para o que
tinha mandado formar campo com a vitualha necessária ... » e). Não lho consentiu a morte.
Por morte de Paulo Dias a direcção da capitania passa às mãos de Luiz Serrão, um dos
mais valorosos capitães da conquista; e logo o novo chef.e se afirma no propósito de concluir
prontamente a campanha iniciada e tão àrduamente prosseguida pelo falecido governador.
Mas a sorte não o bafeja; e o seu exército, atacado pela coligação dos reis do Dongo e da Matamba, auxiliados ainda pelo rei do Congo e pelos jagas limítrofes, é duramente batido. Momento crítico para a conquista de Angola, salva ainda pela fama da valentia dos conquistadores que, acolhidos de novo a 'Massangano, aí conseguiram deter o ímpeto das massas guerreiras do rei do Dongo.
No inquérito realizado por êsse tempo à situação económica e militar de Angola pelo
lioenciado Domingos de Abreu de Brito -_- Sumário e Descrição do Reino de Angola - são
apontados a Filipe II os remédios «para aumentação do estado e renda de sua coroa». Durante anos serviu êsse inquérito de base orientadora da política angolana, pois quási tôdas as
medidas nêle aconselhadas tiveram pelo menos comêço de execução. Entre estas era, sob

(1)
(2)
(3)
(4)
Vol.

m,

Relafões de Angola, doc. XVI, pág. 137 (do padre Baltasar Afonso, de 84)·
Idem, doc. XXIII, pág. 167 (do padre Baltasar Barreira para o Provincial do Brasil, do ano de 85)'
Idem , doc. XXV, pág 173 (do padre Diogo da Costa ao Provincial de Portugal, do ano de 86).
Sumário e Descrifão do Reino de Angola - Domingos de Abreu de Brito, in Arqt4juos de Angola.
n.o s 25 a 27, pág. 267.
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ponto de vista militar, apontado como indispensável o envio duma forte expedição para restabelecimento do prestÍgio das armas portuguesas, a construção de várias fortalezas e a nomeação como vice-rei de Angola dum dos ilustres de Portugal. Era portanto a continuação,
em grande, da política militar de Paulo Dias de Novais.
Mas todo êsse plano conduziu a graves insucessos: o clima e os err:os da inexperiência
batalhavam por conta do rei de Angola. Falhou a tentativa realizada pelo fidalgo D. Francisco de Almeida (1592-93)' que a Angola foi ,enviado à testa dum forte trôço de gente de
guerra; falhou o esfôrço do governador D. João Furtado de Mendonça, «porque, saindo em
Março, que é a estação mais nociva do país, e faz,endo a marcha pelo Bango, clima em todo
o tempo pestífero, junto com as muitas chuvas que houve no mesmo ano, tudo isto veio a
causar tal epidemia nos soldados, que no Bengo morreram mais de duzentos, e o governador
chegou a tão perigoso estado, que o conduziram à cidade, onde esteve sete meses doente» e);
falhou o grandioso aparato militar de que foi cercado o governador João Radrigues Coutinho,
a quem havia sido concedida a faculdade de outorgar seis hábitos de Cristo, acrescentar cinco
pessoas a cavaleiros fidalgos, e passar trinta alvarás de moço de câmara, tudo a fim de faCilitar
a conquista das minas de prata das serranias de Cambambe \), porque a morte o ceifou no
início da campanha; e falhou finalmente a vitória impulsiva do enérgico Manuel Cerveira
Per.eira, porque, atingidas as almejadas serras de Cambambe, onde se esperava achar à mão «a
prata nascida nas veias das penedias com suas raízes»
~ todo êsse sonho se desfez.
Depois de tanto esfôrço dispendido, os soldados de Cerveira Pereira regressavam de
Cambambe com as mãos vazias!
Não fôra possível aproveitar Angola como centro de exploração metalúrgica; mas
continuava a servir como mina de escravaria, fornecendo braços para os engenhos e para as
lavras mineiras do Brasil, onde o índio se mostrava incapaz de adaptação ao trabalho. '(<f,
buscando no dito Reino todos os modos ' necessários que convinham para crescimento de vossa
fazenda, achei 'q ue a cousa dos escravos era uma das mores escdlas que se hoje sabia, o qual
não cansaria até fim do mundo pela terra ser muito povoada, como pela gente que vem às
guerras claramente se mostra» e).
A decepção da prata reflecte-se claramente no regimento de lO I I, passado ao governador Francisco Correia da Silva. ((E porque, por justas considerações de meu serviço, tenho

e)

mandado cessar a conquista e descobrimento 'das minas de prata que se dizia haver naquele
reino e que se não trate delas na forma que 'se fazia, vos mando o cumpris assim, e trateis
de o governar em paz e justiça, defendendo-o dos inimigos, assim naturais como de fora, que
int~ntarem infestá-lo, conservando o comércio e resgate antigo da terra, etc.»

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

e).

Catálogo dos Governadores do Reino de 'Angola, Govêrno de D . João Furtado de Mendonça.
Idem , Govêrno de João Rodrigues Coutinho.
Relafões de Angola, doc. XIV, pág. 129 (Carta do padre Baltasar Afonso, de 3 de Outubro de 583)'
Sumário e D escrifão do Reino de Angola, in Arquivos de Angola, Vol. III n.0 5 25 a 27, pág. 272.
Nomeado governador de Angola em 16II, Francisco Correia da Silva morreu afogado no Guadiana em
Dezembro do mesmo ano. Seguiu-se-lhe no govêrno D. Gonçalo Coutinho (Carta régia de 18 de Abril de 1613)'
para cujo nome foi passado o mesmo regimento. Também êste governador não chegou a embarcar para Angola.
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Mudou por completo, como se vê, a política que orientava a administração de Angola. Dois factos capitais assim o determinavam: a decepção da prata e a aparição dos holandeses infestando as costas angolapas.
Agora imperam propósitos de pacificação no interior, evitando para com os sobas as
violências e as extorsões que até aí se haviam praticado «contra o que convinha ao serviço de
Deus e meu, e ao bem e quietação da terra, merecendo ser tratados com o favor e liberdade,
como pessoas a que se devia virem-se fazer meus vassalos de sua livre vontade». Restringe-se
aos goV'ernadores o direito de fazer a guerra ao gentio, pois que «contra justiça e razão, por
seus particulares, obrigavam aos mercadores, moradores e oficiais mecânicos da terra a ir a
elas, não tendo a isso obrigação por não ser gente de paga e sôldo». Em caso de necessidade
urgente de fazer a guerra para defesa dos presídios ou da povoação de S. Paulo de Luanda,
dependeria a decisão de consulta ao bispo, ouvidor-geral, provedor da Fazenda e ministros.
Mas onde nesse notável documento melhor se evidencia a mudança de orientação é
nas r.ecomendações referentes ao rei de Angola, contra quem at~ aí fôra dirigida guerra incessante: «com el-rei de Angola trabalharás todo o possível por ter paz e amizade e ver se o podeis trazer à minha obediência, tratando em primeiro lugar que conceda pregar-se a nossa
santa fé em seu r,eino, e o mesmo fareis por trazer à minha obediência todos os sobas, por meios
brandos, suaves e sem rigor, e dando êles licença à pregação, os não obrigareis a me serem t:ri- .
butários senão quando êles por si se ofereçam a o ser».
Já o comércio do escravo, fonte exclusiva da economia angolana de então, causava
internamente as maiores perturbações, a ponto de ser necessário pro'ibir «irem homens brancos
às feiras resgatar, e mandarem seus negros aos caminhos atravessar as peças». As feiras, por
insegurança, mudavam de pouso ou extinguiam-se, .e por êsse motivo rareavam os escravos e
orescia o seu preço. Externamente, o comércio do escravo atraía às costas de Angola inimigos
poderosos e terríveis.
Vislumbra-se neste regimento pela primeira vez o propósito de fixação do colono à
terra. «Também sou informado da pouca curiosidade que os moradores têm de se aproveitarem do que a terra dá e poderá dar, sendo cultivada». Aponta-se a possibilidade da cultura
do algodão e da cana sacarina, prometendo privilégios e favores idênticos aos concedidos no
Brasil pela fundação de engenhos. Mas os resultados não devem ter sido animadores: o tráfico do escravo, como mais rendoso, matava na origem tôdas as outras actividades C).

o

holandês estabelecido no Brasil prontamente compreendera que do braço do escravo dependia a prosperidade das terras americanas de que conseguira tornar-se senhor. A necessidade dos escravos tornara-se tão instante, que Maurício de Nassau não hesitou em planear por êsse motivo a conquista de Angola. E por isso, desde a fundação da Companhia das
índias Ocidentais, as suas naus começaram a rondar com insistência as costas angolanas, empenhando-se no tráfico; e, uma v,ez tomada a Baía, da esquadra que se apoderara dessa ci(1) O Brasil e as Chancelarias Portuguesas - Oliveira Martins. pág. 99.

da de destacaram-se oito naus de guerra que, em 30 de Outubro dêsse mesmo ano de 1624,
surgiam ,em ar ameaçador em frente de Luanda. O enérgico governador Fernão de Sousa consegue porém repelir essa tentativa.
Mas, como o braço do negro continuava a ser indispensável ao Brasil e os escravos do
Canga, onde as naus holandesas resgatavam, não abasteciam suficientemente os seus engenhos,
o plano da tomada de Angola não foi abandonado e, em 24 de Agôsto de 1641, entrava no
pôrto de Luanda uma nova e poderosa esquadra de 20 navios de guerra, comandada pelo almirante Jol, enviada por Nassau à conquista dessa cidade.
Fácil lhe foi conseguir o seu intento, em faoe da frouxidão da resistência. Guiadas porém por um y,erdadeiro instinto def.ensivo, a guarnição e a população da cidade acolheram-se
a Massangano, onde durante sete anos, em luta com o invasor, com o gentio e com o mortífero clima, conseguiram manter a chama quási extinta da soberania portuguesa.
Põe têrmo a essa angustiosa situação o forte socor-ro conduzido do Brasil por Salvador
Correia de Sá (1648), que na história de Angola justamente figura como esforçado restaurador.
Terminada a luta para libertação da cidade, logo foram iniciadas as operações contra o
rei do Congo e contra a rainha Jinga da Matamba, que com êle se havia bandeado.
Contra o rei do Congo, D. Garcia II, avança uma coluna comandada por Bartolomeu
de Vasconoelos da Cunha; mas o rei, atemorizado, aptessa-se a enviar a Luanda uma embaixada, acompanhada do capuchinho Frei Boventura de Sorrento, que obteve de Salvador Corr'eia as condições de tréguas, posteriormente julgadas demasiado severas pelo Conselho Ultramarino e). E 'a rainha Jinga, tradicional inimiga dos Portugueses, acossada por Diogo Gomes de Morales, tev,e de procurar refúgio nos confins dos seus domínios.
Para o sul, a ,fim de vingar a morte do governador de Benguela, Duarte Lemos, massacrado pelo gentio no sobado de Gola Angimbo, durante o domínio holandês, seguiram também fôrças portuguesas que atingiram as margens do rio Cuvo; e, para norte, contra o soba
Ambuíla, que se opunha ao exercício livre do comércio, uma coluna, partida de Ambaca, sob
o comando de António Teixeira de Mendonça, atravessou ° Zenza e o Dande e forçou o soba
rebelde à submissão. Também ao gentio irrequieto da Quissama foi levado castigo, de forma
a garantir a livre navegação do rio Cuanza.
E assim, em pouco tempo, o domínio português restabelecia-se em tôdas as regiões a
que se estendia já antes da invasão holandesa; para norte, ainda que muito precàriamente, no
Gongo; para leste, tendo como limite o curso do Cuanza, na bacia do rio Cuanza, senhoreada
pelas fortalezas de Muxima, Massangano, Cambambe e Ambaca; e para sul, no reino de
Benguela, que tinha como núcleo principal a fortaleza de S. Filipe, a partir da qual Cerv,eira Per'eira e seus sucessores no govêmo da capitania haviam conseguido levar a penetração
até Caconda (1638 ?) e terras do planalto da Huíla ( 1639 ?) e).
(1) História do Canga - Visconde de Paiva Manso, doc. CXXII, pág. 200; doc. CXXXVII, pág. 230.
(2) Angola - Albuquerque Felner (esbôço da carta de Angola, com as datas das primeiras ocupações da
costa e indicação dos principais caminhos percorridos por missionários, colonos e tropas portuguesas! até 1639)'
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DO CANAL INTENTADO PELOS HOLANDESES, PARA CONDUZIR ÁGUA DO RIO QUANZA ATÉ
FEITA PELO 2.' TENENTE DE ARTIlHAR IA BERNARDO JOSÉ DA COSTA. 1819

Existente no Arq uivo Histórico Colonial, n ' 124

À CIDADE DE LUANDA,

Monopolizando ciosamente o comércio dos escravos de além Cuango, o poderoso soba
de Cassanje impedia aos Portugueses a passagem dêsse rio, motivo por que a penetração para
Leste se deteve durante muito tempo nessa barreira intransponível. E êsse facto explica em
grande parte as dificuldades do projecto de travessia para Moçambique, que continuava, desde
a entrada no Congo, a germinar na imaginação dos Portugueses.
No govêrno de Salvador Correia de Sá estabelecem-se em Angola os missionários capuchinhos italianos, cuja acção de evangelização ao tempo se tornara já notávd no reino do
Congo. A heroicidade e abnegação dêsses religiosos eram apontadas pelo restaurador de Angola a D. João IV, recomendando a sua admissão, nos termos seguintes: «os tais religiosos,
mais que outros nenhuns , s·ervem para semelhantes missões , porque movem com o seu exemplo virtuosíssimo e muito com serem desapegados de todo o género de interêsse, com que
vêm a conhecer a gentilidade, que nenhum negócio os traz cá mais que o zêlo da fé; não fazem
gasto nem lhes faz pavor ou remissão a aspeza dêstes climas» e).
Justas palavras para quem tão animosamente contribuíu pelo seu esfôrço desinteressado
para a penetração pacífica dos vastos territórios de Angola! Tendo estabelecido hospício em
Luanda, dali irradiaram para o Bengo e Caenda, penetrando pelo Encoje, Matamba, Cassanje,
Dembos, Libolo, Caconda, Galangue e Ganguelas.
Mas a acção mais importante dos capuchinhos foi a conversão da rainha Jinga, que, durante mais de trinta anos, reagira energicamente contra o estabelecimento dos portugueses.
No govêrno de Luiz Martins de Sousa Chichorro (1654-58) chegava a Luanda uma
embaixada da Jinga, pedindo paz e amizade. Ao lado do capitão que seguiu para a Matamba
a fim de sancionar essa nova política, avançou frei António Romano com cinco missionários
capuchinhos; e em 12 de .outubro de 1656 assinavam-se as capitulações e iniciava-se a construção duma igreja em Santa Maria da Matamba ().
A influência desta conversão foi enorme sôbre o gentio limítrofe da Matamba. O governador enviou presentes à rainha convertida, manifestando-lhe o seu regozijo; a Propaganda
publicou um folheto intitulado La marav1.gliosa conversione alia santa fede di Cristo delta regina Ginga e o papa Alexandre VII dirigiu-lhe, algum tempo depois, um breve, exortando-a à propagação da fé no seu reino e confiando-lhe a protecção dos missionários capuchinhos.
Assim terminava, por intervenção dêstes, a quem, passado mais de um século, ainda
um governador podia considerar como «os unicos religiosos edificantes e de quem nunca
houv·e o menor rumor de concupiscência nem de interêsse» - assim terminava a hostilidade
quási inv,e ncívd da varonil rainha, que incansàvelmente movera contra os portugueses uma
guerra sem trégua, e se abriam à civilização as regiões mais afastadas de Angola no sentido
de Leste, até ao curso superior do Cuango, onde, como vimos, a penetração portuguesa não
conseguira ainda chega.r.
J

(1) História do Canga - Visconde de Paiva Manso, doc. CXXX, pág. 216.
(2) A antiga missão de Santa Maria da M atamba - Dr. Manuel Alves da Cunha, in Boletim da Diocese de Angola e Congo n.o 27 (1939)' pág. 87.

T rês factos de alta importância têm lugar em Angola nesta segunda metade do século XVII, todos l,evados a cabo, pelo valoroso capitão de sangue africano Luiz Lopes de Sequeira, que, mais do que ninguém, contribuíu para a fixação do domínio português em Angola. Referimo-nos à batalha de Ambuíla, travada ,em 29 de Outubro de 1665, contra o rei
do Congo, D: António Manimuluza, que se negara ostensivamente a cumprir as capitulações
estabelecidas pelo rei seu pai com Salvador Correia, a qual terminou pela derrota e morte
daquele rei; a tomada das Pedras Negras, côrte do rei de Angola, D. João Airi, a 18 de Noy.embm de 1671, pela qual ficou d,e vez extinto o reino de Angola ou Dongo; e finalmente
a der.rota e morte do rei da Matamba, D. Francisco Guterres, a 4 de Setembro de 1681, vindo
a encontrar também a morte nesta acção o próprio capitão Luiz Lopes de Sequeira.
Aqui se pode dizer que fecha o período agudo das lutas de ocupação e penetração de
Angola pelo esfacelamento dos três r.einos indígenas que no seu território se achavam constituídos: o do Cango, que depois os próprios portugueses, para deterem a anarquia que nêle
passou a imperar, procuraram reorganizar; o de Angola, contra o qual, desde os tempos
de Paulo Dias de Novais, tinha sido dirigida a guerra quási ininterruptamente; e o da Matamba, que a rainha Jinga, repelida da suserania de Angol.a, organizara à custa das populações errantes dos jagas, a cujos ritos e práticas de antropofagia inteiramente se amoldou.
A idéia da travessia péllra Moçambique mantivera-se latente através de sucessivas gerações de conquistadores e missionários portugueses, esbarrando as tentativas realizadas nesse
sentido com a impossibilid.ade de transposição do rio Cuango, ciosamente fechado pelo soba
de Cassanje, que assim procurava manter o exclusivo do comércio dos escravos de além-rio.
A Santa Sé porém empenhava-se em conseguir a realização da travessia para prevenir
o perigo do encerramento do Mar ;Yermelho pelos infiéis, que por essa forma ameaçavam o
acesso dos missionários às terras da Abissínia.
.
Mantinha-se, desde Duarte Lopes, na cartogra,fiaafricana, a noção da existência dum
lago central, do qual partiam as linhas fluviais que regavam Angola e Congo e donde conjuntamente nasciam os cursos de água que se fundiam no rio Zambeze (Cuama). Aproveitando
a continu·idade dêsses acidentes geográficos, esperava-se poder 'assim alcançar, a partir de Angola, a costa do índico.
Monso de Albuquerque escrevera: '(c • • e assim se vai estendendo a terra do Preste
J~ão contra Manicongo e terras da ribeira do mar da'quela banda lá ... Do Mar Roxo a Manicongo por terra não haverá 600 léguas, a meu y.er» e).
E o padre Manuel Godinho, na Relação do novo caminho da lndia para Portugal
(1665) era mais preciso ainda: ' «O caminho de Angola por terra à índia não é ainda conhe.

(1) Cartas -

Afonso de Albuquerque, I, pág.
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BATALHA DE AMBUíLA (29 DE OUTUBRO DE 16551. AS FORCAS PORTUGUESAS DO COMANDO DE Luís LOPES DE SEQUEIRA DEFENDEM-SE
EM QUADRADO E DERROTAM AS HOSTES NUMEROSAS DE D. ANTÔNIO, REI DO CONGO, MORTO EM COMBAfE

Reprodução de um painel de azulejos exis'en'e no Ermida do Nazaré, em Luanda

cido; mas não deixa de ser sabido, e será fácil em sendo cursado; porque de Angola à lagoa
Zachaf (que fica no sertão da Etiópia e tem de largo quinze léguas, sem até agora se lhe saber
o comprimento) são menos de duzentas e cincoenta léguas: ... Isto suposto, digo agora:
quem pretender fazer êste caminho de Angola a 1yfoçamb~que e da'qui à fndia, atravessando
o sertão da Cafraria, deve demandar a sobredita lagoa Zachaf e, em a achando, descer pelos
nossos rios aos nossos fortes de T ete e Sena, dêstes à barra de Quelimane, de Quelimane se vai
por terra e por mar a Moçambique, etc.».
N ,estas doutrinas se deve ter filiado o proj,ecto do jovem jesuíta António Machado que,
cêrca de 1627, «pensara em abrir um caminho através dos vastos reinos de Angola até à Etiópia do Preste João, o que não levou a cabo por ter falecido C).
O mesmo empreendimento foi confiado ao padre Miguel Afonso e ' João Paiva,
residentes no Canga, que a êle não chegacam a abalançar-se em face das invencíveis dificuldades que a viagem apresentava. Também os capuchinhos, a quem a travessia devia ter
sido proposta, a consideraram impossível, por causa do clima húmido e doentio, das febres
tropicais e da privação de todo o socorro médico \). Mas nem por isso tal intenção foi abandonada: era freqüente os escravos vindos de leste d3lrem nottcia de ter visto brancos onde o
sol nascia do mar.

Também no fundo dêste grande projecto se ocultavam propósitos de enriquecimento e
unificação imperial: ccE tratando de apurar e esquadrinhar o como ficasse mais fácil o caminho
de Manapota, até Moçambique, para ter esta via e ordem poder V. Mg.de ter todos os avisos
da fndia que necessário fôr, para o que falei e tratei com as mais antigas pessoas do reino, e
assim com alguns escravos soasos, que são como salteadores de Portugal, e pela cota de suas
jornadas dizem como se sabe certo que da vila de Luanda ao rio Lucala, que é onde se perdeu esta derradeira batalha, serem cento e cinco léguas, e daí às serras de ouro de manapota são
sàmente cem léguas e de IM 'anapota a Moçambique são duzentas, que vêm a ser trezentas, as
quais há negros soasos que vivem de caminhar, que sem canga andam vinte léguas cada dia;
que fica sendo na jornada quinze dias» C).
Sujeito a eclipses, a que repetidos insucessos trouxeram justificação, o intento da travessia da África, umas vezes inflamado como sonho ardente, outras amortecido em lume
q uási apagado, nunca deixou de arder no cérebro dos Portugu,eses. Transmitia-se inconscientemente de geração em geração, de forma que, quando se julgava afastado para sempre, renascia subitamente com maior vigor.
E assim, já no fim da sua gloriosa carreira, Salvador Correia de Sá oferece-se a D. Pedro II para ir reduzir à obediência o reino 'de Pate, na Baixa Etiópia .oriental, e para de seguida abrir comunicação desde Cuam~ e Monomotapa até Angola, projecto e oferecimento
(1) Imagem da virtude em os noviciados da Co mpanhia de l ems (Parte referente a Coimbra). Tomo lI,
pág. 573.

(2) Archives Congolaises, por E. de Jonghe et Th. Simar, fa5C. I, pág. 32.
(3) Sumário e Descrifão, etc! in Arquivos de Angola, VaI. m, n .0 5 25 a 27, pág. 257'
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«que a inv.eja e a ingratidão da côrte frustrou como outras v.ezes tinha feito ao que podia parecer glorioso a êste benemérito fidalgo» e).
O mesmo projecto é renovado pelo governador de Angola Aires de Saldanha (1676-1684)' que intentou «facilitar a comunicação entre Angola e Benguela por terra; e seguir
o mesmo projecto até à contra-costa do Sena : para esta emprêsa se lhe ofereceu o capitão José
da Rosa, sertanejo prático e resoluto, mas saindo de Massangano e depois de ter penetrado
grande parte do caminho, não pôde conseguir o fim desejado pela oposição que encontrou na
barbaridade de alguns sobas, que lhe negaram passagem pelas suas terras e o obrigaram a
reti,rar-se»
intento da travessia renascera no espírito dos governadores de Angola D. António
Alvares da Cunha e D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho e), que incansàvelmente procuraram reünir os elementos de informação necessários à exrecução de tão importante empreendimento, o primeiro pela travessia do rio Cuango e o segundo pelo prolongamento da
ocupação do planalto de Benguela para leste de Caconda, seguindo o curso do rio Cunene
na mira de ligar com os estabelecimentos do Zambez·e em Moçambique e).
problema da travessia do continente africano manter-se-á ainda sem solução até aos
princípios do século XIX e será, após a morte do governador dos Rios de Sena Dr. Lacerda e
Almeida, no Cazembe, que pessoalmente a tentara a partir de Moçambique, levada finalmente a cabo pelos pombeiros do director da feira de Cassanje tenente-coronel Francisco
Bonorato da Costa, de nome Pedro João Baptista e Amaro José. Estes, tendo partido de
Cassanje ali de Novembro de 1804, atravessaram o rio Cuango, atingiram em 1806 a
Mussumba do Muatianvo e a capital de Cazembe, demandando daí o rio Zambeze, que
alcançaram em Tete, a 2 de Fevereiro de 18II.
Assim era finalmente levado a cabo por súbditos portugueses um dos maiores empreendimentos geográficos r,ealizados no Contiúente Africano, e do qual, se lhe tivéssemos
medido o alcance, teriam resultado vantagens incalculáveis para a nossa acção colonial.
A futura cisão das duas Colónias de Angola e de Moçambique teve como causa remota a incompreensão e desinterêsse com que encarámos êsse extraordinário f,eito, desprezando os conselhos e as r.ecomendações com que o grande governador de Angola D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho para êle incessantemente chamou a nossa atenção C).

.o

e).

o

GASTÃO SOUSA DIAS.

(1) Os Portugueses em Africa, Asia, 'América e Oceania - Frei Francisco de S. Luiz, I vol., pág. 163.
(2) Memórias de Feu Cardoso, pág. 208.
(3) Uma viagem a Cassanje - Gastão Sousa Dias, in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, o.os 1
e

da série 56.a (1938); e D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, Caderno Colonial n.O 27, do mesmo.
(4) Memórias do Reino de Angola e Suas Conquistas (1773-75) - D. Francisco lnoc&ncio de Sousa Coutinho, in Arquivos de Angola, vol. IV, 0.° 49, pág. 174.
(5) Idem~ idem, voI. IV, 0.° 49, págs. 175 e 192.
:1
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CAPÍTULO V
O regime comercial e .jurídico: i\S frotas e as companhias coloniais; Organização financeira e judicial
no Ultramar
.
f

N

o Manifesto do Reino de Portugal aponta-se, entre os danos sofridos com a dominação
castelhana, a ruína do comércio ultramarino: «A paz em Europa se nos trocou logo
em guerra perniciosa .. . e com infinito dano começámos a experimentar a dos holandeses, inglêses e franceses .. . A renda das alfândegas com a falta do trato, originada
destas guerras, se foi diminuindo; as mercadorias faltando e encarecendo-se... Estas naçóes,
proibindo-se-Ihe o comércio com Portugal a extracção das mercadorias que com comodidade
achavam em nossos portos, determinaram buscá-las nas mesmas conquistas e navegando nos
foram pouco e pouco defraudando do que tÍnhamos adquirido ... As naus da índia se começaram primeiro a despachar tão fora de ocasião e tão mal aviadas e apetrechadas, que muitas se
perdiam e outras arribavam». Continua o autor a compendiar os malefícios do govêrno intruso
na administtação e comércio ultramarinos : «as fortalezas mal artilhadas e municiadas, a pêrda
da Mina e de Ormuz, a destruição das armadas nas guerras de Castela e o abandono do comércio marítimo, pela falta de segurança dos mares».
Não é, por intuitos de propaganda internacional, carregado o quadro . ~ certo que algumas das causas já se tinham produzido antes da conquista de Filipe lI, mas não menos verdade
que da só agravou os males a que, no entanto, os reis castelhanos tentaram em vão pôr remédio, quer renovando providências anteriores, quer editando novas .
O monopólio do comércio ultramarino não poderia manter-se, e nêle se baseava o
nosso poderio económico, mas além da pêrda das feitorias (que nisso se cifrava a denominada
per:das das praças) as condições em que se fazia a navegação aumentavam os prejuízos.

No Portugal nos Mares comentou Oliveira Martins as informações de Figueiredo Falcão a Filipe II e os dados dos Anais de D. João lII, de Fr. Luiz de Sousa, acêrca dos naufrágios das naus da índia, mostrando que a decadência da arte de construção naval contribuíu
mais para a ruína do comércio do que os assaltos dos inimigos, e em trabalho mais recente o
Sr. Box,er atribuiu à superioridade de construção e artilharia as vitórias dos holandeses. No
Soldado Prático e na História Trágico-Marítima repetem-se as queixas contra o mau estado
dos navios e excesso de carga como causas dos naufrágios.
A conservação do monopólio comercial, pela severa exclusão dos estrangeiros, as providências para a segurança e boa construção dos navios, a constituição de poderosos organismos económicos, as companhias privilegiadas, que realizassem ou auxiliassem a realização
dêstes objectivos, nortearam a política económica posteriormente à Restauração, como já tinham
informado a política colonial filipi.na. Filipe Il mantivera a política de exclusão dos estrangeiros e o alvará de 18 de ,Março de 16°5 proibia de novo aos navios estrangeiros a navegação
para as colónias portuguesas.
Os defeitos da oonstrução dos navios, os abusos dos armadores, capitães e tripulantes,
dificultavam a defesa e tornavam-nos fácil prêsa dos atacantes. O regimento de 18 de Fevereiro de 1604 mostra os abusos praticados e como se pretendera coibi-los C). Pouco eficazes,
todavia, se revelaram estas e outras providências para entravar uma decadência que já nenhuma fôrça poderia impedir.
O govêrno da Restauração proíbe (por alvarás de 15 de Março de 1648) que se construam no reino, ou comprem ou aluguem fora dêle, navios de menos de 350 toneladas, e determina que não possam navegar para as conquistas navios de menor tonelagem nem com menos
de 16 peças de artilharia, de calibre de 8 libras para cima, providências de que o p.e António
Vieira se gloriava de inspirador.
A providência foi mal recebida e tantos protestos levantou, que passados onze meses se
autorizava a redução do porte a 250 toneladas e o calibre das peças a 5 libras, só podendo construir-se navios menor,es com autorização do Conselho de Fazenda. Aos navios de 350 toneladas para cima concedia-se que nos portos tivessem precedência no carregamento sôbre os navios
menores e que nas frota,s os dois navios maiores viriam por capitânia e almiranta, tendo os seus
mestres o título ' de capitão e jurisdição sôbre os outros.
(1) Nas naus qus partissem do reino para a fndi:l não deveria carregar-se coisa alguma no convés, tôlda
do capitão, castelo da proa e alcáçova dos bombardeiros, para a artilharia poder jogar livremente em caso de ataque.
Chegada a nau à fndia devia descarregar-se por completo sendo conveniente limpar e calafetar antes de tomar
nova carga. Uma das causas porque as naus vinham carregadas e impedidas de manobrar ràpidamente em caso de
temporal era os capitães, oficiais, mestres e pilótos alugarem os seus beliches a mercadores e outras pessoas, trazendo
as suas bagagens em vários pontos das naus: o regimento, sem por completo reprimir o abuso, determina que não
possam ceder mais que duas partes dos beliches reservando o têrço restante para se recolherem e guardarem as suas
bagagens e mantimentos, sob pena de perderem tôda a fazenda que transportarem na nau.
Determina ainda que a coberta da ponte seja exclusivamente reservada para abrigo da marinhagem, proibindo-se que ali se construíssem abrigos de tábuas ou de canas de bambu para servirem de alojamento a quaisquer pessoas, e os marinheiros apenas poderiam transportar na coberta as suas arcas de roupa não se trazendo na
coberta caixas breadas, pipas de cera ou outras cousas pesadas.
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o sistema das frotas,

a determinação das escalas e a exclusão da navegação estrangeira
constituem os outros fulcros do sistema.
Desde a provisão de D. João IH de 15 de Dezembro de 1557 e lei de 3 de Novembro de 1571, de D. Sebastião, se ordenara que os navios navegassem de conserva e estabelecera o armamento correspondente à tonelagem de cada embarcação, mas já esta lei mostra
como se falseavam os regulamentos, pois cumina penas aos capitães que, largando devidamente artilhados, desembarcavam a artilharia em Cascais.
O sistema das frotas não obedecia apenas a exigências de segurança mas também ao
objectivo económico de evitar o comércio feito por navios avulsos, sem carreira regular, tal
como hoje a fazem os navios denominados tramps. Em épocas certas chegava a frota; esperavam as mercadorias nos armazéns e, carregadas, partiam os navios sem poder tocar em portos
diferentes dos estipulados. Não eram essas escalas determinadas, apenas, por motivos de ordem económica mas, às vezes, por intuitos meramente fiscais; assim dizia a lei de 27 de Novembro de 1648 «q'ue nenhum navio ou embarcação de qualquer tonelagem que do Brasil e
mais conquistas vier para o reino ou ilhas adjacentes, possa tomar pôrto ou fazer escala, sem
evidente perigo de mar ou corsários, pelos grandes descaminhos que fazem nos direitos das
minhas alfândegas e estanques ... ». Às naus da índia era rigorosamente proibi.do descarregar
nos portos de Angola ou do Brasil, ainda que ali tivessem de tocar; nisso insistiam a provisão do Conselho Ultramarino de 15 de Dezembro de 1615, a provisão de 15 de Dezembro
de 1661 e a carta régia de 18 de Março de 1665. A escala por S. Tomé era obrigatória para
os navios que se dirigiam para o Brasil, e a câmara de S. Vicente de Cabo Verde pediu, e
obteve, que os que se dirigissem à Guiné ou de ali partissem para o ,reino ou para Brasil
fôssem obrigados a toca,r em S. Vicente e pagassem os direitos de alfândega (lei de 7 de
Novembro de 1712). Os navios que de Angola se dirigissem ao Brasil só podiam tocar nos
portos de Ri-o de Janeiro, ,Pernambuco e Baía e em caso algum poderiam dirigir-se a portos
diferentes daqueles para que levassem carga. Os navios que da Madeira e Açôres fôssem
aos portos do Brasil eram obrigados, pela carta régia de 4 de Fevereiro de 1670' a prestar
fiança de que não t-ocariam nas Canárias ou em qualquer outro pôrto da coroa de Castela, e
os que vinha da índia só poderiam dirigir-se à Terceira ou a Lisboa, sem tocar em qualquer
outro pôrto (provisão de 29 de ,M aio do mesmo ano).
O sistema, que na segunda metade do século XVIII há-de alargar-se, tende, pelo contrário, nos fins do século XVII, a tornar-se mais apertado, mas as circunstâncias também forçam a admitir excepções:
alvará de 9 de Março de 1688 impõe aos navios que do Brasil
viessem para o reino a encorporação em frotas, mas os de 3 de Março dêste ano e 9 de Janeiro
do an-o seguinte aut-orizam que um navio de S. Miguel e dois da Terceira naveguem sem ir
encorporados na frota «por costumarem seguir em monção diferente, e mais segura».
Ainda em 16 de Fevereiro de 1740 novo alvará proíbe que os navios saídos do reino
vão a portos diferentes daqueles para que levam carga.
Tôdas estas restrições dificultavam e encareciam o comércio e transportes tnarítimos.

°
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Anos ma;sl tarde, J~come Ratton, a cuja opil11ao d~ vaior a sua qualidade de comerciante,
escrevia, elogiando a abolição das frotas: .
«Principiou a fazer-se o comércio em navios soltos, pelo que aumentou a actividade
do comércio nacional, navegação e produtos coloniais, a um ponto tal, que jamais se poderia
imaginar; encurtaram-se os prazos de crédito, fizeram-se os pagamentos mais exactos ... enfim os navios poderam fazer duas viagens em menos de um ano, quando, no tempo das frotas apenas faziam duas em três anos?) e).
monopólio comercial ciosamente mantido desde o princípio dos descobrimentos e
várias vezes r,eafinmado nas leis ainda, naturalmente, foi reforçado durante o domínio castelhano. A lei de 1591 proibia aos estrangeiros a nav.egação para os portos da África Ocidental, ilhas de S. Tomé e Brasil, sem licença do rei; com essa licença poderiam navios estrangeiros navegar, mas só entre a metrópole e os portos reEeridos, não tardando porém a verificar-se que à sombra dela os navios se dirigiam na r,ealidade não a Lisboa mas a portos estrangeiros; por isso o decreto de 1605 renova as proibições, punindo os infractores com a pena
de morte e confisco de bens, pronunciada por qualquer autoridade ou magistrado perante
quem se fizesse a acusação, ainda que a causa não fôsse da sua competência.
Sob a R:estauração a proibição mantém-se ainda, por exemplo, no regimento do capitão de Cacheu, Jorge Correia Fidalgo, os arts. 5 '° e 7'° impõem a defesa do comércio de todos
os rios e portos da Guiné a estrangeiros, sob pena de morte.
As necessidades da política externa da Restauração levaram, pelos tratados de 1642 e
1654, à admissão dos navios inglêses e mais tarde dos holandeses e franceses, e a portaria de
1I de M ,arço de 1673 permite aos súbditos das nações aliadas o comércio na ilha de S. Tomé
e seus anexos, mediante o pagamento de certos dir'eitos, pelo prazo de 5 anos.
A freqüência dos navios, juntamente com a concorrência do Brasil, modificou as condições da ,exploração económica da ilha, desvlàndo os colonos para a cultura dos géneros de
embarque e comércio de artigos de fornecimento à navegação. O t;egimento de 26 de Outubro de 1698 não conseguiu restabelecer a cultura da cana e fabrico do açúcar, e a abertura
dos portos aos estrangeiros deu à ilha prosperidade enquanto os navios a freqüentaram ...
Também em Cabo Verde o regimento de lIde Maio de 1676 admite os navios das
nações com que tÍnhamos tratados, mas renova a proibição quanto aos de outras nações, exceptuados porém os navios espanhóis vindos das índias ocidentais com carregamento de ouro
e prata para comerciar,em em Cabo Verde e Guiné, mas não os que transportassem outras
mercadorias. A admissão dos navios estrangeiros, nas condições indicadas, perturbava de tal
forma o sistema mercantil tradicional, que causava alarmes e obrigava a providências ocasionais, aliás inúteis pois, em tais condições, êle teria de se transformar por completo.
O alvará de 8 de Fevereiro de 171 I é um curioso documento dessas alterações e da
forma por que se propunha conciliar a admissão dos navios estrangeiros com o sistema de restrições: «sendo-me pt;esente que à Baía de Todos 0S Santos foram quatro navios de guerra,

o

(1) Jácome Ratton: Recordações, pág. 73, 2.a ed.
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quatro da índia Oriental, todos ingl&ses, e outros ao Rio de Janeiro, e que todos os ditos navios
nos ditos portos introduziram mercadorias da Europa e índia, tirando do Brasil muito ouro e
tabaco, para ,evitar tão considerável dano ... » o alvará proíbe que se admitam nos portos navios estrangei.ros salvo encorporados nas frotas do reino, e voltando com elas, excepto no caso
de arribada forçada, pois nesta hipótese, depois de assistidos com o necessário, deveriam ser
mandados sair logo que o pudessem fazer, sem se lhes permiúr comércio algum. As pessoas
que Gom êles comerciass'em ou consentissem nas operações comerciais sofreriam o confisco
dos bens, tratando-se de funcionários ou simples particulares, sendo metade para a fazenda e
metade para o denunciante, e sendo o governador da colónia a perda «em tresdôbro» dos ordenados que tivesse recebido pelo cargo, confisco dos bens para a coroa e inabilidade para de
futuro requerer ou ocupar qualqu,er cargo ou govêrno.
A dureza das sanções pode fazer supor que nem sempre os governa,dores seriam deligentes na aplicação das leis excluldoras e, na verdade, apontam-se casos que explicam o rigor
do alvará ...
Veda,do aos estrangeiros, também o comércio colonial não é ainda livre aos nacionais.
Do antigo monopólio da Coroa ainda se conservam os estanques ou monopólios de certos artigos. Em Moçambique só em 1710 o exclusivo se reduz às fazendas de lei, as de permuta
no sertão, e aí umas vezes se permite o comb-cio livr,e, outras arremata-o o governador, outras
é entregue à .administração da Junta do Comércio.
Tôdas as exigências e restrições da época, o monopólio, as frotas, as escalas obrigatórias,
se encontram nas denominadas companhias de comércio.
São bem conhecidas as causas políticas e económicas da criação e desenvolvimento destas
Companhias; as teorias que consideravam legítima a posse dos mares por um só país, e por
conseguinte faziam considerar actos de hostilidade a navegação exercida por navios de outras
nações, a necessidade de organizar expedições fortes, abundantemente providas, e que então
execediam as fracas possibilidades navais e económicas dos estados, e o cal'ácter aleatório de
tais expedições, constituíram as principais razões para o agrupamento de indivíduos que, sob
a protecção de um estado, mas não sob a sua responsabilidade, puderam reünir os capitais
suficientes e obter as fôrças necessárias para se arriscarem ao ousado empreendimento das primeiras exploraçQes coloniais, violando o monopólio dos países ibéricos, correndo os grandes
riscos dessas navegações, mas também conseguindo os fabulosos lucros que do seu êxito
advinham C).
Foi no final do século XVI que se organizaram as primeiras grandes companhias. Depois das companhias do Senegal e da Guiné, funda-se em Inglaterra, em 1599, a companhia das índias Orientais, em 1602, na Holanda, a companhia holandesa da mesma designação, e em 1621 a das índias Ocidentais, uma e outras destinadas a explorar o comércio
com as regiões até então suj,eitas ao monopólio comercial dos portugueses e espanhóis, procurando não só arrebatar-nos êsse comércio, mas também ocupar as regiões submetidas ao
(1) A, Girault: Príncipes de

Colonísation~ ~!

pág. 166-169r 5. a ed.
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nosso domínio, e obrigando-nos a sangrentos combates nos mares do Oriente, em Angola e
no Brasil.
(~Nos treze anos que mediaram entre 1623 e 1636, a companhia não lançou ao mar
menos de oitocentas velas e estas não apresaram menos de 545 vasos portugueses e espanhóis.
As duas companhias excluindo-nos dos mares aonde havíamos r,einado, tinham r,eduzido o
trato mercantil do rei.no a uma sombra do que fôra vinte anos antes» C).
Era natural que à vista dêsses resultados, e dadas as dificuldades políticas e económicas
e a penúria do Tesouro, ocorresse combater os adversários com as mesmas armas. Assim o pensou o vice-rei Marquês de Alenquer, que sugeriu a Filipe lU a idéia que êle pretendeu pôr em
prática em 1619, recomendando à Câmara de Lisboa a organização de uma companhia para
o comércio da índia. Falhou a tentativa, como, posteriormente, a que Filipe IV acarinhou e
impeliu, de formar uma companhia que tomasse à sua conta o trato da índia e Guiné.
Mas o êxito das companhias inglêsas e holandesas constituía incentivo que os desastres não apagavam. O sistema estava em pleno favor e raras foram as nações da Europa que
o não adoptaram, sem que os fracassos sucessivos desanimassem os homens de estado, como
suoedeu com Richeheu, que protegeu a fundação de muitas, mortas em pouco tempo ou arrastando vi.da mesquinha, o que não dissuadiu Colbert de renovar a instituição, convicto da excelência do sistema a que só faltariam recursos para produzir resultados brilhantes.
Não admir,a portanto que o govêrno português pensasse da mesma forma e que os estadistas e homens de negócio vissem no estabelecimento de uma grande companhia a salvação
do comércio ultramarino e até o meio de lihettar as colónias dos inimigos. De tddos os corifeus, o mais entusiasta e o mais ouvido foi António Vieira, que insinuou o alvitre nas salas do Paço e o preconizou do alto do púlpito, expondo-se, pelo r,ecurso aos cabedais dos cristãos novos e conseqüente isenção de confisco, à má vontade do Santo Ofício que, volvidos
anos, lhe pagaria com os vexames do drcere a protecção aos heréticos e). Foi afinal criada a
companhia geral do comércio para o Brasil por alvará de 6 de Fevereiro de 1649' Nela entraram os mais ricos cristãos novos, com o capital de um milhão e trezentos mil cruzados.
Era a companhia criada com a duração de vinte anos, tinha o exclusivo do comércio
de vinhos, farinhas, azeites e bacalhau para o Brasil C), sendo-lhe dado o exclusivo do pau
brasil; devia armar anualmente dezóito navios de guerra, para comboiarem as frotas do Brasil e auxiliarem a r.ecuperação dos portos que estavam em poder dos inimigos. Os capitais com
que os cristãos novos entrassem para a Companhia ficavam, na verdade, isentos do confisco.
Os primeiros anos da Companhia foram r,ealmente prósperos e a sua frota contribuÍu
para a expulsão dos holandeses do Brasil, mas com a morte de D. João IV começaram de ser
cerceados os privilégios; primeiro a combatida isenção de capitais dos cristãos novos, que tanto
dificultara a constituição da Companhia e que a Inquisição não perdoara; retirou-lho a rainha
(1) Rebêlo da Silva: História de Portugal, IV, pág. 622.
(2) Lúcio de Azevedo: História de António Vieira, I, 162.
(3) Tito Augusto de Carvalho : As Companhias Portuguesas de Colonizafão.
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regente por alvará de 2 de Fevereiro de 1657; seguiu-se o monopólio dos géneros que adquiria nq :reino e que foi abolido por alvará de 9 de Maio do ano seguinte, com fundamento
nas queixas dos povos contra o exclusivo da Companhia. Finalmente o decreto de 19 de
Agôsto de 1664 encorporou a companhia na Fazenda Nacional trocando-se os padrões de
dinheiro (acções) na proporção de 20 o milhar assente no rendimento dos tabacos, ou seja
o rendimento de 5
'Yirtualmente extinta por êste processo foi-o de direito a Companhia por alvará de I
de Fevereiro de 1720.
O monopólio do comércio da Guiné foi por duas vezes entregue a companhias privilegiadas; a primeira que se criou para êsse efeito foi a denominada de Cacheu e Rios de Guiné,
instituída por alvará de 19 de Maio de 1676, de cuja vida nada se sabe. Por alvará de 4 de
Janeiro de 1690 foi criada a Companhia de Cabo Verde e Cacheu.
O tráfico dos escravos para a América espanhola é, a partir do século XVI) um dos ramos mais ~mportantes do comércio colonial, ambicionado por todos os países. Os inglêses lançaram-se nêle ainda no tempo de Isabel (1558- I 603) e posteriormente, confessa Seeley, «manchamos as nossas mãos, mais que as outras nações, nas monstruosas e enormes atrocidades do
comércio de escr.avos». Quando em Utreque se negoceia o tratado que pôs têtmo à guerra da .
Sucessão de Espanha (1703-1713)' um dos atingidos objectivos da Inglaterra é obtê-lo.
A partir de então, o comércio dos escravos tornou-se um dos eixos sôbre que girava a política
inglêsa. Por aí a Inglaterra abria a primeira brecha no monopólio espanhol que fechava a
América ao comércio do mundo, e com os escravos arranjou em breve as cousas para introduzir
outras mercadorias e).
Por aqui se vê a importância que tinha o assento dos escravos para a América Espanhola. Conseguiu-o a Companhia por contrato de 12 de Julho de 1696, assinado em Madrid,
pelo qual o Conselho das índias lho concedeu por seis anos e oito meses.
Obrigava-se a Companhia a fornecer 10.000 toneladJs de negros, avaliadas à razão de
três peças da lndia da medida regular de 7 quartas, cada tonelada. Devia a Companhia pagar
por cada uma das 10.000 toneladas 112 pesos e meio, e por antecipação 200.000 pesos de
prata em prestações. Eram indicados como portos de desembarque Cumana, Caracas, Havana, Cartagena, Portovelo, Honduras e Vera Cruz; nestes portos entr,ariam os navios livremente sem que nenhum funcionário os pudesse estorvar.
Não parece que pelas autoridades espanholas fôsse escrupulosamente respeitado o monopólio da Companhia, pois no tratado de 18 de Junho de 170 I, entre D. Pedro II e Filipe V,
se declara que o Rei de Espanha se obrigava a reparar os prejuízos que os portugueses tinham
sofrido pelas vexações e desrespeito ao contrato por parte dessas autoridades, comprometendo-se a que de futuro êle fôsse cumprido. Como indemnização dos prejuízos mencionados, comprometia-se o govêrno espanhol a pagar à Companhia 300.000 cruzados e a resti-

ro.

(1) Seeley: A Grande%a da Inglaterra, pág. 162-166 (trad. portuguesa).
F. Reis Santos: Ensaio sabre os factores do Império Britânico, pág. 116.
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tuir as 200.000 patacas que ela adiantara, com o juro de 8 por cento. Foram grandes os prejuízos sofridos pela companhia em virtude do ataque de uma esquadra francesa à Ilha do
Príncipe, em 1706, e em 25 de Agôsto dêsse ano foi ela declarada extinta, procedendo-se à,
sua liquidação.
O estado de comércio de Moçambique originou a idéia de o restabelecer pela criação
de uma companhia, depois das infrutíferas tentativas da liberdade de tráfico (estabelecida em
1671) e da criação da Junta de Comércio de Moçambique e Rios de Cuama (Provisão de 21 de
Março de 1675). D. Pedro II recomendava a sua criação ao vice-rei, conde de Alvor, por .carta
de 24 de Março de 1685.
Só em 1694, no vice-reinado do conde de Vila Verde, se estabelecia realmente a Companhia, mas em condições que iam contra as ordens da Cône. As indicações de Lisboa previam a sede efectiva na capital, para onde seriam enviados os fundos obtidos na índia, ao passo
que da índia se pr,etendia arrecadar ali os capitais subscritos e exercer a direcção da emprêsa.
Em ambos os projectos era essencial monopólio do comércio de Moçambique mas da índia
acrescentavam-lhe o de Macau que a côrte e aquela cidade lhe não queriam entregar e).
Posta a funcionar logo que obteve o capital necessário, a companhia adquiriu navios
cr começou a exerc-er o comércio, mandando-os a Macau, Moçambique e Mombaça.
A carta régia de 28 de Fevereiro de 1698 isentou Macau da sujeição ao exclusivo comercial da Companhia; no ano seguinte caía Mombaça em poder dos árabes, e da côrte desaprovavam a organização estabelecida, o que levou à extinção da emprêsa, por alvará do vice-rei, de 2 de Outubro de 1699, confirmado pela carta régia de 14 de Março de 17°1.
Durante o tempo que exerceu a sua actividade conseguiu a Companhia obter grandes
lucros. A participação oficial no capital subscrito foi de 40.035 xerafins, a que correspondeu o
lucro de 26. 156 xerafins em 1697 e de 31.239 em 1700. O vice-rei escrevia em 1698 para a
côrte que os lucros obtidos eram de 60
A Companhia sofria dos defeitos das congéneres e em M ,acau e nos comerciantes da
costa africana causava o seu monopólio tão grande descontentamento, que se disse que a
queda de Mombaça fôra provocada pelas exacções praticadas.
Durante a primeira metade do século XVIII não se renovam a tentativas para a formação de novas companhias, em que tanto se persistira desde 1640'
'
Üs insucessos das anteriores, cujas liquidações se arrastam, desanimam os seus apologistas e os def,eitos das grandes companhias estrangeiras já apareciam aos olhos dos que, primeiro, ofuscados com os resultados obtidos pelos inglêses e holandeses, só lhes viam virtudes.
Quando D . Pedro pr.econizava a formação da Companhia do Oriente já o conde de Alvor, lucidamente, apontava os defeitos que causaram a ruína das companhias inglêsas e holandesas: o
número excessivo de feitorias, a má organização do comércio, a corrupção e concussões dos
funcionários, mais interessados pelos negócios próprios do que pelos da institu·ição.

°

ro.

(1) Lúcio de Azevedo: Epocas de Portugal Económico, pág. 210-214.
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Só Pombal, influenciado por mentor inglês C) e prêso a idéias económicas atrasadas e
já mal provadas, as tentará restabelecer, com todos os defeitos , para liquidarem com estrondosa queda.

Organização financeira e judicial no Ultramar
A cargo a princípio dos feitores, depois , nas maiores colónias, dos vedores de fazenda,
sob a superintendência dos governadores a quem era especialmente recomendada nos seus regimentos, a administração da fazenda local era, em muitos casos, exercida cumulativamente
e dos regimentos,
pelos capitães, como se vê da «lista de todas as capitanias que ha na lndia»
oomo, por exemplo, nos de Jorge Carreira Fidalgo, capitão de Cacheu e do capitão de Bissau,
que receberam regimentos, simultâneamente, como capitães e como feitores.
Os rendimentos públicos nas colónias são, segundo Feu Cardoso e), constituídos pelos
direitos das alfândegas, principalmente cobrados sôbre a saída dos escravos, dízimos dos presídios, disbritos e terras dos sobas feudatários, décimas dos prédios urbanos, direitos de passagem em alguns rios, cisa do correio e os monopólios do sal e outros artigos. Havia porém
terras sujeitas a tributos especiais e por isso isentas de pagamento de dízimos.
Em 1666 é 'estabelecido o cargo de provedor da fazenda do reino de Angola (regimento
de 9 de Abril) dando-lhe superintendência sôbr'e o feitor, pagador e mais funcionários encarregados das cobranças, assim como da fiscalização dos serviços militares , devendo principalmente fiscalizar o que respeitava ao preenchimento dos quadros , estado das tropas, armamento e munições. Não sabemos se será neste regimento que aparece a primeira lei sôbre
acumulações, pois o art. 7'° preceitua que «nenhuma pessoa de qualguer condição que seja
possa vencer dois soldos mas poderá escolher dos postos que servir o sôldo maior».
Ao provedor de fazenda incumbe também a administração das minas que se descobrirem, sob a superintendência do governador, e êle é também o equivalente a ditector de agrimensura, pois se lhe recomenda «especial cuidado com as terras dadas», guem as concedeu e
gue poderes tinha para fazer a conoessão, devendo existir na câmara um livro de registo de
tôdas as concessões.
Em cada colónia havia um ouvidor e nas grandes colónias como Angola as magistraturas locais eram desempenhadas pelos juízes ordinários, na vila, ou pelos capitães mores dos presídios que r;ecebiam uma gratificação pelo exercício das funções judiciais.
Na índia ,existia a Rdação das índias, criada em 1544. O número de desembargadores, fixado em 1578, fôra reduzido, pela carta régia de 14 de Dezembro de 1628, a quatro, que
o decreto 24 de Fev,ereiro de 1748 elevou a seis.
Em Macau o ouvidor, além da administração da justiça, intervinha, pode dizer-se em

e)

(1) Lúcio de Azevedo: O Marquês de Pombal, pág. 136.
(2) Rev. Porto Colonial e Marítima. VI - 1900,
(3) Feu Cardoso Castelo ,Branco Tôrres: Memorias contendo a biografia do vice almirante Luiz da
Mota, etc.
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todos os serviços públicos e em 1738 passou a ihtervir na administração do Senado suscitando
tais más vontades que levaram D. João V a extinguir a ouvidoria.
A determinação das funções e competência dos ouvidores constava dos seus regimentos.
O regimento do Ouvidor do reino de Angola de 23 de Junho de 1651 dava-lhe jurisdição cível e criminal sôbre tôda a gente mecânica que r'esidisse no reino de Angola ou nêle se encontrasse; teria alçada até cem mil réis nas causas cíveis, jurisdição até aplicação de pena de
morte nos portugueses cristãos da terra e nos gentios, podendo, em relação às pessoas de qualidade, condenar até 10 anos de degredo e cem cruzados de multa.
Os crimes praticados por oficiais em operações de guerra fora de Luanda eram julgados
pelo governador e ouvidor. Aos peões de soldada e escravos poderia mandar açoutar e degredar
para fora de Angola e a uns e outros poderia condena:r à morte, com o parecer do governador e
tendo por adjuntos juízes ordinários.
Competia-lhe conhecer por agravo das decisões dos juízes ordinários e por êste regimento passou para o ouvidor o julgamento em matérias de direito marítimo, até aí da competência do ouvidor da fazenda.
Aos governadores subalternos continuaram confiadas atribUIções judiciais, como se pode
ver do regimento do capitão de Cacheu no que toca ao cargo de feitor. Por êste tegimento,
poderia, nos crimes mílitares por desobediência, condenar até dois anos de degrêdo para a ilha
do Príncipe ou pam Angola e em multa até cincoenta cruzados.
Nas causas cíveis a alçada era de quinze mil réis nos bens móveis e dez nos de raiz.
Julgava as causas cíveis e crimes no lugar em que estivesse e cinco léguas em redor,
com apelação para a casa da Suplicação.
Dos instrumentos de agravos e cartas testemunháveis que excedessem ' a alçada haveria
agravo para o ouvidor de Cabo Verde. Conhecia das apelações e agravos dos juízes ordinários.
Dey,eria também vigiar o comércio com estrangeiros, procedendo contra tôdas as pessoas que o praticassem ou os auxiliassem.
Competindo aos gov,ernadores ,a jurisdição sôbre tôdas as autoridades e pessoas residentes nas colónias, pelas disposições dos seus regimentos, eram quási inevitáveis os conflitos com
os ouvidores. Um diploma de 1720 recomenda ao governador de Angola que não se intrometa
na administração da justiça e funções dos ouvidores pois são numerosos os conflitos entre as
duas autoridades, chegando a tornar-se escandalosos, como sucedeu com os ouvidores de
S. Tomé, Dionísio de Azevedo Alvelos e Lucas de Azevedo, o primeiro contendendo com a
junta governativa a ponto de pôr artilharia na rua, em 1704, e o segundo, em 1712, expulsando da ilha o bispo e o próprio governador.

J.
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CAPÍTULO VI

A colonização do Brasil. Os bandeirantes.
Os missionários e a escravatura. As minas de ouro.
D. João V e as reformas do poder central de 1736

E

os holandeses do Brasil, bem se concebe ficassem esta Colónia e a Metrópole
em condições de menos pronta e eficientemente do que o deseFriam o seu orgulho e interêsse, dar continuidade ao esfôrço civilizador que vinham realizando.
A Restauração fôra ali acolhid com entusiasmo; o próprio episódio ocorrido
em S. Paulo, em que os numerosos residentes espanhóis, com os portugueses convencidos da inviabilidade da nova dinastia, resolveram proclamar a independência, coroando rei o espanhol
Amador Bueno, melhor veio provar a profunda lusitanidade da terra, pela pronta reacção provocada: era o próprio Bueno, que, correndo, de espada desembainhada, para o Mosteiro de
S. Bento, respondia à multidão que clamava : - Viva Amador Bueno, nosso rei! - com o
grito, pouco tempo depois festivamente e unânimemente correspondido: - Viva o senhor
D. João IV, nosso rei e senhor!
A vitoriosa investida contra os holandeses havia sido outra prova dos mesmos sentimentos, porventura, na emergência, complicados do individualismo, agora exaltado em regionalismo, que Buaque de Holanda revela nas Raízes do Brasil C). A-pesar das dificuldades que forçavam a Metrópole à inacção na defesa e explicavam o plano de P. e António Vieira, que aconselhava se comprasse a paz à Holanda, pelo preço caríssimo da entrega de Pernambuco, '«e porXPULSOS

(1) Raízes do Brasil, I capo (Liv, José Olímpio, Editora, Rio, 1936).
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que sem escravos não há Pernambuco e sem Angola não há escravos», ainda da entrega desta
colónia, a-pesar de tudo, realizou-se o milagre da expulsão dos poderosos ocupantes. Apenas
auxiliados pela fôrça naval da Companhia de Navegação, com cuja organização se rehabilita o
patriotismo do insigne jesuíta, as energias locais, sôltas de qualquer disciplina com que a Metrópole poderia amortecê-las, irromperam no movimento que, triunfando em 1654, reintegra
na coroa portuguesa as ricas províncias do Norte.
Se de tal triunfo dimanou uma convicção de autónoma eficiência, que não seria sem
repercussão no despertar da consciência nacional da futura pátria irmã, é também certo terem
resultado represálias que, se bem transitàriamente, não puderam deixar de perturbar a vida da
Metrópole e da Colónia.
Para se resarcir do desastre sofrido, não julgou a Holanda bastante conquistar-nos
Colombo e tôda a magnífica ilha de Ceilão e apoderar-se de muitas embarcações de frota que regressava do Brasil. Apresentou em ultimato ao govêrno metropolitano, sob ameaça do poder
naval que exibiu em frente do pôrto de Lisboa, condições de paz que o sentimento nacional
prontamente repeliu: além da restituIção do que lhe havíamos reconquistado no Bt;asil, a entrega de Angola e S. Tomé, de todo o material de guerra e propriedades particulares de que nos
tÍnhamos apoderado, a indemnização de 6.000 florins pagos em 6 !peses, a anuIdade, durante
13 anos, de 6 .000 caixas de açúcar, e, pelo espaço de 6 anos, a de 1000 bois de jugo com 1000
vacas de cria, além de 300 cavalos e 600 ovelhas.
Não o esqueçamos: a paz entre os Estados Gerais e a Espanha, permitindo a esta, para
nos atacar, dispor de todo o seu poderio militar e naval, fechava-nos por mar como por terra
num temeroso círculo de ameaças, contra o qual o auxílio de França estava muito longe de nos
poder tranqüilizar, precário e deficiente como era, e não se contava ainda com o apoio da
Inglaterra. E bem se compreende houvessem sido inquietantes as apreensões que a Vieira e ao
embaixador na Holanda, Francisco de Sousa Coutinho, haviam inspirado os projectos por que
foram chamados os Judas do Brasil.
Neste combate do patriotismo exaltado por emoções ilógicas contra o patriotismo clarivi.dente do diplomata e do jesuíta, triunfou, na ver.dade, aquele. Tinha por si, ainda mais do
que o apoio, que não podia deixar de ser deficientÍssimo, da Metrópole, a convergência magnífica de energias materiais e espirituais de um povo que sente a própria união e o próprio destino
sob a ameaça estrangeira e encontra chefes que o suscitam galhardamente à luta - o indígena André Vidal Negreiros, e o reinol João Fernandes Vieira. Mas não pôde isto evitar que,
em 1658, no definitivo tratado de paz com a Holanda, negociado pelo Conde de Miranda,
sob o clima internacional que então já nos criava o apoio da Inglaterra, Portugal se comprometesse a pagar, em 16 anos e em dinheiro, açúcar, sal ou tabaco, uma indemnização de
4 milhões de cruzados à Companhia Holandesa das índias Ocidentais, a restituir tôda a artilharia
tomada e, finalmene ~ o que seria de mais larga repercussão - a permitir aos inimigos da
véspera liber.dade de comércio no Brasil e nas demais colónias. Para os 250.000 cruzados a
pagar cada ano, o Brasil assumia o encargo de 20.000.
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BRASIL-ALDEIA INDfGENA DOS FINS DO S~CULOXVII.-MARANHÃO_ARQUIVO HISTóRICO COLONIAL
Tem a seguinte legenda:
nd
Constava esta aldeia dos Indios da ,nação Barbados de 291 casas como se mostra neste mapa, entrando as seis casas grosodes que estão no meio da dita aldeia, das quais seruia uma delas para armazem das armas que são as suas frexas e paus
tostados, e nas cinco se acomodavam os Indios solteiras porque nas casas que ficam no circuito da aldeia morau?m ,~s:o deo~ ~c~modondo-se em cada uma delas seis e sete e o ito casais com toda o sua familia, e nenhum destes Indios foz a
bama e por esta razã~ lhe. chamam os bar~odc:s, e se diz procedem dos primeiros conquistc:dores . que uieram ~ c~vi~ desc~be~~~ da Maranhão,. e pelo dan~ que !hes fazia o gentio que hab itava ~aq~ela IIh~ ~ retiraram para o Rio Itapicura e
entre este e o de Meonm, flzerom a sua habltoçao, fazendo pazes com os Indios daquele sertao, cUJO aldeia se na~
para a d f' e samente vlnhom aas nos aCima declarados, e tambem a Capitania do PIOUI fazer os danos que se tem expe,rimentado sem que Ih'o pudessem embaraçar os tropas que em todos os anos se man ovom
e eza daqueles moradores; esta aldeia 'fico a parte do sul nas cabeceiras do rio Pirituro.

Todavia, embora à custa de muito sangue e muitas vidas, de devastações e dispêndios que
não puderam deixar de fundamente abalar a economia da Colónia, estava nela restaurado o
domínio português, desafrontada a acção com que ia prosseguir a obra civilizadora interrompida.

r

Vimos em capítulos anteriores (I a IV do presente volume) as condições geográficas e
étnicas em que s,e foi realizando, por todo o século XVI até a Restauração, a colonização do Brasil
- desde a gradual ampliação e conhecimento do território e aproveitamento das suas riquezas,
até o domínio e catequese dos seus indígenas. A segunda metade do século XVII, como quási
todo o seguinte, continua esta obra. Realizam-na simultâneamente, cada um em conformidade com sua categoria social e objectivos, o soldado, o bandeirante e o missionário: o primeiro na luta contra o estrangeiro que nos disputa a terra ou acompanhando o missionário nas
entradas no sertão, o segundo na busca ambiciosa do oiro e dos diamantes ou na caça ao índio
_ a mais acessível riqueza da terra, e o último no apostolado da sua fé, a que não eram estranhos os impulsos de seu patriotismo.
O poder central promove a acção de uns e favorece a de outros, mais de uma vez,
porém, consistindo a sua intervenção em moderar os excessos das ambições e os conflitos dos
egOlsmos.
I

I - A penetração da Hinterlândia e a ampliação do território:
A) A acção do Estado
Aos motivos já conhecidos que levaram os Portugueses a expandir o seu dinamismo e domínio através do Novo Mundo, acrescentam-se, na época de que nos ocupamos, os derivados da
necessidade de suprir, com as produções do Brasil, as que nos iam cada vez mais escasseando no
império oriental, que se desmoronava. Abundam as ordens, instruções régias, para que, através
de tôda a vasta bacia do Amazonas, se procurem os produtos que nela se sabia abundarem .cacau, salsa, copaíba, e quanto pudesse substituir o cravo, a canela, a noz muscada. Para estimular as buscas, determina-se dispensar por 10 anos o pagamento dos direitos normalmente impostos à exploração e ao comércio.
Quando, em 1655, André Vida! de Negreiros desembarca no Maranhão como Governador, recomendava-se-Ihe no regimento promovesse a colheita do cravo, ao mesmo tempo "que a
câmara de Belém era instada a que por seu turno estimulasse os colonos à cultura do cacau e da
baunilha, que se encontravam em estado silvestre, mas melhorariam quando cultivados. Chegava-se a indicar o local da procura, =-= as margens do Tocantins - . como a referir as causas
que a tornavam necessária = «... a falta e pouca esperança que há de canela de índia».
Pedro Teixeira, tomando posse, em 1639, em nome de Filipe IV pela coroa de Portugal, das terras situadas entre o Aguarico, afluente do Napo, e o Atlântico, dilatara muito para
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altm da lInha do ,tratado de Tordes'ilhas, e para além das regiões atéentã? atingidas pelos buscadores de «drogas» == as banhadas pelo Tapajós - . , as fronteiras ocidentais da Améri~a portuguesa; era com a audácia com que o grande explorador animara os seus compatL'iotas do
Maranhão que estes se lançaram através da vas.t'Íssima bacia por tôdas as linhas de penetração
que lhes ofereciam os afluentes do rio-mar.
A Metrópole não se contenta de estimular a ·acção dos colonos: ela mesma promove a
organização de expedições de exploração e guerra, ou de ambas associadas. Assim sucede com a
que, em 165 I, Bartolomeu Bueno de Ataíde leva ao Rio do Ouro ou Aguarico, em busca
de mina·s. Acompanharam-no três mineiros estrangeiros, e durante dois anos andou na pesquisa do precioso metal por margens e regiões que se não podem precisar. De lá teria trazido,
com a desilusão das suas ambições, experiências que estimulariam outras buscas igualmente
audazes. E são, por exemplo, as de Manuel Coelho, que em 1663 alcançou o Solimões com
uma tropa de resgate, ou a que no mesmo ano realiza o sargento-mor António Atnau de Vilela, que penetra no Urubu, acompanhando a missão dirigida pelo mercedário Fr. Raimundo.
Os indígenas - tapuios belicosos -= atraindo-os a s'Ítio adequado, sob o pretexto de necessitarem de soldados portugueses para lhes escoltar.em os prisioneiros, puderam dar-lhes, pela
morte de quási todos, a resposta ao convite que lhes fôra feito , para relações amistosas com
os brancos.
A vingança do massacre tirou-a imediatamente João Rodrigu~s Palheta, a quem os bárbaros tinham procurado para fim idêntico ao dos compatriotas. ,M as foi um antigo companheiro de
Pedro Teixeira, o capitão Pedro da Costa Favela, a quem aliás se devia a primeira viagem do
Araguari, o encarregado de castigar a perfídia. Cumprida a missão, - . e com a violência que
era de esperar - . ultrapassa Favela o rio dos Tapajós, explorando grande parte da futura
Guiana Brasileira. Não fica por aqui. Volta ao Urubu, de 1668 a 1669, e passa depois ao Rio
Negro, com tropa de resgate sob seu comando.
Este Rio Negro, a que anda ligado o nome de Manuel Pires, seu primeiro explorador
(1657-1658), tal como o Rio Branco" seu maior afluente, eram estradas de penetração dos concorrentes estrangeiros, .flamengos, inglêses e franceses, que, devassando territórios vastos ao
norte do Amazonas, não cessavam de tentar, aproveitando o ódio dos índios contra os seus subjugadores, promover revoltas que lhes facilitassem os planos .de conquista. O episódio mais
dramático dessas alianças é o que perpetua a memória do lndio Ajuricaba, chefe de multidões
de tribos aliadas contra nós, envolto em prescigio que lhe engrandeceu a figura com lendários
traços gigantescos. Devastando as margens do Rio Branco e quanto em missões e feitorias encontrou pelas do Negro e Amazonas, que vem descendo, em esquadrilha de canoas, ao encontro dos seus inimigos, depara em seu caminho triunfal as expedições organizadas pelo governador Maia da Gama, uma comandada por Belchior Mendes de .Morais e outlra por João
Pais do Amaral. Apesar da galhardia com que se bate, é vencido. Mas prêso a ferros, de pés
e mãos, vendo baldados os esforços que faz para revoltar contra nós os indígenas que o guardam, atira-se da canoa que o transporta para o rio.
/
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e de aí os esf.orços - . e freqüentemente as brutalidades - com que por tôda a parte se violam os
segredos das suas florestas, ao longo dos rios da imensa Amazónia. Em 1673, Francisco Lopes
percorre com tropa de resgate o Solimões; o Governador António de Alhuquerque Coelho de
Carvalho vai, em 1687, ao Araguari e depois aos lagos do Cabo Norte; em 1693, Guilherme
Valente, sargento do fortim de S. José do Rio Negro, sobe êste rio até o Cabori, mas desta
vez obtendo por meios suasórios a aliança cdm os manaus, o que patenteia aquelas terras às andanças dos sertanistas. Em 1720, o Governador Bernardo Pereira de Berredo, autor dos Anais
Históricos, ordena a Diogo Pinto de Gaia a exploração do afluente do Tocantins - , Araguaria,
que diz ter êle próprio descoberto até 12° e 22'. Outro Governador, a quem já nos referimos .Maia da Gama =- depois de mandar Francisco de Melo Palheta à missão de que adiante falaremos, envia em 1723 João Pais do Amaral ao Cabo do Norte, em procura do padrão que dizia ali
atestar os direitos do nosso domínio; no ano seguinte, sobe Estêvão de Albuquerque por sua
ordem o curso do Tapajós, em missão de descobrimento.
Não indicamos aqui tôdas as expedições realizadas a-través da imensa rêde amazónica,
desde o Tapajós até o Rio Maranhão, que corre na cot'ldilheira andina, onde em 1732 Belchior Mendes de Morais levanta uma casa forte, junto à boca do Napo, para proteger os se-rta~
nistas que até ali chegavam. Não fiquem, porém, sem referência as provocadas pela competição espanhola, assim como as incursões dos paulistas, até as cabeceiras do Tocantins.
A estes, encontra-os Francisco da Mata, em 1673, ocupados a «oprimir pelas armas,
com escandaloso procedimento» C), os guajarus, amigos dos portugueses. Não obedecem à sua
intirnativa para que se retir,em. Quando outra expedição se aprontava para lhes impor a ordem
do Governador, chega da Metrópole o P. e António Raposo Tavares, com instruções régias para
procurar os paulistas, não para lhes castigar a rebeldia -= senão para lhes utilizar as' informações
que êl,es sôbre minas haviam prometido dar à côrte e) ...
Pelo que toca à concorrência espanhola e conflitos dela resultantes na bacia amazónica, conta o p.e Samuel Fritz, jesuíta alemão, que, chegando em 1685 a Quito, como
membro da Missão espanhola, inicia o seu apostolado no Alto Amazonas, porque os cambebas C) pediam padre que os catequizasse e defendesse dos Portugueses do Pará. Nem só aí haviam
chegado, aliás, os nossos sertanistas. Dos jurimáguas, que habitavam regiões banhadas pelo
Rio Hualaga, e dos fisnares, que com êles fronteiravam por leste, estendendo-se por terras
hoje pertencentes ao Peru e Equador, escreve o jesuíta que «estão agora muito acobardados e
consumi,dos pelas guerras e cativeiros que têm padecido e padecem dos vizinhos do Pará».
Contra tal expansão para lá da linha que, segundo êle, limitava o nosso -direito, veio
(1) Berredo, Anais Históricos, lI, p. 202. Vid. ~ política de Portugal no alto amazónico, A. C. Ferreira
Reis, Belém, 1940.
(2) Segundo informa o linealogista Taques, confirmado por documento descoberto pelo Dr. Basílio de
Magalhães, não era Pascoal Pais de Araújo, senão Sebastião Pais de Barros, o caudilho da bandeira. O primeiro seria
apenas o imediato. Vid. Taunay - História Geral das Bandeiras Paulistas, V, 314 e 317.
(3) Assim lhes chama Berredo, apontando todavia a designação de p .es Cunha e Fritz - Omaguaz.
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um dia protestar a Belém. Inutilmente. Nem a êle o dissuadiu do pugnaz propósito a cortesia
com que foi acolhido, nem a nós moveram as razões com que procurava impor-nos o respeito
do que afirmava ser a base dos direitos da coroa espanhola ' = a bula de Alexandre VI e o tratado
de T ordesilhas - para qualquer atitude que não fôsse a de efectivação do domínio das terras
por onde se estendia a nossa actividade de reconhecimento e exploração. Diz o missionário
que os portugueses, tomando-o como espião, o r'etiveram no Colégio dos Jesuítas pelo espaço
de 22 meses. Foi o tempo necessário para se mandarem pedir e se enviarem da Metrópole as
instruções relativas à atitude a tomar para com o padre e as suas reclamações, acrescentado de
mais 3 meses, em que se preparou a flotilha e escolta que o haviam de reconduzir à sua Missão entre os cambebas ~ e haviam ainda, contra a sua perspectiva e apesar dos seus protestos,
de tomar posse das terras daquela tribo, ali se erigindo um marco fronteiriço.
Contra esta decisão portuguesa, nada fêz o Vice-Rei espanhol de Lima, Conde de
Mo nclo a, a quem o missionário expôs o caso. Contentou-se de deliherar que fôssem de aí em
diante acompanhados de 'escoltas as missões rdigiosas às terras em litÍgio, mas nada eficazmente impedia que por elas continuassem, incansáveis, os nossos intrépidos busca dores de
drogas e devassadores do sertão. Ainda em 1697, o Governador António de Albuquerque,
que, na companhia de Hilário de Sousa, havia atingido o Rio Negro, levando carmelitas para a
evangelização daquelas paragens, nada o impediu de encarregar dois missionários da mesma
ordem, o Provincial Fr. Manuel da Esperança e um seu irmão ôm religião, de ali ir organizar
uma missão, acompanhados de escolta militar. Quando s'e preparavam para erguer o templo de
madeira, apenas surgiu o P. e Fritz a repetir os seus protestos contra o que considerava uma
invasão de jurisdição política e religiosa. Transmitidos a Lisboa, foi o Conselho Ultramarino
de parecer que a missão se estendesse até o marco plantado pela escolta a que nos referimos, e
que, se, dentro de tais limites, fôsse encontrado o j,esuíta obstinado, o conduzissem, sob custódia, por Belém, a Lisboa.
Nomeado, porém, Fritz, em 1704, Superior das Missões da vizinha colónia espanhola,
renova os seus protestos quando, 5 anos depois, o capitão Inácio Correia, encontrando entre os
omáguas o p.e João Baptista Sanna, outro membl:'O das Missões jesuíticas espanholas, lhe inti·
mou a retirada. E desta vez foi de mais eficácia a incansável pugnacidade do jesuíta. Porque,
repetidos os protestos em Quito, perante o Gov.ernador, D. Luiz de Iturbide, manda êste uma
fôrça militar ao Solimões, a castigar a nossa pertinácia, incendiando os aldeamentos estabelecidos pelos cal'melitas portugueses e aprisionando o capitão Inácio Correia. Os nossos, porém,
sabiam querer e não mediam com os vizinhos as ambições e os atrevimentos pela desproporção
das fôrças das respectivas Metrópoles, distantÍssimas. O Governador do Maranhão, Cristóvão
da Costa Freire, não deixa sem retribuição a violência de Iturbide. Leva-lha uma esquadra de
canoas, pronta em 13 dias, sob o comando do Sa.rgento-mor José Antunes da Fonseca, que
bate os espanhóis, aprisionando ,15, entre êles o p.e Sanna, que foi enviado para Lisboa.
Outros conflitos provocou ainda o zelosÍssimo nacionalismo dos missionários portugueses e espanhóis, não menos dinâmico do que o ardor da sua catolicidade religiosa. Por
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exemplo, o ocorrido, felizmente apenas no plano dos protestos verbais, quando Francisco de
Melo Palheta, a êsse fim enviado pelo Governador João da Maia da Gama, encontrou a Missão Espanhola de Santa Cruz de Cayuvavas, acima das cachoeiras do Madeira; ou aquêle outro a que se refere Southey e), também puramente verbal, quando um missionário carmelita
subiu o rio, a fim de se informar da «distância a que ficavam os estabelecimentos espanhóis
e recomendar que se limitassem os súbditos de Espanha ao seu lado do rio, sem se passarem à
margem direita nem desviar dali indígenas, por pertencer tôda aquela banda ao Rei de Portugal, de quem eram os respectivos índios».
Isto basta, porém, para salientar o esfôrço .da expansão portuguesa, não apenas através
de terras habitadas pelo indígena, senão também através daquelas que, no Ocidente, eram
defendidas pelas armas espanholas, que não conseguiram acobardar os chefes portugueses.
A Nordeste, outras e mais perigosas competições tivemos contra nós . Vejamos com
que tenacidade procurámos superá-las.

f sabido que Bento Macid obtivera de Filipe IV, em 1637, as terras ao Sul do rio
Oiapoco, em cuja foz se dizia ter Carlos V , em 1543, erigido o pequeno monumento divisório dos domínios portugueses dos espanhóis a que acima nos referimos. Os franceses, porém, desde muito cedo haviam começado a penetrar sistemàticamente naquelas terras (Guiana), não tardando a iniciar nelas uma exploração de oerta intensidade e largueza, para a qual
Luiz XIU criou a Compagnie de la France Equinoxiale. com privilégio de comércio em tôda
a Guiana, do Orenoco ao Amazonas. Pôsto que falida pouco depois, deixou, todavia, à França
a fundação de Cai.ena, além do estimulo que em 1664 ali levaria Lefevre de la Bwre .
.Não contente de disputar pelas armas aos hola.ndeses seus vizinhos a posse dos territórios que a França lhes reivindicara, mandou êste, em 1688, junto do forte do Araguari,
o seu delegado FerroI, que, à frente de uma fôrça militar, intimou o comandante a retirar
para o Sul do Amazonas, pois todo o território da margem esquerda o reivindicava como francês. O comandante das fôrças portuguesas, sem qualquer outro apoio para a recusa que não
fôsse o ·nosso direito, declara que não obedecerá, pois as terras reclamadas havia.m sido doadas a Bento Maciel. Ferrol retira , mas para, dentro de alguns anos, regressado da Europa,
dignificado como um marquesado do mesmo tÍtulo e o cargo de Governador de Caiena, tentar resolver definitivamente a contenda - . e pela fôrça das aromas, se fôsse necessário. Protegido por ela, dirige-se em 1697 aI() Governador do Pará, António de Albuquerque, exigindo-lhe a determinação da fronteira , não se esquecendo de antecipadamente reivindicar para a coroa
franoesa quanto estivesse ao norte do Amazonas. À recusa do português, apodera-se pelas
armas do forte de Santo António de Macapá, na margem esquerda do Amazonas, arrasando
depois os do Destêrro e do T oherê, e desculpando em carta ao governador do Pará o seu acto
como detetiminado pelos direitos da coroa franoesa ao território por nós ocupado .. A reacção
portuguesa não se fêz esperar. Uma expedição comandada por Francisco de Sousa Fundão,
(1) História do Brasil, trad, de Oliveira de Castro, V, 437,
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seguida de refôrço sob as ordens de João Moniz de M .endonça, ataca a fortaleza e apodera-se ,dela, mercê sobretudo do valor de Mendonça, que, tendo conseguido ocupar uma das portas, impede a prematura retirada de Sousa Fundão, que, bom soldado mas mau chefe, a
havia ordenado, desmoralizado pelo fogo violento que já lhe matara dois homens (Bcrredo).
O que as armas lhe não haviam obtido, procura Luiz XIV consegui-lo pela diplomacia. Reclama de D. Pedro II as terras do Cabo do Norte como dependentes da Guiana francesa,
em face do que estipulara a paz de Nimegue, em 1678. o. Monarca português obteve por
acôl~do de 4 de Março de 1700 que a solução da contenda se fizesse sôbre a documentação
com que as duas partes pudessem provar os eus direitos, ficando até lá neutro o território
em li clgio , pelo que êle faria arrasar os postos que o defendiam. No ano seguinte, cedíamos
à França todo o território por ela reclamado.
A mão esquerda, porém, em breve conseguia o que a direita forçadamente houvera de
dar. D. Pedro II obtém da Inglaterra e Áustria o não reconhecimento das concessões feitas ,
e pela paz de U trecht, de 1 I de Abril de 1713' .estipulavam aquelas potências: «A fim de
prevenir tôdas as ocasiões de discórdia que poderia haver entr·e vassalos da Coroa de França e da
Coroa de Portugal, disistirá S. M. Cristianíssima para sempre. " tanto em seu nome, como no
de seus descendentes, sucessores e herdeiros, de todo e qualquer dir·eito e pretensão que pode
ou poderá ter sôbre a propriedade das terras chamadas do Cabo do Norte e situadas entre o Rio
das Amazonas e o Oi'apoco ou de Vicente Pinzon , sem reservar ou reter porção alguma das ditas terras, para que elas sejam possuídas daqui em diante por S. M, portuguesa, seus descendentes, sucessol:ies e her.deiros, com todos os direitos .d~ soberania, poder absoluto e inteir0
domfnio, como parte de seus Estados e lhe fiquem perpetuamente .. ,»,
Por então, não houve obj.ecções contra o tratado. Só mais tarde haviam de surgir
repercussões do litÍgio, por teimarem os franceses em identificar o rio Oiapoco, que afirmavam
s·ei outro mais ao Sul-- ao Sul do Cassiporé, segundo uma das interpretações. A contenda
aJ.1rastou-se até o Congresso de Viena, em 1815. Mas como ali se punha a solução definitiva
na dependência de convenção amigável entre as duas potências interessadas, só em 1900,
por arbitragem do Conselho Federal Suíço, tal solução foi dada ...
~ E quanto ao Sul dos nossos domínios americanos? ~ Qual a acção da Metrópole no

alargamento territorial, no conhecimento do interior, na fixação de fronteiras da futura nação brasileira'?
Uma das formas dessa acção teremos ocasião .de melhor a ver, quandç falarmos das
viagens de penetração que, em busca de ouro, pr.ata e pedras preciosas, pelo decurso de
todo um século, foram realizadas pelos paulistas, mas por estímulo do Estado, organizando
expedições, provendo-as do necessário, nomeando-lhes e ~ecompensando-Ihes os chefes.
Outra parte mais importante, porém, coube ao govêrno metropolitano nessa actividade
expansionista. Vejamos-la ràp idamen te.
Em 1749, por determinação do govêrno da .Metrópole, efectua João de Sousa Aze-
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vedo uma aventurosa viagem, no sentido inverso. de outra de igual audácia, levada a cabo por
Félix de Lima, que pelo Guaporé ahaixo, passando depois ao Mamoré e a seguir ao Madeira, desceu pelo Amazonas até Belém. Era objectivo da viagem a exploração geográfica
e o reconhecimento das Missões dos jesuítas espanhóis, que já sabemos o patriotismo animava tanto como o zêlo religioso, e nos disputavam, sempre que tinham ensejo, a soberania em benefício da coroa de S. M . Católica.
Colhidos os informes trazidos por Sousa de Azevedo e somados aos que, por determinação de Domingos Gonçalves Ribeiro, ouvidor de Mato Grosso, José Barbosa de Sá tinha
obtido em sua viagem ao longo do Guaporé, que percorreu até Santa Cruz de la Sierra, então capital da província e9panhola de Chiquitos (território actual da Bolívia), logo se reconheceu a necessidade de evitar que as missões inacianas espanholas continuassem a povoar
de aldeamentos a margem direita daquele rio, onde aliás já se tinham estabelecido os portugueses: um companheiro de Félix de Lima fixara-se com sua gente no Sítio das Pedras, a
doze dias de Vila Bela.
O tratado de 1750 dispensou-nos de reivindicações penosas e sangrentas, fixando
como limite dos nossos domínios, naquela região, o curso do Guaporé e estipulando ainda
que os estabelecimentos espanhóis da margem direi ta nos deviam ser entregues tais como se
encontravam, podendo todavia os seus moradores - todos, aliás, muio recentes, como os pró..
prios aldeamentos ==-= contjnuar a habitá-los, uma vez que prestassem vassalagem à Coroa
portuguesa. De despeito, os p.es Francisco Traiva, reitor de S. Miguel, e Nicolau Medinilla,
reitor de Santa Rosa, aldeamentos espanhóis na margem direita, emigraram com seus paroquianos, incendiando as habitações.
Os jesuttas, porém, são persistentes. Não era passado muito tempo e já o Governador
de Mato Grosso, D. António Rolim de Moura, tinha de energicamente intervir, para evitar
a violação por êles da linha divisória estipulada pelo tratado. Ele próprio foi tomar posse do
sítio onde se encontravam as ruínas de Santa Isabel, cujo nome mudou para Senhora da Conceição, estabelecendo ali um forte, como aliás o fizera no Sítio das Pedras e).
Aos protestos dos padres, seguem-se, repetidos, os do Governador de Santa Cruz de
la Sierra. A êles responde Rolim de Moura, aumentando as guarnições dos fortes e pedindo
para o Pará os ,reforços necessários, que chegaram em 1762.
A tempo êles chegaram, pôsto que ainda insuficientes. Porque, no ano seguinte,
propagando-se até ali as hostilidades, a que já vamos referir-nos, entre portugueses e espanhóis , no estuário do Prata, o Governador de Santa Cruz de la Sierra veio cercar Rolim de
Moura, que se encontrava em Conceição. Iludindo-lhe a vigilância, conseguiu o decidido
Governador português comunicar para Vila Bela e para o Pará e obter os socorros que, se
bem chegados três meses depois, lhe tornaram possível aotacar e pôr em retirada os sitiantes.

(I) Nota o D r. Jaime Cortesão (História de Portll gal, Portucal. Edir., vol. VI, pág. 719) que Moura estabelecera a capital em Vila Bela, anteriormente chamada Pouso Alegre, no extremo da Colónia, para mais fácil vigilância da fronteira litigiosa,
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A Paz de Paris veio nesse mesmo ano de 1763 sancionar a fronteira constituída pelo
curso ,do Guaporé =--= que ainda hoje é um dos limites ocidentais do Brasil.
Pelo que respeita à fronteira meridional, foi o litÍgio bem mais longo, complicado
e sangr,ento. O centro irradiador de esforços e aventuras é agora S. Paulo, que em 1709 se
torna capitania independente do Rio de Janeiro. Esta mesma cidade havia de passar em 1763
à categoria de capital do Estado Geral, e a deslocação para o Sul da capital, até então com sede
na Baía, põe bem de manifesto que as minas que se buscam e as que se encontram animam
de novas ambições e mais fecundas actividades a vida da Colónia.
E é uma dessas ambições a da expansão territorial, à custa das possessões espanholas
que com as nossas avizinhavam, entre as quais as terras banhadas pelo Rio da Prata. Um documento que o Dr. Jaime Cortesão publica na História de Portugal (Portucal. Edit., voI. VI,
pág. 722), fixa em 1532 as primeiras diligências para nos apoderarmos do magnífico estuário.
Contrà elas se defendeu como soube e pôde o patriotismo espanhol, que animava no Paraguai
os colonos leigos como eclesiásticos. Além do espontâneo sentimento de orgulhoso amor da
terra natal, para mais ligar à Coroa espanhola o espírito dos jesuítas, apesar da sua for.mação
ecuménica, bastariam os privilégios e concessões que lhes haviam permitido fundar uma verdadeira república teocrática, com muitos milhares de índios, não apenas exteriormente subordinados na ordem política, senão Intimamente convertidos em todos os aspectos da vida
espiritual.
,Não nos demoraremos na pormenorização da acção dos jesuítas, senão qUéllnto baste para
informar das razões e do modo por que êles se opõem à expansão portuguesa para o Sul.
É conhecida a agressiva rivalidade com que os missionários e os colonos se disputavam o índio. Os primeiros, para lhe salvar a alma, procuravam formar-lhe a pessoa adentro dos quadros da Igreja militante; os segundos, para lhe aproveitar os braços, reduziam-no a peças de gado, tanto mais àsperamente t:ratado, quanto era permanente a inadaptação.
Aquilo que no Maranhão os jesuítas embalde teimavam em conseguir - subtrair por completo o ,indígena à jurisdição das autoridades civis, obtiveram-no nas 'terras situadas entre o
Paraná, o Paranapanema e o Iguassu, região que hoje faz parte do Paraguai, para onde os indígenas haviam fugido aos paulistas. Ali tinham os padres organizado as chamadas Missões
da Guaíra, eshôço já bastante desenvolvido do que mais tarde com genial perfeição se constituiria no Uruguai - uma rep4blica est:ruturalmente clerical, dirigida por edesiásticos, com
plena autonomia administrativa e educativa. Adestramento nos trabalhos agrícolas e industriais, direcção da vida íntima e religiosa, familial e social, tudo nas mãos de chefes que eram
simultâneamente mestres, juízes, confessores, munidos de severas sanções temporais e espiritua1s, atentos ao conjunto e ao pormenor, aplicando 'em tôda a sua extensão o princípio da
obediência, que é a fôrça da grande milícia - perinde ac cadaver. Para defender estes falanstérios de qualquer contaminação profana, e tanto portuguesa como espanhola, - proibição
do uso das línguas dos dois povos, além de concessões pontifíci.as e régias que lhes permitiam
ol'ganizar fôrça militat, munida de tôdas as armas e adestrada com a melhor disciplina.

PLANTA DA FREGUESIA DE SANTO ANTÔNIO DE ORUBU DE BAIXO, DO RIO DE S. FRANCISCO, DO ARCEBISPADO DA BAIA -1757
Documento exis tente no Arquivo Hi stórico C % nio/
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CARTA GEOGRÁFICA DO TÊRMO DE VI LA RICA EM Q UE SE MOSTRA Q UE OS ARRAIAIS DAS CATAS ALTAS DA NOROEGA. ITABERAVA E CARIJOS
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Bem se compreende que, já em cédula real datada de Maio de 1640, portanto antes
da separação das duas Coroas peninsulares, Filipe IV achasse «conveniente que todos os índios do grata, Paraguai ... fronteiriços de portugueses, se exercitassem no manejo das armas
de fogo, para que se pudessem defender dos irr.eparáveis danos que a experiência mostrava
haverem recebido dos portugueses de S. Paulo ... Convinha também fazer com que nas reduções assistissem irmãos conversos da Companhia, antigos militares que houvessem pelejado no Chile» e).
bsce doc~mento evidencia a convergência da Companhia e da Coroa castelhana na
militarização ·dos índios contra nós . E se para os padres que os dirigiam todos os brancos
eram indesejáveis, porque perturbadores da disciplina severíssima que se professava nas
Missões, constituíam para êles e para os indígenas, os portugueses e particul~rmente os paulistas, o inimigo rancorosamente abominado. Das suas caçadas deshumaníssimas conservavam
viva a memória e permanente o temor.
É de pr.ever, pois, o modo como as Missões da Guaíra se vão portar na defesa contra
nós da margem esquerda do Prata ...
Já vimos quais as razões de ordem econ,ómica que nos levaram ao Rio da Prata e). Foi
gradual e lenta essa descida para o grande estuário. Pelos fins do século XVI, ainda não havíamos passa.do para o Sul de Paranaguá. Em 1668, fundava-se Laguna. Era mais um passo
no caminho dês se objectivo, e realizado pelos paulistas, ao mesmo tempo que, através
do interior, igualmente iam descendo os infatigáv,eis exploradores do sertão: em 1675 Francisco Pedroso Xavier tomava e arrasava Vila Rica do Espírito Santo, povoação espanhola do
Paraguai; e, porventura não ignorando que D. Pedro fizera doação de uma capitania até a bôca
do Rio da Prata, no ano seguinte dirige à Câmara do Rio de Janeiro uma representação ao
Príncipe Regente, para que promova a fixação naquele rio da fronteira meridional da Colónia. Aconselhava que, para tal, se construísse um force na sua margem esquerda.
Um rei fraco faz fraca a forte gente. A Carlos 11 de Espanha bem podia aplicar-se
a sentença camoniana. Os luso-brasileiros sabiam, pela experiência paulista, que, nos embates entre espanhóis e portugueses na América, não eram os primeiros que costumavam impor
a vontade e o respeito, nem os segundos os que viviam em permanente alarma, ante iniciativas
destemidas e audaciosos golpes ... N~da mais interessava ao Regente do que satisfazer o desejo
da Colónia e), e assim, em 1679, o ordena secretamenCe, ao dar posse a D . Manuel Lôbo do
govêr:no das capitanias do Brasil meridional. No ano seguinte, era fundada, em frente de Buenos Aires, num pôrto da margem esquerda, meio oculto por ilhéus e r'ecifes, a Colónia do
Sacramento, com 200 homens de guarnição.
Era por demais evidente a ameaça para a navegação espanhola do Prata, para que
pudesse deixar de senti-la o Governador do Paraguai, D. Filipe Corbulon; por isso logo procurou dissipá-la, convocando fôrças de Montevideu e das reduções jesuíticas do Paraguai, as
(1) Archivo General de Indias, 76-3-28, cito por Taunay, Hist. G. das Bandeiras Paulistas, III, pág.
(2) Vid. presente vol., pág. 137.
(3) Vid. Capistr.ano de Abreu . Cito por "I:aunay. Op. cit., IV, pág. 135.
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quais ~ já se adivinha -, contribuíram com o maior contingente. Depois de troca de protestos e contra-protestos, ataca o pequeno forte que, não obstante prodígios de valor, houve de
sucumhir perante o número desproporcionado dos inimigos. Estes triunfaram =- diz R. Pombo,
«não sôbre .os vivos, mas sôbre os mortos, pois dentre os portugueses dez apenas respiravam
ainda» C).
~ Que r:esultou desta vitória para os espanhóis?, Ainda desta vez os tratados nos foram favoráveis. Fracassado, per.ante as oposições locais, o que mandava que uma comissão de
peritos esta15elecesse a linha divisória entre as duas Colónias, triunfou, em 17°1, o estipulado
entre D. Pedro II e Filipe V, confirmado dois anos depois, quando Portugal, abadonando a
causa dos Bourbons, fêz sua adesão à Grande Aliança. Segundo êsse diploma, a Coroa portuguesa «possui1ria a margem setentrional do Rio da Prata com inteiro domínio e propri,edade».
Entretanto a Colónia do Sacramento fôra-se desenvolvendo e fortalecendo, apesar das
maLquerenças dos vizinhos e maldições da répública ecLesiástica do Norte. Um dia chegou,
porém, em que os colonos espanhóis se decidiram a pôr têrmo a uma situação criada pelo
rec·eio de complicações, que tolhia os movimentos da Côrte espanhola. Tentavam, enfim, desalojar os portugueses, cada vez mais inquietantes, que, não contentes da margem esquerda,
acabavam de ocupar a ilha de Martin Garcia, mais ameaçando ainda a navegação espanhola no
p.rata. Deu-lhes o ensejo a Guerra da Sucessão ao trono de Espanha.
Depois de longa preparação, o Governador de B~enos Aires resolve atacar a Colónia
do Sacramento, então governada por Sebastião da Veiga Cabral. Aos 3.000 homens que conseguiu :reünir, vi.eram juntar-se 4.000 enviados pelos jesukas do Paraguai, «os mais rancorosos inimigos que os portugueses tiveram n.ecessida·de de rebatem, como os seus índios «os que
oriavam para os colonos do Sacramento os maiores embaraços» - diz R. Pombo (Hist. do Brasil)
lI, 181). Era impossível que os 500 homens de Veiga Cabral pudessem resistir por muito tempo
a um assédio que, embora sem aspecto ofensivo, bastava a reduzir os sitiados pela fome, pela
fadiga e doenças disso resultantes. E quando, em l1esposta aos pedidos de socorro, o Governador Geral, D. Rodrigo da Costa, reconhecendo a ,extrema deficiência das fôrças com que
lhe cumpria defender -tão extensa costa, sujeita a possíveis ataques, enviou a ordem de abandono e incêndio da praça e navios para embarque Idos sobreviventes, foi inevitável a cedência
a'O inimigo do território disputado.
Passava-se isto em princípios de 1705. Dez anos depois, ainda no Congresso de
Utrecht, por que terminou a Guerra da Sucessão, era-nos restituida a Colónia. Inútil dizer que
os nossos vizinhos se não conformaram com a decisão dos diplomatas. Entre as resistências e
rabulices na interpretação do Tratado, figura, como diligência de remédio, a de estabelecer
um pôsto militar a poucas léguas da nossa praça - ao que replicou o Governador, António
Pedro de Vasconcelos, povoando e fortificando a costa, na medida das suas possibilidades.
Em 1734, porém, o novo Governador de Buenos Aires, D. Miguel Salcedo, para dar
realização definitiva a tal interpretação, depois de vivo "tiroteio de protestos e reclamações,
(1) Hist. do Brasil, II vol., pág. 179. (Edição do Anuário do Brasil- Rio de Janeiro).

bloqueia o pôrllO luso-americano com uma fôrça naval, ao mesmo tempo que ' um exército,
para o qual as Missões da Guaíra deram mais uma vez o maior concurso, o cercava por terra.
Desta feita, porém, não faltaram socorros do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas e Baía, e
os espanhóis de Salcedo, como os índios das reduções, depois de 2 anos de sítio, foram obrigados a retirar. Última repercussão do conflito - a batalha naval, em que os inimigos foram
igualmente vencidos e um dos seus navios incendiado à vista de Buenos Aires.
Está-se em 1737' Um tratado de Paris do mesmo ano dispunha que as hostilidades
cessassem igualmente na América, tudo ficando no estado em que as estipulações viessem
encontrar as colónias em luta.
A modificação dêste estado d e coisas trouxe-a o tratado de 1750, d e cuja redacção
amigável foi inspiradora a Rainha de Espanha, D. Bárbara de Bragança, filha de D. João V.
Cedíamos por êl'e ao país vizinho a praça do Sacramento, a ilha de S. Miguel, os direitos ~
margem esquerda do Prata, mas na fronteira sul que êle traçava ficavam definitivamente
em nosso poder vastÍssimos territórios, a que pelo Tratado de T or-desilhas a Espanha tinha
direito, e também nos era atribuída larga parte da região em que os jesuítas paraguaianos dominavam - sete povoados com uma população de mais de trinta mil índios.
Tão .i mportante perda para as Missões é bem humano tenha provocado na alma dos
apóstolos amarga decepção que, só por milagre, não suscitaria reacções de r.evolta, logo comu- .
nica:das aos índios que dirigiam. O certo é que estes, a CJuem os padres mais duma vez tinham
armado e guiado contra nós, receberam com viva hostilidade, impedindo-a de prosseguir sem
apoio mil-itar, a comissão que em Outubro de 1752 foi proceder à demarcação das fronteiras C).
A Côrte espanhola não deixou de aprov,eitar o facto como pretexto de anulação do
Tratado que d determinava. Por convenção de Fevereiro de 1761 , voLtavam as Missões para
o domínio espanhol e era-nos restituída a colónia do Sacramento. Por pouco tempo <\ ocupámos . Porque, rompendo as hostilidades entre Portugal e Espanha, por virtude do Pacto de
Família, D. Pedro Zeballos, Governador de Buenos Aires, ataca em 1762 a Colónia disputada
e, trocada desta feita a competência dos chefes, até então em nosso favor, consegue com facilidade obrigar o Governador português, Vicente da Silva Fonseca, a uma capitulação tão apressada, que a não pôde evitar o socorro com que o Conde de Bobadda, Governador Geral, o
CJueria animar à resis~ência. ZebaUos invade depois o território do Rio Grande, apodera-se de
povoações· e fortes , e é neste estado que o vai encontrar o ,trãEâdo de paz em 1763, assbnado
em Paris, em que se estipula a restitUIção das conquistas feitas. Não se nos restituíu mais
,do que a Colónia do Sacramento; seria ao seu sucessor, D. João José de Vertiz, que os colonos portugueses haviam de pouco a pouco forçar a abandonar o Rio Grande.
O ano de 1777 de novo assiste à invasão dos territórios assim readquiridos, como à
capitulação da Colónia do Sacramento. Uma poderosa esquadra comandada por ZebaUos,
transportando um exército de 12.000 homens, a que se juntaram na América alguns milha11es, foi ao Pr.ata decidir a favor de Espanha o velho li-tÍgio. ~Poderia Pombal, se não houvera
(I) ~ ~stc, como se sabe, o assunto do poema de Basílio da Gama , Uruguay .
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pouco antes sido desterrado do poder, atenuar as conseqüências do terrível golpe? Não o sabemos. O que é certo é que foi D. Maria I que sancionou o tratado de Santo Udefonso (I
de Outubro de 1777)' que r,econhecia a soberania espanhola sôbre as duas margens do rio e
todo o seu curso, assim como sôbre as Missões da margem es<}uerda do Uruguai. Cedíamos
ainda à Espanha a Ilha de Fernando PÓ e Ano Bom, no gôlfo da Guiné. Da Espanha, como
cDmpensação, apenas recebíamos a Ilha de Santa Catarina.
O tra,tado, porém, não foi efectivado. Do novo conflito europeu, terminado pela paz
de Badajoz de 1801, resultava a posse definitiva pelD Brasil do ter.ritório das missões e do Rio
Grande do Sul. A estada da Côrte no Rio de Janeiro aproveitou ainda à encorporação na
Colón:ia da Província Cisplatina, que mais tarde formaria o actual Paraguai.

B) A acção do bandeirismo
(

Assistimos ao seu início no século XVI e vimo-la em plenitude de audácia e fervor nos
meados do século. XVII; continua, na segunda metade desta centúria e primeiro quartel da seguinte, a escr'ever na história do Brasil algumas páginas <}ue são grandes quadros rembrandtescos, torvos do negrume de todos os instintos barbáricos que podem ser desencadeados pelo
egoísmo, pela ambição, pela vindita.
Já no parágrafo antecedente encontrámos uma tropa de paulistas nas margens do T 0cantins. O ,episódio -- reparou o leitor - é multiplamente significativo. A enor-me extensão,
que só poderia ser percorrida por aventureiros destemidos; a independência anárquica; finalmente a facilidade, que não podia imprimir-lhes .regularidade de moral burguesa, com que de
horda rebelde ao representante de autoridade, logo sua actividade e experiência de pesquisadores de metais e pedras preciosas os converteram em guias lisongeados por solicitações da Côrte,
na v'erdade interessada em suas aventuras de exploração e guerra.
Porque ora um ora outro dêstes objectivos, quando não ambos, simultâneamente,
tinham as bandeiras paulistas - e qualquer dêles lhes provocava o anseio de ultrapassar horizontes. Vêmo-Ias, com efeito, na busca febril, palmilhar o sertão em todos os sentidos da rosa
dos ventos. Observam os espanhóis contemporâneos que o faziam a pé descalço com o regalo
com que podiam passear nas ruas de Madrid sustentando-se três e quatro anos nos desertos de
caça milho e legumes que previnem tendo tanto conhecimento de tôda esta terra que não há
parte que não tenham corrido. E o delírio era contagioso. Em 1647, requeria-se à Câmara de
S. Paulo que intimasse António Nunes a não partir para o sertão, no descobrimento de minas,
«porquanto estava êste povo todo ,abalado para sair em sua companhia» C).
Desta obstinada vontade capaz de triunfar de tôdas as limitações e r.esistências do
mundo interior como do mundo exterior, nenhum melhor ,exemplo que o do ser.tanista Fernão
Dias Pais Leme. Em 1671, escreve-lhe o Visconde de Barbacena, Governador Geral, uma longa
J

J

J

J

J

(1) Taunay, História Geral das Bandeiras Paulistas, S. Paulo, 1929,
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PLANTA DA COLÓNIA DO SACRAMENTO
Do Relação do si/io, que o Governador de Buenos Aires, D. Miguel de Salcedo paz no onno de 1735 ó Praça do Novo Colonia do Sacramento, sendo Governador do mesmo Praça Antonio Pedro
de Vasconcelos, por Silvestre Ferreiro do Silvo. - Lisboa, 174B

i.

Ar,?,,,, Jh[",/dI.~ f:fnk .trb",.,;, em .."", MIJ"f",

"

.t;jt .#JtJ

,

h

'i!lê.. ~~]Íf6.e8~~~~~ê~ê'~ ~~~ ~'~

~~'~8 y-, /I ~e~~~~'~ . VI

-9- ~

-~.

.

Ise~~

::.~~

;/

. 1/ ~lA A A ~. AlIA
~ r:;\ / ! wttJwttJW'W''t;J

/V;

I

eo>-'-P/ :
?J>~/ ( (' ,:'

/

c:: ",{... ~·,..Jt ~. \.\.
:I ·~·< :?;~'·:·::~. ·: · :. ::>~{·.:~· .~<::~í~&~i\

~"A w

}'i ·' :.•

r

. .

~~

"'I
r
,-

'-

-

_ _o

_-

-

••

.

'. .
~.~ ~ .
".:,.'

~~ .::

• •/1'. 2

<fi,:,'"

c/t~.llnd.

.4f.
I) CJltKJt"'.•,
M'
/"l
4

. J~"'1. ';;c.

.". ."-"',,
. . ..J. .

.... :.l •• - tr.ltnhna"I'Ú .I"'t>. .
;(
,
I'
,/Iu",t;. t/.. ,hn,v, ,t.Á!k,,?,"-.

7# /

':J/n7'" &1IfJY"4/7 • ... .•.-t-• .'

&.
w ,"

.

..r.f1... '
. .n

~
t

JI'./ 6 CI
0 l/,")
c IJ'n,e·· . .. . ..... .

.IJ1.

" .

.AI'

..r "

...zh ,I1J'''7 ..f...tI!J'"
/-~ CI/U eft,.;ImMúr
•>\

~
4~ ,

'~"~/;tr.d• ./,

.

•

.!

. .. ..

»"", c.

v,·....,,,
...
/
/.'

11'

nJ.d"'",/,.-tJ, .,.. J ....

.t/'

,//1.- 1';3

.

C

JIJ' /'

.

M7II~1I.b -cp~ .

. ~tltlh
t?
.
.
,
.. .. . . . . ... 1./1411

16
I'

íf .

eJlUZIJ ,/;._._
; _ / '7"'-. " -,
/1 . " . ' / .• ..,;;

•

~

:OU,,,,,6"'fi. 1I/<f.6/1.' ,,1t.k

01/U

ÚwtI

7_

1:"

1r*·· .

.be..... ~V1'"

ZJPf~"''''' .41:'27 G.'r7'dy 7;'-"oMJ .. ./u~

.AI: '2! .illlfl/t.ií.j:,-d n .. ~"'7~ e .,11 V'Uo"" /úd). LJwJ;;,... .
9w..... r Jun . .... .. J1Io '2!!J ,l/fI,!p' . . . ... :. ". ._
J;~r' .... -" ...
./'.
n "\
.
tfo
.

,I}/! ' til <;JUlYlu:

,J/.

~ ,e,,~
: ..

to , ,~(TIl'1tn.l/) lU7'/u.l4
. .
.. .

.IJ1_' I f

l'

."., LPUI1.IPInu:;J
.JJ'''
. ..... .JV:'24 CUh~c;? ~J.. r!.Ú/lâ"fr_
.
'!r.#:
')j ('ilhA ,4f)dllHA. ... . ' . .. ..
GoU.lM
ÚAA::!lCL.
w
.AI,;
t20
91/.Ai>'
C
J
...
"7f'i.
J.JtA
f.'
26 Gr/mi... ~e6" i/U ~
.'
"'/~

-r,

A"'/

.I/F 4 V...,n"

• .
..
! I ./e.nlmd/. /dn.lE c~w A/~
' -. " ,
." "
.... ./
AI<
/."IJ;
.,/V·
I • 1'J/._ b/' I~".'"
d/·"I1".<4 _44d.""" . .1,.0 /2 Âe,ru. c,m/lu.m fl,,,...
.

t

,

H.

_~-.:: :

)I JI"/
Ç:"""ltIh/. rh~U:;z,r.."
..r.M;.u
./J/0",J I~QUI./<t4 ~k
,I. ./.
I !
n< /'"
1

. ....

j{

~Ei1-w i

.;;rr

A A
G:J
GJ GJ

. ~

.'25

~-: -- -=--=-.:--.:-- - '~ ·~~~· ~2~~~~·;~~~:::·:~:- ::-:~~~~

! .=

,/1 '

GJ

11
~-

Aj~
w

A

.,

. ~

8~

~.~ ~ ~ ~ t~i~

I

. ..

..

.:,: " ".

kf~e

'2j

.AI

.1#
•.RI.

I'

/

'2' 2 'JUA-flAdll1<hnu.. n../u.,.I,

jI': . ;..;;; ~ . .~

'2'3 (M

Cu

3'

fl-AIJ
':_' • .
(,/,/IN4/! •. . . . ; . • . • • ,

; ,t:;

~l'hl'-'.(Q/,!lo/Hntl''V..·';·

1IL~/J1l'!t.. 1tÍ4Ii.fi . ...C'!"

ACAMPAMENTO DOS CASTELHANOS DEFRONTE DA COLÔNIA COM O NOME DE S. CARLOS . - RIO DE JANEIRO. 1762
Docum ento existente no A rquivo Histórico Colonia l

;(

z
o

i5
ii<

UJ

::E

•
CI')
UJ

.....
~

::::;
UJ

o

CI')
CI') ' «

~o

- .....
UJz

~
::::>
g:~

CI')

«

::::>

o

CI')

«

o

g
z

UJ

::E

«

c..

::E

«

.

I

~

«
.....

z

::sc..

•

carta, estimulando-o ao descobrimento das esmeraldas com promessas de g1'andes honras e mercês sem esquecer as recomendações para que agisse como «vassalo fidelíssimo, empenhado
sobretudo no engrandecimento da Coroa?), mais «não devendo fazer que tirar amostras das esmeraldas e marcar serras, rumos, caminhos e rios, de que faria o respectivo roteirO» e). Ei-Io
que parte com numerosa companhia de parentes, amigos e asseclas, além de um filho legítimoe outro natural e do genro. Depois de mil andanças e pesquisas inúteis, através do deserto
e da selva, por caminhos desconhecidos e regiões hostis, gastas as fôrças, consumidas as provisões de bôca e bacamarte, dizimados os companheiros, quando o desânimo começava já a invadir a muitos, apenas as esmeraldas se encontravam no sonho pertinaz da alma do bandeirante.
Os mais insofridos, entre os quais o filho natural, determinam matá-lo, sem o que - pensavam
- não poderiam livremente regressar, com quanto restava, em víveres e munições. Descoberta
a diabólica sugestão foram presos os conspiradores e o filho mameluco enforcado, por determinação do pai, à vista do arraial. ..
E as pesquisas continuaram. Até que, ao fim de canseiras e sofrimentos 'sem conta,
quando já apenas o acompanhavam o filho e o genro, teve a alegria de encontrar turmalinas,
que o iludiram como esmeraldas, durante o resto exíguo da sua vida.
Eram, porém, os indígenas que mais freqüentemente complicavam a aventura, imprimindo-lhe a nota dramática e novelesca. E nenhuma mais impr.essionante do que a passada ·
com Bartolomeu Bueno (senão com Francisco Pires Ribeiro) \). Tendo, em 1682, penetrado
nos sertões dos goiazes, acompanhado de um filho de 12 anos, por mais que se agitassem almocrates e bateias, não havia maneira de encontrarem oiro, senão nas pesadas folhetas com que as
. índias se omavam. Como os indígenas se recusassem a descobrir de onde o extraíam, o bandeirante chega lume à aguardente que um vaso continha e, perante o gentio aterrado, ameaça
de fazer o mesmo a tôda a água da região. A revelação foi arrancada e Bueno chamado, pelo
prodígio realizado, o Anhaenguera - diabo grande. Foi, porém, o mesmo filho que o acompanhou quem, mais tarde, havia de descobrir a riqueza aurífera daquela terra, que seu pai
mal revelara.
Esta ambição do oiro, que transformava os homens em heróis e bandidos, cega a Metrópole e a Colónia. Aos próprios reis ela não é estranha. D. Afonso VI escreve a Fernão Dias
Pais, pedindo-lhe assistência para Agostinho Barbalho Bezerra, outro paulista a quem o Soberano ordena a pesquisa de esmeraldas. O Regente D. Pedro, que manda Raposo Tavares ao
encontro dos paulistas, no Tocantins, escreve a Sebastião Pais de Barros, chefe daquela tropa,
pedindo-lhe remeta «com a maior brevidade a êste Reino notÍcias particulares, assim das minas de ouro e prata e outros metais, com amostras das pedras dê9tes minerais ... , como também das drogas dêste sertãQ». Agradece noutra carta ao bandeirante Pedro Leme da Silva o Torto - - sua heróica dedicação e lialdade, e a Gaspar de Godoy Colaço, encarregado do descobrimento das minas da Vacaria, igualmente se dirige a estimulá-lo. Sempre, desde os temJ

J

(1) Taunay, ob. cit.! VI, 69.
(2) E Pedro Taques que atribue o expediente a Pires Ribeiro.

pos de Aleixo Garcia, directa ou indir·ectamente, os impulsos oficiais cooperaram nesta aC,tividade - observou outro eminente historiador, o Dr. Basílio de Magalhães. E não admira.
Quando o que se dizia das maravilhosas riquezas do Peru e do México deslumbrava tôdas as
imaginações e acendia os apetites mais sôfregos, 2como não desejar que no Brasil surgisse outro EI Dorado, que remediaria tanta miséria e poderia promover tanta grandeza?
Outra riqueza do sertão, porém, e essa mais acessível, ao mesmo tempo que necessária,
era o índio. A caça ao índio, iniciada, como vimos, no século XVI, continua, sob o impulso da
mesma necessidade, até fins do 1.0 quartel do século XVIII. Agora, porém, a Coroa, entre a
pr.essão dos interêss·es materiais da Colónia, cuja ,economia não prescinde do trabalho compelido do escravo, e a piedade pelo indígena, o respeito da sua dignidade e liberdade, hesita
numa atitude de compromisso, que se exprime pelas numerosas leis de protecção que promulga == e pelas transigências que lhes tiram a eficácia ...
.13 preciso dizer, todavia, que a caça ao índio para o fornecimento da mão de obra que
enrhquecia quem a vendia e comprava, se dignificou freqüentemente em conquista da terra, nQ
intuito abnegado de dilatar os limites do Império. «Esta terra é da Coroa de Portugal e do Senhor Conde de Monsanto» =- afirmavam os bandeirantes de António Raposo Tavares em
uníssono com o homeríada seu cabo de 'tropa. Assim nos contam vários depoimentos jesuíticos
espanhóis, ao se referirem à resposta dada pelos paulistas aos inacianos que lhes verberavam
assolar terras e povos sujeitos à Coroa de Espanha - escreve A. de T aunay e). Porisso nos
cumpr·e atentar neste outro aspecto do movimento, ainda sobretudo realizado pelos paulistas.
Ao contrário dos espanhóis do Peru, que só muito tenuemente radicavam interêsses para
cá dos Andes, era natural os do Sul fizessem concorrência a terútórios abertos a êles como a
nós, cheios de promessas para nós e para êles. De aí as conoessões da Côrte espanhola, que
permitiram a militarização das Missões de Guaíra.
A justificar a medida, não cessam as incursões. Em 1648, tomam os paulistas
Mboymboy e avançam sôbre Caaguassu. Vila Rica del Spirito Santo, capital do Itatim, apela,
aflita, para a Côrte madrilena, para que os defenda contra «estas desaLmados y infernales portuguezes de San Pablo». Eles tentam - crêem os ,espanhóis - a passagem para o Peru;
sonham instalar-se nas margens do estuário do Prata ... As autoridades de Vila Rica acorbardam-se diante dêles; e porque os compatriotas jesuítas lhes não são s~mpáticos, atribuem as responsabilidades da guerra às ofensas que dêles os paulistas recebem. Cumpre «dalles una vista que
es gente cortesana y venceria con cortesias» e).
Em 1661, novos bandos de mamelucos (assim chamam aos pauli9tas) avançam sôbre
as reduções do Paraná e Uruguai, chegando à vista da cidade de Corrientes (Argentina). Derorotados desta feita, a ameaça e o terror não se dissipam.
iPorque surgem entre os bandeirantes figuras de grandeza ver.d~deiramente homérica!
.13, por ·exemplo, a de António Raposo Tavares. Parte de S. Paulo em 1648, acompanhado ape(1) Ob. cit., IV vol., pág. 130.
(2) Taunay, ob . cir., I1I, 180-185.
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nas de sessenta homens. Em vez de investir com os índios das aldeias dos jesuítas, dirige-se
pata os sertões de Noroeste, já na bacia amazónjca. Em Mato Grosso, destrói aldeias de índios
catequizados, castelhanizados pelos jesuítas espanhóis. Rios caudalosos, serranias bravas, gentio aguerri.do e hostil, nada se lhe opõe ao avanço. Escala a cordilheira andina, atravessa o
Peru, entra, diz-se, nas águas do Pacífico, de espada desembainhada, .«para avassalar a r:erra e
o mar pelo s·eu Rei». ~ porventura lendário o traço, jIuas, ninguém melhor merece o embelezamento da lenda! Transpostos de novo os Andes, embarca em jangadas no Amazonas, que o leva à sua foz, a Gurupá, onde fecha um dos périplos mais audaciosos da
histórià.
~ geral o terror - e também o prestígio ----< que envolve o nome de paulista. Quando em
1676 um outro bandeirante da mesma linhagem heróica-Francisco Pedroso Xavier, irmão
de um João Pedroso, que como bandeirante morreu no sertão, e filho de João Pedroso de Marais, o Terror dos índios F - surge com seus homens - mil paulistas e dois mil tupis ~ ao
Norte .do actu.al Paraguai, ameaçando as aldeias jesuÍticas em redor de Vila Rica del Espirito
Santo, foi geral o pânico entre Índios e espanhóis, eclesiásticos e oficiais. Os dois mestres de
Campo, acompanhados pelos alcaides ordinários, dirigem-se ao caudilho e entregam-se-Ihe
como prisioneiros. O bandeirante impõe a entrega das armas, pois quere evitar derramamento
de sangue entre cristáos. Envia Gaspar de Godoy Colaço a apoderar-se das aldeias que ficam a
30 léguas de Assunção. ~Qual o fim dos paulistas naquela invasão? A acreditar o seu caudilho, queriam obter liberdade de comércio com o Paraguai, a transferência, para o tornar mais
fácil, da situação de Vila Rica para as margens do Iguatemi; e como recompensa dos serviços
que oferecia - extermínio dos Índios que flagelavam o Paraguai -.. apenas exigia ... metade dos
índios apresados.
Não o acreditaram OS espanhóis, pois foram informados que a tropa tinha em mente
«a restitu'ifáo do seu a seu dono?), ou seja, a encorporação nos domínios portugueses das terras
que pisavam - desde Montevideu até a Cruz de Pantaleon. Porisso s·e organizou em Assunção uma fôrça que se bate com os bandeirantes ·em vá·rios recontros - . mas não impede que
êles recolham a S. Paulo carregados de despojos e com milhares de índios apresados ...
Os paulistas não repousam. ~, em 1646, o Governador Geral do Brasil, António T eles da Silva, que apela para a Câmara de S. Paulo, para que mande socorro à Baía, ameaçada
pelos holandeses. ~, em 1658, Domingos Barbosa Calheiras, que com Fernando Camargo e
Bernardino de Aguiar, igualmente a convite do Governador Geral Francisco Barreto, vai·'pãcificar os índios de vale do Paraguassu, na Baía. ~, em 167 I, Braz Rodrigues de Aragão, com
Estêvão Ribeiro Parente, colaborando na conquista do sertão baIano. ~ a s!la intervenção na
Guerra dos Palmares .. .
«Parecem-me estes fei:tos os de uma raça de gigantes» - exclama Saint-Hilaire. O que
é certo é que se não pode negar a verdade a esta expansão de orgulho de um dos pioneiros da
ampliação da pátria brasileira: «Tenha Vossa Majestade como certo, Real Senhor, que por
querer servir à real Coroa de V. M., não menos sofr·emos que os vassalos da conquista do

Oriente» e). Houve excessos de violência, sofreguidões de egoísmo. Nem podia ser de outro
modo, tratando-se de vontades e instintos de domínio exacerbados pela existência na ilimiação
da selva, pelo conflito permanente, suscitador de agressividade e dureza, com os mil inimigos do
sertão - a fera, o indígena, a própria natureza. Homens assim criados, não podem medir-se
pelos módulos normais. Assim, o que importa é, no balanço final, em que não podem deixar
de ser contados os sofrimentos que os dizimiram (de 150 apenas uma vez regressaram 6 vivos!), reconhecer que os estados de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foram êles que os
encorporaram no Brasil, o qual, como muito bem diz Rocha Pombo, «sem a obra dos bandeirantes paulistas ... não seria o que é» e) .

. C) A acção missionária e os escravos
Após 1580 (ano em que termina a acção missionária no Brasil, abrangida pela exposição do capítulo III dêste volume) continua a obra de assimilação realizada pelas ordens religiosas, em termos que não podem deixar de interessar a êste estudo.
Nos trabalhos missionários, participam, em maior ou menor grau, franciscanos, carmelitas, mercedários e, sobretudo, jesuíta·s. Os primeiros fundam em 1584 a Custódia do
Brasil, parte da Província de Santo António de Portugal, e têm como primeiro Custódio a
Fr. Melchior de Santa Catarina. Partiu com seus companheiros para Pernambuco, em 1585,
ano em que se iniciou, na vila de Olinda, a construção do primeiro convento da ordem. Irradiarrdo esta dali pelo litoral das outras capitanias, contava, pelos meados do século XVII, entre
Alagoas e S. Vicente, para cima de vinte conv'entos. No Maranhão, precederam-nos os capuchinhos franceses que, em 1612, tendo como superior Fr. Cláudio Abbeville, · haviam
acompanhado La Ravardiere, Rasilly e outros seus compatriotas, quando da tentativa de
ocupação da ilha do Maranhão e terra próxima de T apuitapera. Mas em perfeita simetria
com esta aliança da cruz e da espada entre franceses, também a expedição de Jerónimo de
Albuquerque, organizada para a expulsão dos intl"usos, levou dois capuchos de Santo António, que para isso se of.ereceram - Fr. Cosme de S. Damião e Fr. Manuel da Piedade.
Instalaram-se no mesmo conventinho de pau-a-pique e barro, abandonado pelos seus irmãos
franceses, expulsos.
Em 1624, parte do Reino, como primeiro Custódio do Maranhão, Visitador e Comissário do Santo Ofício, Fr. Cristóvão de Lisboa, 1eva,ndo consigo dezasseis membros da sua religião e dois carmelitas. Desembaraçado e destemido e), conseguiu fazer aceitar dos colonos
o Alv.ará régio que abolia as mercês que, para a administração das aldeias de índios, haviam
,(1) Taunay, ob. cit., V, pág. 89.
(2) História do Brasil, lI, pág. 199.

(3) Desta destemidez! deu provas de outra natureza, quando, no trajecto para o Pará, sendo atacado por Índios de corso, se bateu com êles de rodela e espada, mostrando-se na emergência - diz Berredo (An. Hist., I, 219) «tão bom capitão como religioso?)!
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sido conferidas a ClVlS, que ddas tinham abusado, convertendo-as em nova forma da escravatura que se queria evita·r. Passando ao Pará, à casa da sua or.dem, na aldeia de Una, presta
ao Capitão-mor Bento Maciel, que procurava desalojar 200 holandeses que se tinham instalado na sua capitania, o serviço de, com seu prestígio, animar a seguirem aquêle chefe as fôrças das aldeias de índios sob sua jurisdição.
Não lhe facilitou esta intervenção, entre os colonos de Belém, o êxito obtido em
S. Luiz para a eXiecução do Alvará. As fôrças vivas da terra propuseram diferir a execução para
quando chegasse o Governador Geral- e Fr. Cristóvão assentiu. Parte, a seguir, p~ra o T 0cantins, a evangelizar, acompanhado de três religiosos e dois seculares. A isso o persuadia
o índio Tomagica, de grande nome naqueles sertões. O êxito obtido foi retumbante e imprevisto: suspeitava-se, na verdade, que seria cilada do índio, o convite.
O prestígio alcançado animou o Custódio a exigi.r a aplicação do Alvará, para o que
fêz afixar à porta da igreja matriz a cominação de penas canónicas contra quem imediatamente não abandonasse as administrações. A cidade agita-se e, pelos seus órgãos representativos, produz os argumentos que nestes conflitos entre o espiritual e o económico, entre .o
missionário e o colono, a cada passo se hão-de repetir: os próprios índios eram prejudicados
pela extinção das administrações, pois, soltos delas, imediatamente fugiriam pata os matos ,
ao grémio da Igreja, que era o caminho da salvação da alma, à sujeição ao Rei, que era a vida
longe da f.ereza e da antropofagia do sertão - e ao trabalho, que era o único remédio de subsistência daqueles que, ((sem mais socorros que os duma grande fiddidade», haviam ((descoberto, conquistado, povoado a terra». Depois, não era tanto a extinção da sujeição dos índios aos colonos que o Çustódio tentava, senão a transferência dela para a sua ordem, com
proveitos não a'Penas espirituais ... O Custódio, menos tenaz de que os jesuítas, cedeu.
Os carmelitas, que com os franciscanos quinhoam os trabalhos da conversão dos tupinambás, chegam ao Brasil em 1580 ou 1581, mas logo se espalham por outras capitanias, a
solicitação delas. Não lhes é atribuído grande f.ervor missionário no Conselho da Fazenda,
reünido em 1638 para apreciar as sugestões do p.e Luiz Figueira sôbre o govêrno dos índios,
que o jesuíta entendia dever ser entregue aos missionários. Há ali quem exprima o juízo de
que tais frades (mão serviam ao bem da terra, mas ao das próprias a1mas e seu ... » C). A
afirmativa de Berredo sôbre os grandes frutos colhidos na missão aos T upinambás, comenta-a
João Francisco Lisboa, lembrando que não foram tão grandes que dentro de pouco não rebentasse a formidável sublevação dos de Cumã, que se estendeu até o Pará e a que foi necessário fazer guerra de extermínio r). Isto não diminue os méritos do apostolado. Ninguém
mdhor do que Vieira falou desta versatilidade dos convertidos, que êle comparava a estátuas

de murta, sempre necessitadas da assistência da mão e da tesoura do jardineiro C).
Tinha Vieira longa experiência do facto, adquirida numa actividade apostólica em
que vale a pena deter a atenção, porque admiràvelmente resume a da sua ordem.
(1) Rocha Pombo. Hist. do Brasil, I, pág. 440.
(2) Obras, 11 voI., pág. 4CYJ.
(3) Sermão de Espírito Santo, in III vol! da Colecção da

Ag~ncia

Geral das Colónias, pág; 325.
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A Companhia de Jesus teve na evangelização do Brasil a sua acção mais gloriosa. No
Sul, tôdas as outras religiões deixaram aos jesuítas o quási exclusivo da catequização do gentio; no Norte, a tôdas elas vence na tenacidade com que trabalha no sertão, com que luta na
cidade, no prestÍgio, embora com eclipses, pelo qual na côrte obtém o apoio à política por que
procura defender o apostolado.
«O que concr;etiza quási tôda a histórLa colonial do Norte é... a luta dos colonos contra os selvagens e seus protectores .- - os missionários» -_ - escrev,eu Rocha Pombo Ç). Foi ela,
de facto, mais dura do que no Sul. E não admira. Tinha começado mais de meio século
,depois, entre tribos mais aguerridas e rudes, contagiadas das que de lá haviam reHuído,
por maior irredutibilidade, e trabalhadas por frances'es, inglêses, flamengos, com bra,nduras
de comerciantes, sôbre que de.9tacavam e se tornavam odiosas nossas durezas de dominadores.
Foram os j,esuítas Luiz Figueira e Francisco Pinto que em I607 penetraram no Ceará,
sem grande êxito apostólico, aliás, apesar-de dedicados esforços. o.s colonos, todavia, reconheciam a necessidade da catequização, para obter o trabalho dócil do índio, quando Vi,eira começa a sua obra de missionário, aí por 1630' Prefere-a o seu temperamento de homem de
acção às especulações inúteis da cátedra, pôsto que não dispense completá-la com outra forma
de acção -. - a com que no púlpito se preparava para mais larga e alta inHuêricia social, no
sertão como na Metrópole.
Em 1641 vem para Lisboa. Conquista aqui a cidade e a Côrte. Enviado ao estrangeiro
em missões diplomáticas, volta, desiludido e despeitado, em 1653, para o Brasil, como Superior
dos missioná,rios do Maranhão. «Eu agora começo a ser l1eligioso ... e espero na bondade divina que acertarei a ser v,erdadeiro padre da Companhia» - escreve ao Príncipe D. Teodósio. E é-o, sem dúvida, no fervor com que evangeliza; mas na destemidez com que de. f.ende os frutos espirituais da evangelização, é êle próprio, com a pugnacidade desacautelada
do seu temperamento.
.
Ia Vieira em I653 com propósitos concialiadores, tanto mais que os p.es Luiz Figueira, como João de Souto Maior, êste ao funda.r o Colégio de Belém, haviam tomado o compromisso de não intervir nas relações entre colonos e escravos. Mas não lho sofreu a combatividade irritada ante o colono ávido de lucro, com a actividade exasperada em freimà pela
pr.eguiça do silvícola, absorvido por interêsses pouco compatíveis com os da vida espiritual,
própria ou alheia, imoderado em sua ânsia de domínio da terra e do que lha valoriza - boi
ou escravo. O sermão da Tentação é, todavia, vibrante de veemência apostólica - mas hábil
de sugestões práticas. Distingue três categorias de índios: os que servem como escravos, os
que moram, livr,es, nas aldeias do Rei, e os que vivem no sertão, em sua natural e maior libe;dade. Os primeiros continuarão - propõe - nas casas que servem, se nisso livremente consentirem; os que não quiserem, irão pa.ra as aldeias reais; e dos que vivem no sertão, só poderão ser
cativos os que já o forem e sejam vendidos ou tomados em justa guerra, ou ainda os que estiverem a cordas, para ser comidos. Ainda assim, haverão de ser qualificados como verdadeiros cati(1) História do Brasil, I, 431.
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vos por uma junta: - Governador, Ouvidor, ;Visitador e Prelados de tôdas as religiões. Os que
houverem sido injustamente cativos serão aldeados, servindo em seis meses do ano, alternadamente, de dois em dois, ficando os restantes meses para tratar de suas lavras C).
OS colonos, enquanto durou a sugestão da eloqüência, concordaram. Em breve, porém, se inmrgiram contra as restrições propostas. E repetindo as queixas e as acusações que
já conhecemos, inrer.romperam a faina do apóstolo, forçando-o a vir a Lisboa, comover a
Côrüe com o Sermão da Sexagésima e obter do Paço disposições lega.is em defesa dos índios
- e aoréscimo da autoridade dos missionários, pràticamente, dos seus missionários jesuítas. O
remédio radical, segundo êle, era não fazer entradas nos sertões, senão para reduzir o gentio à
sujeição da Igreja e do Estado só podendo fazer-se resgate dos índios em co~das, já escravizados, ainda assim apenas quando os padres que fôssem na entrada entendessem aprová-lo; e era
ainda atribuir à exclusiva jurisdição dos padres, sem nenhuma dependência do Governador, o
govêrno dos índios baptizados. Nisto insiste junto de D. João IV, que, todavia, não lho concede sem certas res·trições, que impediram a organização no Norte de uma espécie de república
teocática como a do Paraguai.
No regresso à Colónia, dois anos depois, continua o apostolado do gentio - e a luta
que lhe defende a liberdade. O primeiro é incansável. Esta grande alma, que na Côrte não
cabia dentro da pragmática nem das cautelas e tôda se expandia em agitação política, mais
largamente desbordava, no ilimitado do sertão, tôdas as capacidades da vontade de domínio.
Chamavam-lhe os índios o Paiassu -o Padre Grande. Era-o, ,na verdade, pelo fervor indefesso
de um apostolado que abrangia vastÍssimas regiões, catequizando êle próprio ou animando e dirigindo catequistas, aldeando novos ,núcleos de baptizados, aprendendo-lhes o dialecto, para
maior facilidade da doutrinação. Do seu cubículo no Colégio do Pará, tôsco edifício de barro
e varas, por centenas de léguas se estende a rêde do pescador de almas; e aos numerosíssimos
nós".--, os centros ,de catequistas =, .não falta a assistência dêste homem que se multiplica,
para ser ohícuo, ora a pé dias e dias por solidões abrasadas pela canícula, pisando areias a que
as chuvadas arrancavam nuvens de mosquitos, ora em canoa rio acima, rio abaixo, aqui e
além parando, não tanto para descansar, como para estimular ou fundar núcleo catequista.
Uma cabana, e dentro um altar, luzes, alfaias litúrgicas, baratas mas vistosas, cânticos e incenso, tudo quanto prendesse OS sentidos do bárbaro e facilitasse a insinuação do sentimento
rdigioso - e estava esboçada a nova comunidade oristã, dilatada com mais um povo a Pátria
bem amada. j5ó de uma expedição, em que apenas o acompanhava o p.e Tomé Ribeiro, um séquito de índios conversos e alguns portugueses do Cametá (uma das aldeias do Tocantins),
trouxe êle ao convívio dos portugueses e à vassalagem da Coroa 40.000 índios da ilha de Marajó!
Mas não lhe exauriam as energias os trabalhos pacíficos do apostolado. O arcaboiço po
herói comprazia-se na luta e não lhe faltavam ensejos para ela, naquele seu empenho de subtrair o gentio ao domínio do colono. Das diligências que nisso empenhou, resultou a sublevação da Colónia, desta vez associados na animadversão os carmelitas e os mercedários contra os
(1) Ver, do autor, Padre Antóno Vieira, ed. da Ag. Geral das Colónias, I vol., pág. 80, ou ainda História
de António Vieira, de Lúcio de Azevedo.
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jesuítas. Acusavam-nos de, com a liberdade, provocarem a ruína económica de todos, menos dêles, jesuítas, pois utilizavam os índios em seu ser-viço, e com favoritismo na sua distribuição
obtinham as graças do que haviam mister. Fora os urubus! .- .. foi o grito geral. Expulso com
os restantes irmãos em religião, volta à Metrópole e tira o desfôrço formidável do Sermão da
Epifania, pregado na Capela Real em 1662. E é o úkimo grande acto do apostolado de Vieira.
Quando regressa do Brasil, em 1681, já vai outro, quebrado pelos anos e decepções.
No Sul, também os jesuítas provocam reacção análoga. São os paulistas os seus mais implacáveis inimigos - dêles e dos índios que os padres catequizavam e guardavam. Quando o
p.e Tano obtém a Bula de Urbano VIU contra os ,escravistas peninsulares, e o p.e Montoya,
em Madrid, o socorro às reduções ameaçadas pelos paulistas, como os jesuftas, desembarcados no
Rio de Janeiro, fizessem afixar a bula pontifícia, e, aproveitando tal autoridade, quisessem levar
consigo os índios que 10 anos antes (1629) António Raposo havia cativado, rebelou-se o Rio de
Janeiro e rebelou-se São Paulo. Esta cidade exigiu - e intransigent-emente - . a expulsão dos
padres da capitania. O diploma régio que tentava r.esolver o conflito pelo perdão dos r.ebeldes
e pela readmissão dos jesuítas não é acatado. Só mais tarde foram readmitidos, mas sob condições que lhes tolhiam completamente a acção na protecção aos índios. Não mais superintenderiam na's aldeias indígenas; não protegeriam nem liecolheriam em seus mosteiros os fugidos
aos moradores; não consentiriam que se publicasse em suas igrejas nenhum outro breve tocante à liberdade do gentio, e se em qualquer tempo tentassem novi.dade ou alteração sôbre a
mesma liberdade, poderiam tornar a ser expulsos, sem que porisso incorressem os moradores
em pena alguma, para o que se desaforariam de quaisquer privilégios e liberdades eclesiásticas,
que pudess~m, na emergência, alegar. Tudo aceitaram.
i Viver, sob tôdas as condições e em quaisquer circunstâncias! A mola recalcada não
perde a fôrça. No momento propício se despr,enderá, no dinamismo habituCl'l. ... É a grande
norma da ordem!
Os escravistas triunfaram. Por muito tempo assim sucederá. Nem admira. Escraviza-se
o silvícola nas entradas nos sertões e exerce-se o tráfico da escravatura de Angola para o Brasil,
para suprir a escassez do braço dos índ{os. A mentalidade colectiva, que persistirá no mundo até
o primeiro quartel do século XIX, não repugnava, em princípio, nem uma instituição baseada
ou no conceito de raças superiores e inferiores ou no de que aos povos cristãos pertencia o
domínio do mundo, nem ocorria outro processo de resolver o problema da mão de obra, nas
actividades coloniais, senão o do trabalho compelido. Há, tod.avia, conoepções diferentes sôbre
a escravidão do negro e a escravidão do índio.
Quanto ao índio, muito mais cedo a legislação portuguesa lieagiu contra os hábitos universais, de que podemos considerar uma repercussão o diploma de 1534, que autorizava os capitães das donatarias a escravizar os selvagens de que tivessem necessidade e até a remetê-los
para Lisboa. A bula de Paulo lU r - Universibus Christi fidelibus, declarando, em reprovação
da escravatura, que os índios da América eram homens como os outros, não seria necessária
para açotdar em nós o sentimento de fraternidade cristã, já com impressionante eloqüência ex-
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MINAS GERAIS. -

MODO DE LAVAR OS DIAMANTES

Caza da Vigia, q:ue fica fronteira à Lavage. 2 - Caza ela Lavsge. 3 - Ásento elonde estão os Feitores, q:ue vigião a lavage. 4 - Monte de
cascalho ás cabeceiras das canoas paro se lavar. 5- Negros q:ue lavão os Diamantes, cada um em sua canoa, e caela Branco vigia oito. 6 - Tanq:ue
onde coe agua das canoas e as areas q:lle nele ficão tornãose a lavar. 7 - Cascalho, q:ue se lança das canoas, q:ue tão bem se torna a lavar.
8 - Rêgo, q:ue coneluz ogua paro as canoas e se introduz em úa bica ele madeira cuberta, q:ue pasa por toelas as canoas, tenelo nas cabeceiras
de cada úma úm buraco com um torno para q:uando se q:uer parar. - Constão comumm. lo as lavages ele sinco brancos q:ue cada úm vigia
oito Negros como ja fica elito; á otras de menos gente, e algúas tão bem ele mais: á tão bem serviços ele eluas e mais lavages, conforme
os pai6es de cascalho, e as conveniencias . - Aguarela anexa ao ofício ele João da Rocha Dantas e Mendonça, dataelo ele Tejuco, 15 de Fevereiro ele 1775. - Arq:uivo Hist6rico Colonial
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presso por Zurara, quando comovidamente fala da separação em lotes, na praia de Lagos, dos
guinéus aprisionados pelas caravelas do Infante C).
Em 1570, promulga D. Sebastião o primeiro diploma proibitivo da escravatura dos
índios, pôsto exceptuasse quer os que praticassem a antropofagia ou o corso, quer os que fôssem t omados em justa guerra, o que reduzia a eficácia do diploma, pois é fácil mostrar a justiça
da guerra. Em 1595, outro decreto de Filipe lI, restringindo a liberdade de esoravizar aos tomados em guerra expressamente autorizada pelo Rei. Em 1609 era o cativeiro completamente abolido por Filipe lU, e os índios entregues à protec.ção ,dos jesuítas. A lei não vingou . Transigiu-se
ante o clamor dos colonos, estabelecendo-se o sistema das administrações, que transformava os
senhores em administradores, limitando-lhes com deveres os direitos ao trabalho e à pessoa dos
administrados . Já vimos como o Alvará de 1624, que Fr. Cristóvão de Lisboa quis fazer executar
em Belém, revogava as mercês das administrações, com que apenas se mascarava a escravidão. E,
nestas alternativas se continua, oscilando a Côrte, não apenas entre as solicitações do interêsse
dos colonos e os princípios da fraternidade cristã, senão também entre o ideal de liberdade absoluta e as vantagens da liberdade condicionada. Na provisão de 9 de Março de 1718, diz o Rei:
«Estes homens são livres e isentos da minha jurisdição, que os não pode obrigar a saírem
de suas terras, para tomarem um modo de vida de que êles se não agradam, o que, se não é rigoroso cativeiro, em cel.ito modo o parece, pelo que ofende a liberdade» . Mas acrescenta: «Contudo, se ·estes índios são como os outros tapuias bravos, que andam nus, não reconhecem rei nem
governador, não vivem com modo e forma de república, atropelam as leis da natureza, não faz·em diferença de mãe a filha para satisfação da sua lascívia, e comem-se uns aos outros ... neste
caso podem ser obrigados por fôrça e mêdo a que desçam do sertão para as aldeià's, se o não
quiserem fazer por vontade, por ser assim conforme a opinião dos doutores que escreveram
na matena» .
Era neste -regime de compromisso que se vivia, até que o diploma pombalino de 1755
definitivamente resolveu o problema, proclamando a incondicionada liberdade do índio. Solução teórica, todavia, mais do que prática, porque não anulou as resistências passivas que,
persistindo, chegaram, com D. João VI, a encontrar expressão num diploma legal.
T ais resistências, aliás, opuseram-nas os próprios jesuítas. De aí, boa parte, o ódio que
lhes votou Pombal, de motivos de ordem ideológica, mas r·eforçados em razões de política
colonial. b lembrar a acção dos jesuítas espanhóis contra nós, nas reivindicações territoriais da fronteira ocidental e meridional - sem esquecer que os Governadores lhes opuseram,
não jesuítas portugueses, mas mercedários e caromelitas-o que é sintomático. Em 1741, uma
Bula de Benedito XIV proibia a regulares como a eclesiásticos a posse, venda, compra, dádiva,
aceitação de índios como escravos, assim como o menor atentado contra a sua liberdade. Promulga-se o diploma com as leis de Junho de 1756, que trazem a abolição definitiva da escra- vidão do índio, cassando aos padres a sua administração temporal, como um ano antes se lhes
proibira fazer o comércio nas aldeias sob a sua jurisdição - golpe de morte nas Missões jesuíI
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ticas. Os padres resistem às leis da aholição, apelando pam o facto de haver escravos leghimamente adquiridos. A animosidade de Pombal explode. E como em 1758 se deu o atentado
contra D. José, são expulsos de Portugal no ano ·segui,n te - e em 1773, por sua pressão e pela
de Aranda, ministro de Espanha, extinta a Companhia por Clemente XIV.
~ Quais as conseqüências da medida na ordem colonial? Como era agora menos necessária a sua acção na defesa dos índios, protegidos por leis de maior largueza cristã, foi sobretudo na aotividade pedagógica que ela se fêz sentilr - e isso é maJtéria de outro capítulo.
Morto Pombal, vo1tou-se .ao regime de compromisso. Em 1808, o Bispo de Elvas,
D . José da Cunha Azeredo Coutinho, publicou a sua Analyse sobfe a justificação do commercio do resgate dos escravos da Costa de Affica. Procura o Prelado demonstrar, contra a seita
filosófica, já com representantes em Portugal, (çque as sociedades humanas deduzem os seus
direitos naturais ... das necessidades da sua existência», e também que «a Justiça das leis humanas não é necessário que seja absoluta, basta que seja em relação com as cifcunstâncias».
Desta relatividade do direito resultava o condicionamento da liberdade, estabelecido
pelo diploma de 1718, e o tratamento diferente, admitido ainda por Pombal, entre o índio
e o negro africano. t ainda êste Prdado que, no mesmo ano, responde aos que lhe objectam
ótando a nova legislação que defendia os índios do cativeiro, com o opúsculo: Concofdancia das leis de Portugal e das Bullas Pontificias, das quais umas permittem a escravatura dos
pretos de Africa e outras prohibem a escravidão dos in dias do Brasil. À data do primeiro C011-

tacto com os portugueses - lembra êle - pretos e {ndios encontravam-se em diferentes circunstâncias: enquanto estes viviam em plena liberdade, aquêles já conheciam em sua terra a
instituição da escravatura. Aceitando tal facto, fôra possível obter, com o braço escravo, o desenvolVImento mundial da riqueza e do bem-estar, das ciências, letras e artes, o que não sucederia com o índio, se se lhe impusesse a mesma sujeição. Além de menos capaz de esfôrço,
sentia êle permanente oapêlo da selva proxima, o que impunha atraí-lo por meios suasórios.
Eis a mentalidade do tempo, que a Religião, aliás, não contL'ariava, pois, o cativero do
corpo do africano deslocado da sua terra era condição da liberdade da sua alma , pelo baptismo
e pela fé. Todos os países defendem e praticam a escravatura. E quando surgem os pr'imeiros
defensores da sua abolição, encontram quem na própria Inglaterra, sua pátria, lhes chame verdadeiros assassinos, pela perturbação económica que a medida produziria C).
Não é, pois, tanto de estranhar que as circunstâncias da vida económica mantivessem a
escravatura do negro no Brasil, como que tal instituição haja susci.tado, a condená-la, as páginas
já citadas de Zurara, como alguns sermões eleqüentÍssimos de Vieira \) e até, em I758, o li.vro do Dl'. Manuel Ribeiro da Rocha, jurista brasileiro formado em Coimbra - - Ethiope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruido e libertado, onde se condena o tráfico, a
escravidão perpétua como a do ventre.
t preciso, contudo, confessar que a influência dos filantropos Lnglêses e dos filósofos
(1) Veja-se sôbre esta questão A Escravidão africana no Brasil, de .Evaristo de Morais - Bibliot. Pedag.
Brasileira - Rio de Janeiro.
(2) Ver Colecção da Ag. Geral das Colónias, quatro primeiros sermões do III voI.
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franceses não foi sem acção na lenta mas progressiva abolição da escravatura negra. Em 1810,
assinava D. João VI, então no Brasil, um tratado de comércio e outro de paz e amizade com
a Inglaterra, no úLtimo dos quais êle se declara «convencido da injustiça e má política do comércio da escravatura», tomando o compromisso de «cooperél!r com S. M. Britânica na causa
da humanidade e justiça, adoptando os mais eficazes meios para conseguir, em tôda a extensão dos seus domínios, a gradual abolição do comércio de escravos». E, para começar, proibia
que os seus vassalos praticassem o tráfico fora das nossas possessões em África. Três anos depois, legislava sôbre os processos que ainda mais agravavam os males do comércio negro, estabelecendo condições mais humanas no que tocava à capacidade dos barcos negreiros, alimentação e assistência médica a bordo. E como.no Congresso de Viena, em 1814, se exprime o
voto de promover em todos os países a completa abolição da escravatura, no ano seguinte,
uma convenção entre Portugal e Inglaterra prolbia-a ao Norte do Equador.
Em todos estes compassos de espera à abolição definitiva, se sente a transigência com as
resistências da Colónia, cuja economia todos viam ameaçada pela libertação dos escravos. E não
nos admiraremos assim sucedesse, considerando que só em 1888, ou seja mais de meio século
depois da independência, e 32 anos depois de abolido o tráfico em Portugal por Sá da Bandeira,
foi possível o triunfo, no Brasil, do partido abolicionista.

II - As minas de oiro. As reformas de 1736

Já sabemos como as minas de oiro, prata ou diamantes constituíram um dos grandes
objectivos do bandeirismo. Além dêsse, outros aspectos impõem à atenção de uma Hisótria da
Expansão Portuguesa essa febril alucinação que desloca multidões do litoral brasileiro para o
interior, como da velha Europa para o Novo Mundo.
Impossível pormenorizar. Basta saber que as buscas, por tão longo tempo teimosamente perseguidas, já nos meados do século XVII eram compensadas por avultados rendimentos, na capitania de S. Vicente. Como a Coroa podia ter lucros na extracção, não se cansa de
as promover e estimular, não negando mesmo o perdão do crime ao foragido à justiça, que o
pede em prémio de seus descobertos. Assim sucede com o coronel Baptista Gato, que por
20 anos evita, no sertão, a pena de seu delito, ao mesmo tempo que procura e acha, não
longe do Sabará, as minas que o enriqueçam e o rehabilitem.
A todos, velhos e novos, clérigos e seculares, devora a mesma auri sacra fames. Devassam o sertão em todos os sentidos bandos e bandos, vindos de tôda a parte. Alimentam-se
às vezes de raízes de árvores, cobras, lagartos e sapos. Matam a sêde sugando sangue de animais, mastigando fôlhas e frutos silvestres. O longo contacto com o índio desnivela--<>s moralmente, tomando do silvícola língua, costumes, crenças. Com freqüência o bando que segue rio abaixo, na canoa, já dizimado pela fome, pelas febres, pela fadiga, encontra numa en-

247

seada outra canoa, imobilizada - porque são mortos e em decomposição todos os que a tripulavam
Outros, porém, são mais felizes. Descobrem minas, fixam-se em tôrno delas para as fainas da laV'ra, povoam o sertão..- e cada vez mais para Ocidente. Três são os grandes núcleos
de mineração > - Carmo, Ouro Prêto e Sabará - . na região chamada de Minas e depois Minas Gerais para as distinguir das que isoladamente se foram desoobrindo. Os paulistas, calcorreando de novo as rotas antigas das bandeiras, avançam mais para o interior, vão até Mato
Grosso, instalam-se, para invernar, erguem capela, elegem govêrno, pactuam regimento; e
depois de mil buscas pacientes, encontram as minas de Cuiabá e Goiaz. Acorrem multidões.
Dispersam-se pelas ma;rgens do S. Lourenço, do Cuiabá, do Coxipó - e o movimento continuaassim, por perto de dois séculos. Dêle ,resulta um Brasil transfigurado. É mais larga a
distribuIção demográfica, mais febril a actividade industrial (só mais tarde, pelo seu declínio,
é que surgirá a agrícola, com largueza e voluntariedade correspondentes); sobretudo, vibram
nas almas outras idéias, sentimentos, aspirações, gradualmente hostis à sujeição colonial, fermento de mal-estar, a cada passo estalando em movimentos de rebeldia.

n.
J

Para isso muito contribuíu, em primeiro lugar, a natureza psicológica dêsses núcleos,
constituídos muitas vezes por aventureiros vindos de tôda a parte, dinamizados pela mesma
áspera ânsia de oiro; em segundo lugar, os excessos do fisco. Nem a Metrópole nem a Colónia estavam preparadas para tão súbito surto da fOl'tuna. Anàlogamente ao que se passara no
tempo dos fumos indianos em vez de com a riqueza das minas se promover a criação de novas ri'quezas, sumiam-se aquelas, não apenas na compra da maquinaria precisa para mantê-las,
na aquisição de todo o necessário que se não sabia al.1rancar da terra, senão também na dissipação de uma sumptuária que teve o seu apogeu nos tempos de D. João V. A Coroa procurava
tirar da mineração os lucros possíveis, e foi a nau dos quintos que trouxe em seu bojo o oiro
que pagou o luxo da Patriarcal, a magnificência de Mafra, da Biblioteca da Universidade de
Coimbra, .da Capela de S. João Baptista, o prestÍgio na Cúria, o título de fidelíssimo e que
.
seI eu . ".
J

)

,

Para a percepção de tais lucros, tentou a Coroa processos que foi substituindo e melhorando, no sentido de evitar a sonegação do oiro colhido e o seu contrabando. Casas de Fundição, Casa da Moeda do Rio de Janeiro, aquelas e esta recebendo o oiro em pó e dando-o em
barras ou amoedado, depois de haver deduzido o quinto; e ainda o sistema do quinto alternando com o da capitação, conforme o estabelecia o permanente conflito entre a físcalidade e
a produção.
Conflito por vezes sangrento, sempre irritante. Os agrupamentos mineiros eram de
tendências anárquicas , de áspera ganância, que mais de uma vez suscitaram tremendas lutas

/

(1) Memórias do Distrito Diamantino da Comarca de Sêrro Frio (Província de Minas Gerais). pelo Dr. Joa;
quim Feliciano dos Santos ,(Rio de Janeiro, 1924), pág. 3.

MINAS GERAIS. -

MODO DE MINERAR PARA SE TIRAREM DIAMANTES

Rancharia onde se alojão os Feitores, e os Negros. 2 - C82:0 da lavage. :3 - Paiol de cascalho, que do Rio se condúz para se lavar.
4 _ Roda para tirar agua fóra, para com facilid e se tirar o cascalho. 5 - Cêrco que se faz no Rio com fachina, terra, pedra e capim. 6 - Valo
aberto para se mudar o Rio, em quanto nele se lavra. 7 - Tanque onde se ajuntão as aguas cercado com varinhas p.4 não embaraçarem alguns
pá os ao Rozareo do rodete, que pelo caixão extra e agua p4 fora. 8 - Modo de tirar o cascalho, onde úns com labancas desbarrancão, ôtros com
encha das enchem, e ôtros carrêgão para os paióes. 9 - Rego por onde se expedem as aguas da roda e do caixão. ].0 - Rancho da vigia em sima
do mesmo paiól de cascalho, onde com fugueiras velão a noite. 11 - Bicâme, que conduz agua para moer a roda, esta está sempre cuberta
de todos os lados. Alguns serviços á, que ocupão duas rodas por cauza da muita agua , e inda ocupão negros a conduzir agua em barris.
_ Aguarela anexa ao ofício de João da Rocha Dantas e Mendonça, datado de Tejuco, 15 de Fevereiro de 1775. - Arquivo Histórico Colonial
1 _

entre êles, como a entre paulistas e forasteiros'; o fisco, por seu turno, não era exempla1r na moderação. Um exemplo:
Quando foram encontrados diamantes no descoberto do Sêrro Frio, onde se minerava
o oiro, tomaram~se providências para a nova safra, que a Côrte achou brandas e ineficazes e
não garantidoras dos interêsses da fazenda real. E para aumentar a capitação e evitar o contrabando, vá de elaborar um decreto que mandava «despejar das lavras diamantinas tôda a pessoa, de qualquer condição que fôsse, que nelas minerasse, embora aí tivesse habitação e família estabelecida, sob pena de dez anos de degrêdo para Angola e confisco de todos os bens,
pena que se estendia aos que tivessem um só diamante que fôsse, depois da proibição» C)·
Na execução do decreto, houve pessoas desa10jadas de datas exclusivamente auríferas ...
Estes excessos alternavam, porém, com branduras e descuidos que facilitavam abusos
de vário teor. Os documentos existentes no Arquivo Colonial respeitantes à cobrança dos
quintos, foram ultimamente resumidos pelo Dr. Manuel da Silveira Soares Cardoso r). Aí se
explana o que se 1'esume neste trecho, que transcrevemos :
«He esperavel q. haja quem voluntariam. te vá privar-se da quinta parte de seu cabedal, podendo salvalla com pouco risco , e trabalho?», preguntava Alexandre de Gusmão, em
I750' referindo-se à ineficácia da fiscalização do quinto antes de 1755' A obrígação de ceder
de cem oitavas vinte ao erário régio, e de pagar, além disso, os gastos da fundição, que impor.:.
tavam ,e m cinco por cento, era em si o suficiente para incitar o ex,travio do ouro, tanto mais
que no Brasil as condições geográficas do país favoreciam a fraude do quinto. Daí o extraordinário contrabando que todos os anos roubava avultadas somas à Fazenda Real, sem que
houvesse meio de evitar os descaminhos».
Assim foi sempre. Percorrendo os documentos relativos à Inconfidência Mineira
(I788) ,existentes no mesmo Arquivo, concluí eu próprio, além da carestia da extracção do
oiro, por falta de braços, as deficiências na fiscalização, que permitiam os mesmos descaminhos de contrabando, e as deficiências na arrecadação de impostos, que permitiam atrasos de
700 arrôbas de oito, só por violência cobráveis C).
Mas isto não diminue, antes implica a antipatia contra o Estado: contra os seus luaros e o processo de os obter; contra a sua imposta mediação para adquirir a maquinaria necessária para a mineração, como para distribuir a produção pelo mercado europeu. De aqui o
mal estar que às vezes se agravava em levantes. De aqui ainda, a gradual radicação do sentimento de autonomia, cuja primeira eclosão foi exactamente em Vila Rica, o centro do cosmopolitismo mineiro.

(1) Dr. Joaquim F. dos Santos, ibid., pág. 18.
.
(2) Alguns subsídios para a história da cobranfa do quinto na capitania de Minas Gerais até 1735 - tese
apresentada ao I Congresso de História da Expansão Portuguesa no Mundo (Lisboa, 1938).
(3) Hernâni Cidade - Lifões de CultuYd e Literatf4ra Portugtf.eSas, 11 vol. (Coimbra Editora, 1940). pág.
2871 nota.
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Não só pela legislação mineira a Metrópole procurava aGtuar na vida da Colónia .
surto do des'envolvimento ali produzido pelas minas determinou a necessidade de uma
reforma nos organismos que presidiam à vida do Ultramar português. Vamos dar os traços
essenciais dessa legislação, aproveitando o trecho em que a resumiu o ProL Marcelo Caetano:
N ,este período o Rei continua a ser, teoricamente, o orientador único, a vontade soberana
do govêrno, da administração e da justiça. D. João V aipdaexercera com z,êlo o seu papel de
governante activo. Mas os Secretários, entretanto, haviam conquistado maior influência. Vimos
que, pelo Alvará de 29 de Novembro de 1643, D . João IV instituíra duas secretarias, uma chamada de Estado e outra das Mercês e Expediente. A prática dera igual categoria, parece que já
no mesmo reinado, à secretaria particular do monarca aonde subiam e eram conferidos os aotos a
expedir pelos Conselhos e Tribunais em cumprimento dos despachos régios: chamou-se-Ihe Secretaria da Assinatura. Desde 1707, porém, até 1736 as respectivas funções foram acumuladas
com as da gerência de uma outra secretaria
A repartição dos negócios públicos por tal sistema deixava muito a desejar. Por isso
o Alvará com fôrça de lei de 28 de Julho de 1736 a sll'bstitufu, instituindo três «Secretarias
de Estado», uma «dos Negócios interiores do Reino, outra dos que pertencerem à Marinha
e Domínios Ultramarinos e outra dos negócios Estrangeiros e da Guerra». Nasceu assim a
ovganização por ministérios que hoje ainda se conserva com as alterações requeridas pelos
tempos (J.
(
.o alvará especifica os negócios da competência de cada uma das Secretarias de Estado. Pelo que respeita à da Marinha e Ultramar, atribue-lhe, entre outras funções, ocupar-se de todos os despachos concernentes à expedição das armadas e frotas e a~ministração da
fazenda dos seus armazéns; «as nomeações dos vice-reis, governadores e capitães-generais dos
Estados da índia, Brasil, Maranhão, reino de Angola, Ilhas da M 'adeira, Açôres e Cabo
Vel'de e presídios de África; os provimentos de todos os postos militares e ofícios de Justiça
e Fazenda das mesmas conquistas e das Dignidades, Canonicatos, Paróquias e mais benefícios das suas igrejas; os negócios das missões e todos os mais pertencentes à administração
da Justiça, Fazenda real, Comércio e Govêrno dos referidos domínios ... ».
Os Secretários de Estado passaram, de meros colaboradores do monarca, a Ministros
de larga influência e iniciativa. Todavia, o Rei os escolhia e sem intermediários com êles
trabalhava, despachando sem assistência dos cortesãos, A situação muda um tanto com o
advento de D . José .
feitio pessoal do novo rei e a confiança que desde o início depositou
em Sebastião de Carvalho e Melo fizeram, a breve trecho, do futuro Marquês de Pombal um
Primeiro Ministro de facto.

n.

.o

HERNÂNI CIDADE.

(1) D , Luiz Caetano de Lima, Geografia histórica .. " 1734, loma 1.0, pág. 261.
(2) Veja-se o Alvará no Boletim do Conselho Ultramarino, Legislação antiga, vaI. I, pág. 409.
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CAPíTULO V II
As reformas pombalinas e post-pombalinas respeltantes ao Ultramar. O novo espírito em que sao
concebidas -

o

Pombal durante o seu largo govêrno inHuíu decisivamente em
todos os ramos da administração, se bem que gerisse apenas uma das Secretarias de Estado - . a dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, primeiro, e a do Reino, depois. Ele
er.a o orientador da política geral, como hoje diríamos, e nenhum negócio de importância se resolvia sem sua audiência e anuoocia.
Embora não tivesse nunca chamado a si a Secretaria do Ultramar, nem por isso dedicou menos atenção aos problemas que por ela se resolviam. Aí encontrou também, ao que
parece, as maiores oposições dentro do Ministério que por v·ezes não pôde constituir a seu
grado, visto o Soberano reivindicar para si o direito de escolher os Secretários de Estado.
Diogo de M 'endonça Côrte Real (1750-1756) foi o primeiro que nesta repartição serviu com
Pombal e contra êle procurou urdir uma intriga que lhe custou o destêrro por tôda a vida.
Sucedeu-lhe Tomé da Costa Côrte Real (1756-1760) que parece ter servido a contento do
valido. Maior foi , porém, a união com o próprio irmão de Carvalho, Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, que geriu os negócios ultramarinos desde 1760 até à morte, ocorrida em
1770. Sucedeu-lhe (e disse-se que sem P9'mbal ter sido ouvido), Martinho de Melo e Castro (1770-1796) que foi tido por pouco afecto ao Primeiro Ministro (opinião que a permanência no reinado seguinte, parece confirmaJr) e que geriu a Secretaria com notável brilho.
Apesar do caso de Martinho de Castro a tendência durante o reinado de D . José foi
no sentido da formação de um ministério de orientação política pombalina. Pombal teve
GOVÊRNO CENTRAL. -

mesmo sub-secretários de Estado da sua confiança pessoal, denominados Secrretários de Estado
Ajudantes (Mendonça Furtado em 1759 e José de Seabra em 1771) e ressuscitou o título de
Ministro assistente ao despacho quando lhe conveio reforçar a sua posição política com a nomeação de um «Ministro sem pasta» encarregado de presenciar o despacho dado pelo Soberano a cada um dos outros Secretários de Estado. Passaram estes a ser quatro no r,einado seguinte, pela criação, por Decreto de 15 de Dezembro de 1788, do lugar de Secretário de Estado
dos Negócios da Fazenda, inerente à presidência do Erário Régio.
Quanto aos Conselhos, é manifesto que a sua preponderância no govêrno e na administração diminuíu com o aumento da importância das funções dos Secretários de Estado aos
quais ficaram de facto subordinados. Pombal não era, aliás, da qualidade de suportar concorrência no ~ercício do poder, e o Conselho Ultramarino sentiu-o logo de início quando, pela
pena de Alexandre de Gusmão, tentou discordar das providências tomadas relativamente ao
modo de tributar a extracção do ouro nas minas do Brasil C).
Não houve, todavia, qualquer reforma orgânica do Conselho Ultramarino: apenas foi
abrangido, como todos os outros órgãos do Estado, pela vastÍssima reforma de vencimentos
que Pombal levou a cabo entre as suas medidas de saneamento finanoeiro e de arrumação administrativa: o «regimento dos or.denados» quelhe r,espeita, data de 23 de Março de 1754 C).
A grande modificação verificou-se na administração da fazenda pública, pela centralização de tôdas as rreceitas e despesas públicas no Tesouro G eral ou Erário Régio, que substituíu a Casa dos Contos, e a cuja cabeça foi colocado um Inspector geral do Tesouro, lugar
provido logo no próprio Pombal (Lei de 22 de Dezembro de 1761).
Simultâneamente reformou-se o Conselho da Fazenda, transformado em tribunal de
jmisdição voluntária e contenciosa, com poderes de julgar em única instância tôdas as causas respeitantes à arrecadação de rendas, bens e direitos da Coroa ~).
Ambos estes órgãos superintendiam na fazenda do Ultramar. Assim , das quatro repartições em que o Erário se dividia, duas destinavam-se a fazer entrar as «rendas pettencentes às provedorias, tesourarias, recebedorias e contratos de África, do Maranhão, e das comarcas do território da Relação da Baía, e do território da Relação e governos do Rio de
Janeiro, da África Oriental e da Ásia portuguesa».
Do Conselho da Fazenda continuaram dependentes, até ao reinado seguinte, em que
passaram à Secretaria de Marinha, os armazéns da Guiné e índia com os respectivos estaleiros, onde se aprestavam as naus da Coroa, e a Casa da índia, Mina e Guiné, reduzida a uma
das muitas alfândegas especiais então existentes.
(I) João Lúcio de Azevedo, O Marquês de Pomba! e a sua época, 2. a ed ., pág. 103 .
(2) A colecção completa desta interessanússima série de providências está impressa no volume intitulado «Regimentos com fôrça de lei pelos quais há por bem Sua Maj estade acrescentar os ordenados e emolt~mentos ... etc., Lisboa, 1759.
(3) A legislação josefina está, em parte, publicada na Collecfão das Leys, Decretos e Aluarás que comprehende o feliz reinado deZ Rey Fidelíssimo D. José o !, 3 vols. e infelizmente alguns diplomas tanto dêste reinado,
como do seguinte, estão ainda inéditos.

252

Por Alvará de 17 de Novembro de 1790 uniu D. Maria I o Conselho da Fazenda ao
Erário Régio, servindo o Secretário de Estado da Fazenda de presidente comum. A Secretaria
de Estado da Fazenda, porém, só veio a ter organização por Decreto de 6 de Janeiro de 180r.
Quanto aos negócios da .M arinha passaram a contar, a partir do Decreto de 25 de Abril
de 1795, com o novo Conselho do Almirantado.
A partida da Côrte para o Brasil, em 1807, não podia deixar de desorganizar a administração de Lisboa: o centro do Império deslocou-se, de resto, para o Rio de Janeiro, onde,
ao redor do Rei, se reconstituíu rà:pidamente o aparelho da governação.
De Janeiro a Julho de 1808 foram criados sucessivamente, na nova capital, o Conselho Superior Militar (em substituição, quanto aos negócios da guerra, dos Conselhos de Guerra, Ultramarino e do Almirantado), um Conselho Supremo de Justiça, uma Mesa do Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens , o Erário Régio e o Conselho da Fazenda, etc.
A Relação do Rio de Janeiro foi erigida em Casa da Suplicação do Brasil, competente
para conhecer recursos do Pará, Maranhão, Açôres, Madeira e Baía.
O Brasil deixara de ser colónia: a lei de 16 de Dezembro de 1815 erguê-Io-á à categoria de reino, unido ao de Portugal e Algarves.
A ADMINISTRAÇÃO LOCAL. - Tracemos em rápido bosquejo a evolução administrativa
ultramarina nos domínios, conquistas ou estabelecimentos portugueses.
Repare-se que não se emprega nunca, até o século XIX, o têrmo província, - nem na
acepção romana de território não-metropolitano em condição jurídica subalterna, nem na moderna, de circunscrição administrativa do território uno do Estado.
Colónia, quando se trata de núcleo de portugueses estabelecido além-mar, algumas
vezes se dizia já no século XVII: usou o têrmo o próprio Padre António Vieira, como no
Sermão da Epifania C) e é de emprêgo corrente no século XVIII com o sentido actual. Mas
as designações oficiais das diversas partes do Império português eram a genérica de domínios, e as específicas de Estados (para a índia e Brasil), conquistas e estabelecimentos, esta última reservadaquási sempre às feitorias.
De longa data se tinham criado relações particulares de dependência económica e até
administrativa entre as diversas possessões. Desde os inícios da colonização de Cabo Verde
que aos seus povoadores fôra concedido explorar a costa da Guiné. Angola era o grande mercado
da mão de obra negra, indispensável às fazendas e engenhos hrasileiros, e por isso na carreira do
pessoal dirigente constituía uma espécie de govêrno subalterno por onde passavam os homens em aprendizagem para a administração da América portuguesa. Moçambique e a costa
oriental haviam ficado fiéis ao papel inicial de lugares de escala da navegação para a índia:
aos indianos e aos soldados do Oriente se reservava quási só o seu comércio e govêrno. Goa ,
enfim, continuava a ter a primazia das possessões portuguesas do Oriente, embora a rica bur(1) «Quem havia de crer que em uma colónia chamada de portugueses se visse a Igreja sem obediência ... ».
Cf. a publicação da Agência Geral das Colónias, Padre António Vieira, dirigida por Hernâni Cidade, voI. I1I, pág. 366.
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guesia comercial de Macau houvesse já criado para esta importantíssima feitoria um lugar
destacado em relação aos nossos interêsses do fndico e Pacífico.
O govêrno e a administração dos domínios, no meado do século XVIU, estava quásl
integralmente nas mãos da Coroa. E se dizemos «(,quási integralmente» é para ressalvar os direitos que restavam aos donatários das antigas capitanias ainda subsistentes em Cabo Verde e
no Brasil. A fórmula, utilíssima para o desbravamento e povoamento, dera o que tinha a dar.
Aos primeiros donatários concedera a Coroa, com o benefício de extensos territórios de que
cobravam os réditos e tinham o domínio útil, poderes de govêrno e jurisdição constituindo
verdadei.ro senhorio. Cumprida a finalidade do regime senhorial, ou porque o povoamento
estivesse a caminho ou porque tivessem falido os esforços tentados, a Coroa logo começou
persistentemente a chamar a si, hoje um, amanhã outro, os poderes concedidos, e a resgatar
ou confiscar na primeira oportunidade as próprias dona t:lr!:ls .
Foi Pombal que pôs têrmo às últimas sobrevivências do :regime. Logo em 1752 anexou, no Brasil, a capitania de Caité. Depois, na prossecução de uma política sistemática, foi
adquirindo, a trôco de pensões e de tÍtulos nobiliárquicos, umas após outras, as restantes capitanias ainda nas mãos de donatários. O atentado contra D. José facultou-lhe 9 golpe final:
as capitanias da casa dos Duques de Aveiro e .Marqueses de Gouveia (pôrtq Seguro no Brasil
e Santo Antão em Cabo Verde) foram confiscadas em 1759 e com elas terminou o papel, já
reduzido a meros privilégios de exploração e ao direito de cobrança de algumas rendas e impostos, dos capitães donatários do Ultramar.
Os nossso domínios ficaram desde então sob o govêrno exclusivo de representantes da
Coroa. Em regra a grande circunscrição administrativa era a capitania geral. Nas possessões
onde a jurisdição abrangia territórios dilatados ou numerosos estabelecimentos e governos, o
domínio tinha a designação honorífica de Estado: desde a luta contra os holandeses que a
.América portuguesa estava repartida em dois Estados distintos, o do norte ou do Maranhão,
e o do sul ou pràpriamente do Brasil, cada um dos quais com seu governador geral, e compreendendo div'ersas capitanias gerais.
Do Estado do Brasil desintegrara-se em 1657 um outro govêrno geral, o de Pernambuco, como em 1760 do Estado do Maranhão há-de sair o govêrno geral do Pará.
Mas a verdadeira unidade administrativa não é o Estado, nem o govêrno geral, e sim
a capitania geral. À frente de cada uma das capitanias gerais (e nos fins do século XVIII existiam dez só no Brasil) estava um governador e capitão general que era autónomo e se correspondia dil'ectamente com a Metrópole.
O próprio vice-rei do Brasil, até 1763, não era senão o capitão general da Ba,ía a quem
se dava, por vezes, a honra da representação pessoal e especial do monarca.
Na mesma o vice-rei da índia, - título com que se condecorava um ou outro dos governadores gerais, por sua nobreza ou serviços.
Debaixo da jurisdição dos capitães generais estavam os governadores subalternos, simples
capitães-mores e às vezes sargentos-mores, encarregados de distritos menores ou de fortalezas.

Pombal introduziu diversas alterações na organização administrativa existente. No Brasil procurou encaminhar as coisas no sentido da centralização e unificação do poder, velha
aspiração sempre em luta com as condições da terra e do meio. A transferência da sede do
govêrno geral da Baía para o Rio de Janeiro em 1763 é acompanhada da instituição de um
Vice-Rei e Capitão General de Mar e Terra do Estado do Brasil com latíssimos poderes que
a Carta patente dada ao 1.° vice-rei, Conde da Cunha, enfàticamente discrimina. Mas l~em
assim se conseguiu obstar à autonomia dos capitães generais e até dos gov.ernadores subalternos dêsse Estado, para não falar dos outros governos gerais. A superioridade do Vice-Rei era
apenas nominal , e de facto cada capitania era uma colónia.
A costa oriental áfricana constituía um govêrno subalterno do Estado da índia : o decreto de 19 de Abril de 1752, atendendo à necessidade de reanimar a vida dessas paragens,
instituíu a capitania geral e govêmo de Moçambique, Rios de Sena e Sofaia. As instruções
dadas em 7 de Maio de 1761 ao Capitão GeneralCalisto de Sá contêm o programa da administração a fazer para tirar a costa oriental do abandono em que estava.
Quanto à índia, há muito que a decadência se acentuava de ano para ano. Perdidas
as importantes possessões e estahelecimentos do índico que constituíam o império do Goa, era
escassíssimo o domínio territorial remanescente, mas apesar disso . mantinha-se a complicação
e a fausto do govêrno. Os vice-reis ou simples governadores e capitães generais não dispensavam dispendiosa côrte, nem o aparato de Conselhos e tribunais à imagem da Metrópole. As
funções públicas tinham sido usurpadas pelas famílias de descendentes dos europeus, transmitindo-se hereditàriamente ou vendendo-se como coisas patrimoniais, mesmo quando pertenciam à administração de cidades, fortalezas e feitorias há muito fora da soberania da Coroa
portuguesa: a fazenda real continuava a pagar os proventos de cargos que eram simples recordações históricas, dignidades in partibus ... Quem ia à índia procurava enriquecer depressa
e por qualquer forma. As naus de guerra transformavam-se em navios de comércio e as autoridades e funcionários chamavam a si o papel dos mercadores, impedindo que outrem interviesse no lucrativo negócio do Oriente.
Tal é o panorama sombrio que o govêrno central pinta na justificação das providências
tomadas na Lei de 15 de Janeiro de 1774, em que radicalmente suprime todos os cargos públicos, incluindo a Relação de Goa, e revoga tôdas «as leis municipais, regimentos, alvarás
cartas, resoluções e ordens» até aí vigentes.
Dois Alvarás com fôrça de lei, da mesma data, completam a reforma. O primeiro dá
nova organização ao Senado da Câmara de Goa, mantém e confirma os seus privilégios tradicionais. O segundo constitue o novo estatuto do govêrno do Estado da índia e, pela extensão, harmonia e sistema das disposições, não tem precedentes na história da administração ultramarina, onde a regra consistia em adoptar providências ocasionais, nem sempre harmórucas
entre si. Este alvará suprimia, como já disse, a Relação de Coa, simplificando muito a administração da justiça; mas como os interêsses feridos deviam ser importantes, logo no reinado
de D. Maria I o revogou nessa parte a lei de 2 de Abril de I778, que restabeleceu o tribunal.
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A carta régia de 9 de Ahril de 1778 criou no mesmo Estado um Conselho Legislativo, composto pelo governador, 'Por três desembargadores e pelo secretário de Estado, com a
faculdade de alterar provisoriamente a legislação em vigor e propor à Rainha as providências
definitivas que julgasse convenientes.
Quanto às restantes possessões, a Capitania gel'al e govêrno de C abo Verde, com as
capitanias-mores subalternas da Guiné, não teve, por assim dizer, história sua enquanto durou
a Companhia do Grão Pará e Maranhão (1757-1777) que era concessionária da costa da Guiné,
cujos capitães nomeava, e da ilha de Santo Antão, exercendo enorme influência em todos os
negócios do arquipélago. Os governadores de Cabo Verde passam mesmo a ter categoria
subalterna, readquirindo o tÍtulo de capitães generais só por decreto de 26 de Março de 1808.
À Companhia do Grão Pará sucedeu, mas com apagada acção, a Companhia do Comércio
exclusivo das ilhas de Cabo Verde, Bissau e Cacheu, exinta em 1786.
O reinado de D. Maria I foi frutuoso para Cabo Verde, onde muito 'se trabalhou no
final do século XVIII. Já o mesmo não aconteceu na Guiné. A capitania de Bissau, animada
por acção da Companhia do Grão Pará, decaíu depressa após a extinção desta, e o ahandono da
ilha de Bolama permitiu o estabelecimento nela, em Maio de 1792, de uma colónia de inglêses, que tanto havia de dificultar a reivindicação futura dêsse trato de terra portuguesa.
Quanto à Capitania geral e govêrno do Reino de Angola continuou sendo dependência económica do Brasil. A nomeação de D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho para seu
governador, em 1764, assinala a tendência para fomentar as riquezas angolanas e dar à colónia
vida autónoma. Na acção inteligente e persistente que desenvolveu, contou sempre o governador com o amparo do Govêrno central. ,M as faltou continuidade, após a sua saída. Angola
voltou a ser uma rêde de feitorias onde se negociavam escravos, marfim e pouco mais.
Algumas reformas administrativas tiveram carácter geral, e não meramente local.
Assim aconteceu com ' as Juntas de Fazenda que foram instituídas por carta de lei de 10 de
Abril de 1769 para administrar a fazenda pública de cada colónia e a breve trecho se encontram em tôdas as possessões.
Resta fazer :referência às Câmaras Municipais, que se estabeleceram por tôda a parte
onde uma povoação de brancos e assimilados pôde merecer o nome de vila.
N uma época em que já o município levava existência apagada na M ,etrópole, as Câmaras ultramarinas desempenharam papel relevantÍssimo na administração e na vida social
dos diversos domínios. Engana-se, porém, quem queira ver aí a revivescência do fenómeno
municipal da Idade-Média. Na verdade, há um único ponto de contacto entre as Câmaras
das nossas possessões e os concelhos medievos: o constituírem uma espécie de poder supletivo
da autoridade central. Onde e quando a Coroa, pelos seus delegados, não pode ou não sabe
dar ,remédio eficaz e pronto às necessidades locais, as Câmaras assumem o encargo de que o
Estado se desonerou e desempenham-se dêle.
Nas sedes das capitanias gerais as Câmaras são focos de intriga, onde se faz política no
sentido pejorativo da palavra. É que representam a gente da terra, estabelecida na colónia e com
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interêsses arreigados nela, contra a Metrópole longínqua e os seus representantes e funcionários. Daí duas posições quási inevitàvelmente antagónicas: a do govêrno, que pretende extrair
do domínio o máximo de rendas e vantagens para o Reino, segundo as concepções da época, e
a do Senado da Câmara, que vê na Metrópole o inimigo da prosperidade local, sem cujos embaraços a burguesia agrária ou mercantil da colónia mais depressa ficaria rica. Para emprestar ousadia à polí.tica municipal não faltaram longos intervalos de vacância do govêrno das capitanias
gerais, durante os quais a lei conferia aos Senados das Câmaras a gerência interina dos negócios
públicos. Foi ainda Pombal quem pôs côbro a esta situação, fonte dos maiores prejuízos e que,
pela freqüência com que as Câmaras assumiam o govêrno, lhes criavam perigosa ascendência, desprestigiando os novos Capitães Generais que lhes sucediam. O Alvará com fôrça de lei de 12 de
Dezembro de 1770 determinou que na falta ou impedimento dos Vice-Reis, Governadores ou
Capitães Generais entrariam no govêrno o Bispo ou o Deão, o Chanceler da Relação e o oficial
militar de maior patente. Se não houvesse Bispo, competiria o se~ lugar no triunvÍrato ao Ouvidor da comarca, também substituto do Chanceler.
Nas cidades e vilas que não eram sede de govêrno ou capitania geral, então o Senado da
Câmara constituía a autoridade estável, única providência constante através da mudança dos capitães-mores ou dos outros agentes subalternos da Coroa. Vemos as Câmaras organizar a defesa
militar das povoações, cobrar tributos não permitidos, fazer alianças políticas entre si, representar
o papel de pequenos Estados resistindo mesmo aos governadores e enviando emissários seus à
Côrte. Tais abusos dão-se especialmente no Brasil. Mas a história dos municípios ultramarinos
regista muitos outros dos Senados de Cabo Verde, de Goa e de Macau.
Nos domínios ultramarinos, como de resto no Reino, as Câmaras estavam longe de ser
órgãos democráticos. A designação dos seus vereadores era condicionada por prévia selecção dos
elegíveis feita por autoridades da Coroa e, de facto, o govêrno municipal pertencia, por via de
regra, a uma oligarquia. A presença dos mesteres, que também nelas se nota a partir do século XVII, afronta muitas vezes os senhores da vereação. Em Goa o presidente e dois vereadores
tinham de ser fidalgos, os outros dois vereadores pertenceriam «à ordem da nobreza civil dos
Cidadãos», e havia mais quatro mesteres e um procurador da cidade, todos escolhidos indistintamente entre reinícolas ou naturais da terra «sem a iníqua e odiosa diferença que se praticou
até agora», diz o Alvará de 15 de Janeiro de 1774'
Quanto ao Senado da Câmara de Macau, compunham-no os ricos burgueses que no
comércio da China auferiam a prosperidade que quási sempre animou a feitoria.
JUSTIÇA. - A administração da justiça pertencia, em primeira instância, nas colónias mais
importantes que tinham 'cidades e vilas, aos juízes de fora ou aos juízes ordinários ou eleitos que
presidiam às Câmaras. Quando a colónia estava ainda em fase de organização rudimentar, a
que correspondia maior concentração de autoridade, havia junto do Capitão General ou do Governador subalterno apenas um Ouvidor, juiz de La instância. Correspondendo aos governos
gerais com jurisdição em várias capitanias, aparecem os ouvidores gerais que, além de juízes de
I.· instância na sede do Govêrno, julgavam em apelação das sentenças dos restanteS ouvidores.

'1

o tribunal da Relação das In dias data de 3 de Abril de 1544, para julgar em

instância
no lugar dos ouvidores gerais que até aí existiam. A mesma evolução se deu no Brasil: quando
o número e a importância dos recursos o justificaram, em vez de um juiz singular de apelação
em cada capitania foram criadas as Relações da Baía em 12 de Setembro de 1652 e do Rio de Janeiro em 13 de Outubró de 1751.
Servia de Regedor da Justiça nas Relações o Capitão General respectivo.
Em 10 de Maio de 1808 a Relação do Rio de Janeiro passou a tribunal de revista com o
nome de Casa da Suplicação do Brasil.
As Juntas de Justiça foram primeiramente instituídas no Brasil, por Alvará de 18 de Janeiro de 1765, em tôdas as localidades onde existissem Ouvidores gerais, a fim de obviar aos inconvenientes das grandes distâncias que separavam a maioria das povoações das sedes das Relações. Na área dos distritos das Relações era lícito interpor recurso para as Juntas, tribunais colectÍvos onde preponderava o Ouvidor geral restituído à antiga jurisdição.
Em tôdas as possessões portuguesas onde não existia Relação veio a ser criada, em seu
lugar, mais tarde, uma destas Juntas.
As dificuldades levantadas pela transferência da Côrte para o Brasil determinaram a publicação do Alvará de 10 de Setembro de 181 I, pelo qual se ordenou a constituição, nas capitais de todos os domínios ultramarinos, de Mesas do Paço que resolvessem a maior parte dos negócios de graça e justiça antes reservados à competência do Desembargo do Paço.
2.&

J

ESPÍRITO DA LEGISLAÇÃO ULTRAMARINA. - ~Quais eram as idéias mestras da nossa
polftica ultramarina? Engana-se quem julgar que na legislação, no govêrno e na administração
dos nossos domínios se pôs em prática, ordenada e deliberadamente, determinado sistema,
concebido primeiro pela razão dos homens de Estado.
Vivemos a nossa experiência, fomo-nos adaptando às emergências, inventando fórmulas
que satisfizessem necessidades prementes, e assim construímos emplricamente uma política colonial. Pombal é talvez o primeiro estadista português moderno que busca pôr em prática um
plano: êsse tinha idéias, e em v,ez de extrair soluções da experiência, não poucas vezes partiu
das suas doutrinas para ensaios de solução. Depois de Pombal virá a geração dos racionalistas e jus-naturalistas, que levarão a extremosa aplicação do sistema liberal de assimilação das
colónias à metrópole.
Já tem sido nota-da a posição curiosa que Pombal ocupa na história das idéias, unindo o
século XVII ao século XVIII. Em política colonial essa mistura de sistemas,--o exclusivismo mercantilista e a exploração das possessões pelo pacto colonial, de par com a preocupação da igualdade das raças, a tendência assimiladora e uma OU outra afirmação liberal..-notam-se talvez mais
que noutro qualquer sector do govêrno.
Por um lado defende ciosamente a posição de supremacia de Portugal relativamente às
suas colónias, reivindicando o exclusivo do comércio e da navegação. Nenhum estadista português anterior formulou tão nItidamente a doutrina do pacto colonial para impô-la às nações estrangeiras que a tinham criado, como Pombal na nota de 31 de Janeiro de 1776 ao embaixador

francês, Marquês de Blosset, «sôbre as leis gerais de tôda a Europa e fundamentais da MonarqUia
. Portuguesa proibindo a entrada dos navios estrangeiros nos portos dos domínios portugueses» e).
Nela afirma que as «colónias ultramarhnas, havendo sido estabelecidas com o preciso
objecto da utilidade da metrópole a que eram pertencentes», daí resultavam certas «leis infalíveis e universalmente observadas na prática de tôdas as Nações ... », a saber: ,
I. & As colónias devem estar debaixo da imediata dependência e sob a correspondente protecção dos fundadores; 2.& o seu comércio e agricultura são exclusivo dos fundadores; 3'& da
mesma forma quanto aos rendimentos dessas actividades produtivas e à navegação das mesmas
colónias; 4.& seria contrário ao interêsse da Metrópole que as colónias tivessem o necessário para
subsistir por si, sem dependência dela (donde a proibição das fábricas ou manufacturas); 5.
«quando as ditas colónias entretêm algum comércio com estrangeiros, tudo o que importa êsse
comércio clandestino e essas mercadorias introduzidas é um verdadeiro furto que se faz à respectiva ,Metrópole», punível pelas leis desta; 6.& por isso, a restrição do comércio com as colónias
não é um atentado à liberdade de comércio, e todo o Govêrno que por indiferença deixe infringir
estes princípios pratica (<uma polftica destrutiva do comércio e da riqueza da sua Nação».
Mas se assim era quanto ao comércio e à navegação estrangeiros, já a política pombalina
se apresenta com face diversa olhando aos nacionais. Na verdade, mais de uma vez o Marquês
faz a apologia da liberdade do comércio e se propõe facultá-la. A sua estada em Inglaterra eo
espírito do tempo a isso o inclinariam. Simplesmente os portugueses não sabiam fazer uso da liberdade: era preciso encorajar com a outorga de monopólios os capitais tímidos e aS iniciativas
desfalecentes -que o espírito largo do Marquês queria ver empenhados em grandiosas emprêsas
de interêsse nacional. Criador das grandes Companhias privilegiadas (algumas com valiosa
obra no activo da colonização, como a do Grão Pará) êle foi também quem decretou a liberdade
do comércio dos portugueses com Moçambique (Alvará de 10 de Junho de 1755) e com Angola (Alvará de lide Janeiro de 1758), abolindo o monopólio da Coroa.
No Directório dado em 1758 por Mendonça Furtado, irmão e colaborador de Pombal
na política ultramarina, diz-se que «na liberdade consiste a alma do comércio». e esta é «a primeira e mais substancial máxima da política» (§ 37). Daqui se deduz terem os extremos da regulamentação pombalina resultado da falta de confiança na iniciativa e competência dos negociantes e industriais portugueses, tão pouco dotados de espírito organizador e renovador.
Na impossibilidade de os levar espontâneamente a mobilizar dinheiros e a associar esforços, Pombal cria monopólios para conceder a particulares e levanta as suas célebres sociedades
anónimas, companhias majestáticas que reproduzem, de certo modo, a fórmula das capitanias
doadas por D. João lU, numa época em que pela magnitude dos objectivos e pelo vulto dos
capitais necessários não era possível cometer o fomento colonial a uma pessoa só.
O espírito, no fundo, era sempre o da sujeição económica e política das colónias à Metrópole: aproveitar tôdas as possibilidades daquelas, em produção e consumo, em benefício desta.
Mas, paralelamente, o Marquês tem a preocupação de assimilar os jndígenas, integranA

(1) Santarém, Quadro elementar ... ,
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do-os na comunidade portuguesa pela fusão racial, conformemente ao conceito setecentista do
homem, sempre idêntico na sua natureza racional em todos os tempos e povos.
Por isso, e porque sabe de nada valerem os territórios coloniais sem população, Pombal
estimula o mestiçamento, condena as separações de raças e busca fazer penetrar a nossa língua
e as nossas instituições e costumes nos sertões brasileiros, que os jesuítas de tudo haviam defendido, numa outra concepção da educação indíge.qa.
A lei de 4 de Abril de 1755, que dá vantagens aos que casem com índias do Brasil e aos
seus filhos, proibindo que lhes chamem caboclos; o alvará de 2 de Abril de 1761, que equipara
os cristãos da índia portuguesa aos naturais do reino, mandando preferi-los para as funções que
lá pudessem desempenhar e cominando penas a quem lhes chamasse «negros» ou «mestiços»,
os desprezasse no trato ou na civilidade ou preterisse nos provimentos; as instruções dadas ao Arcebispo de Goa em 10 de Fevereiro de 1774 C), que manda aproveitar os naturais da índia «pôsto
que sejam na côr mais brancos, ou mais escuros, porque além de serem todos igualmente vassalos de Sua Majestade, assim é conforme ao Direito Divino, Natural e das Gentes», são exemplos do espírito assimilador da política pombalina.
Dêsse espírito é ainda notável documento o «Directório que se deve observar nas povoafões dos índios do Pará e Maranhão», provisoriamente pôsto em vigor no Brasil pelo irmão
de Pombal, e depois confirmado pelo Rei em 17 de Agôsto de 1758, para regular a vida nos
aldeamentos após a expulsão dos jesuítas.
Constitue êsse diploma um compêndio curiosíssimo de «política indígena», como hoje se
diria. Manda estabelecer escolas onde se ensine a língua portuguesa, em substituição da língua
geral (o tupi) que os jesuítas haviam adaptado como língua comum, e que os índios sejam governados nas suas aldeias pelos próprios chefes, adaptando-se porém as instituições ao tipo municipallusitano; que se combata o alcoolismo, se fomente a agricultura e o comércio, se persiga
a ociosidade dos indígenas, se regule o recrutamento da mão de obra pelos colonos (evitando as
célebres descidas de outrora), apenas validando os contratos celebrados por índios com brancos
na presença das autoridades tutelares (os Directores, tão semelhantes na função aos actuais
Administradores de circunscrição) para evitar o defraudamento da parte mais fraca.
Não falta a recomendação do mestiçamento (§ 88.°) porque «dêste modo acabarão de
compreender os índios com tôda a evidência, que estimamos as suas pessoas, que não desprezamos as suas alianças e o seu pa~entesco, que reputamos como próprias as suas utilidades e que
desejamos cordial e sinceramente conservar com êles aquela recíproca união em que se firma e
estabelece a sólida felicidade das repúblicas» (§ 9 I .0) .
. Note-se, porém, que a política de assimilação pela fusão das raças é preconizada apenas
em relação aos naturais da índia e do Brasil: não se encontra igual preocupação pelo que toca
aos negros de África. Já o leitor o pôde, aliás, concluir do capítulo anterior.
MARCELO CAETANO.

(1) Silva Rêgo. O Plldroado portufués no

Or~ente,

pág. 84.
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CAPíTULO VIII

As invasoes francesas; saída da Côrte para o Brasil;
sua reperc~ssão nas Colônias

F

três as invasões napoleónicas em Portugal.
A primeira foi a de Junot; a 17 de Novembro de 1808 estava na fronteira, em
Alcântara; a 24, em Abrantes: a 27, a Rainha, o Príncipe Regente, a Família Real,
a Côrte, serviçais, cêrca de 15.000 pessoas e imenso recheio de paços, do que puderam levar, em 8 naus, 4 fragatas, 3 brigues, numerosos navios mercantes, todos comboiados
por 4 naus inglêsas ... , embarcaram para o Brasil, partida efectiva em 29; a 30, Junot entrava em Lisboa, com o primeiro trôço de suas tropas... Batido em Roliça e Vimeiro, pela
Convenção de Sintra retoma, com armas e bagagens, aumentadas de tudo o que roubou em
Portugal, numa imensa e sistemática pilhagem.
A segunda foi a de Soul t, em Fevereiro de 18°9; de Chaves a Braga; ao Pôrto, em
28. Ameaçado de envolvimento foge, abandonando bagagens, passando para além da fronteira, em Orense, a 19 de Maio.
A terceira foi a de Massena, que, por Almeida, entrou em Portugal, a 28 de Agôsto
de 1810; derrotado no Buçaco a 27 de Setembro, não podendo transpor Tôrres Vedras, a 5
.de Março seguinte começam a retirar os Franceses, além de Portugal, por Espanha afora, até
T olouse, na F rança, a 12 de Abril de 1814 ...
O crepúsculo de Napoleão começou em Portugal. Dizem que a invasão da Península
ORAM
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lhe iôra aconselhada por T alleyrand C): então «bem aconselhada» ... Como o Poeta, poderá
Portugal dizer à França, com raião:
... do teu Imperador as águias vitoriosas
Fui eu quem as depenei primeiro ... C).

Chegado ao Brasil, à Baía, o Príncipe Regente abre os portos da Colónia ao comércio
das nações amigas, a 28 de Janeiro d.e 1808; instala-se no Rio de Janeiro, tornado o Brasil
metrópole do Reino-U ni,do, com imenso progresso e proveito, do que levou, e não trouxe,
calculado em 200 milhões de cruzados, além da pragmática e dos usos e instituIções europeias. Regressa a Portugal a 26 de Abril de 182 I, tornando-se independente o Brasil em 7 de
Setembro de .1822.
I - Napoleão se impusera, vencedor, a quási tôda a Europa continental. Em 19 de
Fevereiro de 1805 mandara o General Junot por embaixador a Portugal, concitando o Príncipe
Regente a que os dois Estados marchem de acôrdo, «para chegar-se ao grande resultado do
equilíbrio dos mares, ameaçado pelo abuso de poder e vexações que os Inglêses cometem,
não só contra Espanha, mas contra as mesmas Potências N .eutras». Dom João responde com
a manutenção de sua neutralidade no conflito, lembrando que «a Monarquia Poruguesa é
composta de estados espalhados nas quatro partes do globo, que ficariam inteiramente expostos por uma guerra com Inglaterra» (de Queluz, em 7 de Maio de 1805)' Contudo às ameaças
e à pressão dos Franceses, Dom João e seu govêrno deliberam fechar os portos de Portugal aos
Inglêses, em 20 de Outuhro. Mas, a 2 I, em T rafalgar, as Marinhas Francesa e Espanhola,
apesar da sua superioridade, são aniquiladas pela Marinha Inglêsa, de Nelson: está Inglaterra dona exclusiva dos Mares. Em Maio de 1806 decreta bloqueio continental, por mar: Napoleão responde, de Berlim, em Novembro, com o bloqueio continental, por terra.
Em 2 de Agôsto de 1807, recebendo em Paris o Corpo Diplomático, diz, ao Embaixador de Portugal, o Imperador: «Isto não pode continuar (a neutralidade); é preciso a paz
ou a guerra». Em 15 de Outubro, em Fontainebleau, noutro Círculo Diplomático, diz ao
Embaixador Português, em voz alta, para que outros o ouçam : «Se Portugal não fizer o que
eu quero, a Casa de Bragança não reinará mais na Europa em dois meses ... Os Inglêses não
.respeitam neutros no mar; eu não os reconhecerei mais em terra» C).
Com efeito Le MoniteUT, de 13 de Novembro, declara em artigo, datado da véspera,
que Thiers considera ditado por Napoleão: «O Príncipe Regente de Portugal perde o trono:
perde-o por causa das intrigas dos Inglêses». «Que faz Inglaterra, a aliada poderosa? Olha,
com indiferença o que se passa em Portugal. Que fará, quando Portugal fôr tomado? Irá
apossar-se do Brasil» ...
(1) Cf. O Investigador Portugt,és lIa Inglaterra, Londres, vaI. XIV, Nov. 1815, p. 1°7; Cf. Tobias Monteiro, Hist. do Império, 1927, t. I, nota da p. 30.
(2) Afonso Lopes Vieira, Em damanda do GraaI, Lisboa, 1922; Pois bem!, p. 273'
(3) Metternich, Mémoires, t. lI, p. 130.
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A 26 de Novembro em decreto baixado pelo Príncipe Dom João sôbre a não resistência à invasão, reconhece que se dirige «muito particularmente contra a Minha Real Pessoa e
que Meus Leais Vassallos serão menos inquietados, ausentando-me Eu dêste Reino» ... Resolveu-se a partir. Tinha razão: a defecção, cúmplice e sUIcida, de Carlos IV e de F,ernando VII,
não os privou de depostos e prisioneiros. Ainda manietado, em Santa Helena, o déspota devia
lastimar-se: o Português lhe escapara ... Se Dom João tivesse ficado prisioneÍlro, deposto, outra
teria sido a sorte de Portugal e, certamene, a do Brasil. Como os países espanhóis da América,
começaria a independência, desagregados em 1810, o Brasil também, repartido em pequenas
nações desamparadas ...
Em 29 de Julho de 1807 o Sr. Hautevire, personagem graduada do Ministério de Estrangeiros em Paris, participava ao Embaixador de Portugal que o Imperador desejava fechasse
Portugal os portos aos Inglêses e confiscasse bens e prendesse os súbditos de Inglaterra, avisando, nota teria sido entregue em Lisboa, pelo Sr. de Reyneval. Em Agôsto, já se apresta
em Baiona o exército invasor. O Embaixador Espanhol e o Encarregado de Negócios de
França em Lisboa instam para que o Príncipe aderisse aos propósitos de Napoleão ... Dom João,
em Nota de 25 de Setembro, dispõe-se a fechar os portos à Inglaterra, mas não importunar,
nem defraudar os súbdios inglêses. Em 27 de Outubro firma Napoleão, com o Rei de Espanha, o Tratado de Fontainebleau, em que os dois assim esfacelam Portugal:
1.0 A Província Entre-Douro-e-Minho, com a cidade do Pôrto, constituIria a Lusitânia Setentrional, a ser doada ao Rei da Etrúria, então Rei da Lusitânia, sob o protectorado
do Rei de Espanha.
2.° - As Províncias da Beira, Trás-os-Montes e Estremadura, a se dicidirem depois,
sob o mesmo protectorado, contudo.
3'° - O Alentejo e o Algarve constituIriam o Principado dos Algarves, a ser doado
a Dom Manuel de Godoy, Príncipe da Paz, amante da Rainha, Dona Maria Luíza de Parma, também sob o protectorado del-Rei de Espanha C).
Tudo na família... Napoleão garantia, a seu cúmplice, a execução do Tratado. A
França enviaria, através de Espanha, um exército de 28.000 homens, que se reüniria a outro,
de I 1.000, de Espanha, marchando sôbre Lisboa, enquanto Espanha invadiria Portugal pelo
Norte, com 10.000 homens e pelo sul com 6.000 homens. Se os Inglêses socorressem com
tropas a Portugal, de França viriam mais 4°.000 homens, concentrados em Baiona.
O combinado foi feito: França e Espanha invadem Portugal. Espanha não desconfia
que também está invadida e a cumplicidade no crime não a priva de vítima do mesmo crime ...
Junot chega com dificuldades de intempérie, a Lisboa, a 30 de Novembro, com 1.5°°
homens, a que outros vieram-se juntando sucessivamente. Instala-se no Paço da rua do Ale(1) Napoleão confessou: «Le favori, pour se maintenir dans son poste aussi bien que pour se mettre à l'abri
de la vengeance du fils (la mort du pere arrivant) m'offrait en nom de Charles IV de faire de concert la conquête
du Portugal, se reservant pour lui sa souveraineté des Allgarves com me asile. (Las Cases, Memorial de Sainte-H eIene, Paris (1722), t. I, p. 459)'
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crim, largo do Barão de Quintela, a quem pertenceu. Comissários franceses junto da administração do país, um dêles administrador geral das finanças portuguesas. Pdo país a pilhagem
do saque, arrombando até túmulos e monumentos, violando casas ' e templos, roubando pratas e valores. Catorze carros de prata da Patriarcal, que não chegaram a tempo de embarcar
com D. João, foram apoderados por Geouffre, cunhado de Junot, o qual reservou para si
uma riquíssima banqueta de prata do altar do SantÍssimo Sacramento. Isso não impediu que
o Cardial Patriarca, em acto de 8 de Dezembro, mandasse aos seus fiéis tratar bem os invasores de «Napoleão o Grande, que Deus tem destinado para amparar e proteger a religião e
fazer a felicidade dos povos». Felizmente não é da mesma opinião o Núncio Apostólico, Mons.
lourenço Caleppi, que se evadiu, com perigo de vida, para o Brasil, a 18 de Abril de 1809 C)·
Além das contribuIções oficiais, o trivial das «conquistas», 100 milhões de francos do
país, 2 milhões de cruzados aos habitantes de Lisboa, etc., o roubo pessoal de cada soldado,
oficial, general, sem esquecer o mesmo Junot. Ao comércio da capital exigiu um «presente»
de brilhantes, do custo de 40.236$ 120 réis. Mais tarde, para suspender certas ameaças, outro
«presente» do valor de 48.000$000 réis. Todo o ouro e prata das igrejas, capelas, casas, foi
levado à Casa da Moeda. Além disto, contribuIção em géneros: tudo sérvia; nada se despI1ezava; todo o mundo devia contribuir.
Começa, porém, a reacção, ao roubo, ao saque, à desfaçatez. Se os nobres, religiosos,
administradores, os que têm bens a mal-defender, se prostram, o povo, de vez em vez, dá o
seu morra a França, no Terreiro do Paço e no Teatro de S. Carlos, seguindo-se sangrentas
represálias. Com isso, pretendem reformas, agricultura, instrução ... Junot promete: «O AIgarve e a Beira Alta terão ambém, um dia, o seu Camões» ... Todos os dominadores contam
com o futuro ... Um longo domínio ... De Milão, a 23 de Dezembro, Napoleão não esquecera
a tal contribu'ição de 100 milhões de francos, o sequestro dos bens da Família Real e dos que
a houvessem acompanhado ao Brasil.
Forma Junot uma «Legião Portuguesa», de 9.000 homens que envia a Napoleão: dêstes, 3.000 deixam-se ficar pelo caminho ... O Imperador tem 100.000 homens espalhados em
Espanha. Começa Murat a manietar o cúmplice espanhol, apossando-se das províncias ao
norte de Ebro. Tumultos, revolta. A 4 de Maio de 1809, Carlos IV abdica o trono em Napoleão. As Astúrias se rebelam: Morra a França. Viva Fernando VII! Este será prêso e guardado em Fontainebleau - onde, à vilania de um trata.do, se aparceiraram os dois cúmplices ... Virá José Bonaparte, o irmão do déspota traiçoeiro. Uma Junta Central de Sevilha, a
30 de Maio, dirige-se aos Portugueses, pedindo-lhes levantem-se para sacudir o jugo odioso
que, entretanto, Espanhóis ajudaram a se exercer ... As tropas espanholas, que dominavam
Norte e Sul de Portugal, reintegram seus lares revoltos. Os Peninsulares esquecem fàcilmente .. .
(1) Este Núncio, que deu nome a «rua do Núncio», onde morou no Rio, aí feito Cardial, e aí falecido, é
a mesma personagem que Laura Junot descreve nas lembranças de sua embaixada, com os traços de um velho gamenho, apesar dos seus setenta anos, pouco se importando com os dezóito anos dela ... «Tant m :eux, apres tout» ...
(Duchesse d'Abrantes-Souven;rs d'une ambassade et d'un séjour en Espagne et en Portugal, de 1808 à 1811 Paris, 1837, 2.° vol., p. 250).
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Revoltas no Pôrto, em Br:agança, depois por tôda a parte. Pedidos de auxílio a Inglat'Ctra a 7 de Julho, responde esta, em 27: «na esquadra em que foram as tropas que manda
Sir Arthur Wellesley» ... foram armas, munições e dinheiro. E um predestinado, êste que
vem: começará v.encedor, dos invasores de Portugal e Espanha, já Lord Wellington, e acabará vencendo o próprio Napoleão, em Waterloo ...
Desembarcam em Lavos os Inglêses, 13.500 homens, a que vão ajuntando os Portugues·es. Junot dispõe-se à luta, mandando contra os Anglo-Lusos, Loison e DeIaborde, que
são batidos em Roliça, tomando Wellesley Úbidos, retirando o inimi go para Tôrres Vedras,
sendo em Vimeiro duramente derrotado, recuando em desordem. Kellermann, pelos Franceses, pede armistÍcio, assinado a 22 de Agôsto, para a evacuação de Portugal, assinada em 30
a Convenção de Sintta, que descontentou a Wellesley, ao Rei de Inglaterra e aos Portugueses,
responsabilidade de Darlymple, e que permitiu a Junot partir em paz, com as suas tropas ba_
tidas, mas as bagagens repletas, pelo saque.
Alguma coisa, forçados , entregaram: Delaborde, uma rica colecção de quadros furtada, um pouco em tôda a parte; Junot tinha em casa 1.000.000 de francos, em oiro, que ficaram, com a lastima de Thiébault, em suas Jlvlemórias ... Este gaba-se, porém, das muitas pedras preciosas que conseguira, antes, mandar à mulher, em França. Por 10.000 francos conseguiu vender, a Beresford, os cavalos que roubara em Lisboa; levou, porém, uma Virgem de
mosaico com oito anjos de prata ... A Luiz XVIII conseguia ainda a duquesa de Abrantes,
M .me Junot, vender uma preciosa Bíblia. em doze volumes, do valor de 1.200.000 fra.ncos, recebendo só 80.000 francos, pelo furto do marido, lucro liquido, ainda assim ... El-rei de França
ofereceu o precioso livro ao Rei de Portugal... C).
Estes factos, contados agora, terão para honestos Franceses um sabor amargo, de tétrico mas resignado humorismo, pelo que lhes está acontecendo: que êles fizeram, em Portugal, faz mais de um século. .. A Regência do Reino caíu em mãos portuguesas. Portugal
pediu à Inglaterra mandasse reorganizar o exército. Wellesley não quis; veio Beresford.

°

II - Napoleão porém mSlstla: Junot batido, porém rico, convidava a Soult, que estava .na fronteira em Fevereiro de 1809, entrando por Chaves. Sem resistência continuou até
Braga, até o Pôrto, onde entrou a 28, saqueando tudo, metàdicamente.
Com o mêdo, usando uma ponte de barcas para Gaia, muitos fugitivos pereceram.
Mas a reacção se prepara. Em Trás-os-Montes, Pinto da Fonseca recupera Chaves e marcha
sôbre Braga. Beresford, que estava em Tomar e Wellesley, em Lisboa, dirigem-se a Coimbra: em 10 de Maio os Franceses são batidos no Vouga, por Wellesley, que marcha sôbre
Gaia. Como Beresford se dirigira pela Beira Alta, Soult pressente o cêrco e foge do Pôrto,
saíndo para Espanha, por Orense, a 19 de Maio.
(1) Não apenas o que logo se pode trocar por dinheiro... Na Biblioteca Nacional de Paris há um. «fond
portugais», arrolado por Morei Fatio, que consta de livros e manuscritos roubados da Ajuda, por Junot Etionne
Geoffroy de Saint Hilaire pilhou manuscritos e colecções de Alexandre Rodrigues Ferreira, dos quais ciendfi=ente
muito se apropriou. (Cf. Emílio A. Goeloi - Alexandre R. Ferreira, Pará, I~5"
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Wellesley desce ao Sul, a procurar os Franceses na Estl'emadura espanhola, tropas do
rei José Bonaparte, batidas em Talavera, a 28 de Julho, sucesso que o faz Lord Wdlington.
Centro de repulsa dos Franceses, a enxotar da Península, Wellington prepara a defesa de
Lisboa, nas linhas de Tôrres V ooras, que serão inexpugnáveis.

IH - Napoleão insiste em desalojar os Inglês·es da Península: é a terceira invasão, de
por Massena, com 110.000 homens, Ney, Junot, Reynier, subordinados que, entretanto, não combinam.
Em 28 de Agôsto, por Almeida, entram os Franceses, oposta tenaz resistência pela
praça: Wellington retira estrategicamente, procurando lugar para batalha. Os invasores não
acham oposição em Mangualde, em Viseu. Massena desorientado aconselha-s·e com os seus:
Ney quere voltar a Almeida para mandar dizer, ao Patrão, ser impossível a conquista de Portugal; Massena discorda, entretanto, e continua, marchando «no deserto ... » diz êle, pois não
encontra ninguém. Wellington esperava-o para vencê-lo no Buçaco: a 26 de Setembro, em
Mortágua avistou o adversário e o combate é renhido, derrotando-o, a 27'
Massena entretanto esquiva-s'e, procurando Coimbra. Wellington vai esperá-lo em Tôrres Vedras.
Em Coimbra a 1 de Outubro, os Franceses consolam-se, das decepções: foram três
dias de saque, ruínas, incêndios, assassínios, violências de tôda a sorte. No dia 4 tocaram para
o sul, rumo a Lisboa. No dia 12 estacaram diante das linhas de Tôrres Vedras, prefácio de
Waterloo, para a Grande Armée ...
Até }I não se resolve; envia a Napoleão o General Foy, que torna a 5 de Fevereiro
de 181 I, com promessas de reforços. A 5 de Março, um mês depois, resolve a retirada. Em
Pombal, perseguido por Wellington, é' duramente batido. Já não tornam a Coimbra. Procuram apenas a fronteira ...
E nem param, em Espanha. A 12 de Abril de 18 I 4, Wellington os bate, já em
França, em T olouse ... Os Portugueses são louvados pelos Inglêses na sua cooperação contra
a repulsa ao invasor. O nosso Poeta disse bem dessa fuga do ((grande exércitO», águia de asa
e perna quebradas: Por essa Espanha acima até casa, a coxear ... (A. L. Vieira, lbid. 273)'
Foi em Portugal que Napoleão começou a ser definitivamente vencido: castigo bem
mer·ecido das três invasões, que, com a cumplicidade e colaboração inicial de Espanha, veio
buscar. Fêz o saque, sim, mas levou a derrota.
1810,

IV - A saída da Côrte para o Brasil não foi só um aoto de sabedoria política pelas
suas conseqüências, foi acto premeditado, e com imensa antecedência por precursão.
Com efeito, a desgraça de Espanha, esfacêlo pela ocupação francesa, deposto o rei e
prisioneiro o príncipe das Astúrias, tornou possível a aventura do intruso, José Bonaparte, e a
perda das Colónias da América, já sem metrópole. A dinastia provocou a ruína: ((O velho
rei, disse Napoleão, e a rainha eram, na ocasião, objecto de ódio e desprêzo dos súbditos ...
O soberano pedindo-me contra o filho, o filho solicitando minha protecção contra seu pai, e
I
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me suplicando uma mulher ... » C). E, de sobra, de concert, la conquéte du Portugal ... Embora
conquistado provisoriamente, guardou êste as suas colónias. O acto de D. João, comparado com
o de Carlos IV, é expresso em duas frases: «independência das colónias espanholas sem metrópole», e «reino-unido de Portugal e Brasil transferida a M etrópole para a Colónia».

Era antiga a preocupação, ao menos a idéia. A Martim Afonso, que louvava a sua
Terra de Santa Cruz, a D. João IlI, dissera el-Rei: «passemo-nos para o Brasil», respondendo-lhe «entre sizo e galanteria» e). «Por certo, Senhor, que doudice era ela, que pudera fazer
um r-ei sezudo e não viver dependente da vontade de outro maior mundo» . Ao Prior do Crato
&conselharam os seus parciais se passasse ao Brasil, quando em 1580 o Duque de Alba invadiu
Port!ugaI. Este pretendente ao trono oferecera em 1579 à legítima herdeira dêle, Dona Catarina, duquesa de Bragança, pela desistência, o reinado compensador das Colónias. Prevendo
perigos na Europa, ainda ao morrer, deixa D. João IV conselho à Rainha, à Família Real, à
Côrte, de s'e acolherem ao Brasil, que «se achou depois de sua morte em uma gaveta secreta,
rubricado de sua real mão, com três cruzes» (António Vieira, Cartas, ed. de J. Lúcio de Azevedo, Coimbra, 1928, t . IlI, p. 610). D . Luiz da Cunha sugeria-o depois a D. João V: «S.
M. se acha em idade de ver florentÍssimo aquêle imenso continente do Brasil, se nêle, tomando o tÍtulo de Imperador do Ocidente, quisesse estabelecer a sua Côrte ... ».
Quando Espanha invade Portugal, sob Dom José, por causa do «Pacto de Família» ,
Pombal prepara, em 1762, armada para a Família Real e a Côrte irem ao Brasil: as naus estiveram aprestadas no Cais da Ajuda .
.e o em que cuidara o Príncipe Regente Dom João assinando a 22 de Outubro de 1807,
ratificada por Portugal a 8 de Novembro e pela Grã-Bretanha a 19 de Dezembro, a «Convençãc secreta entre o Príncipe Regente de Portugal e Jorge III rei de Inglaterra, sôbre a
transferência para o Brasil da sede da monarquia portuguesa e ocupação temporária da ilha
da Madeira pelas tropas Britânicàs». Santarém, Q uadro Elem entar, t. XVIII, p. 443)'
~ o que Dom João realiza, despedindo-se do Seu Povo, a' 26 de Novembro, para permitir ocupação pacífica, pois que impossível a reacção no momento, afastando-se por mais visada sua real pessoa. Com efeito, a 28 de Novembro, véspera da partida, Mousinho da Silveira escrevia a amigo: «Deus queira que os últimos cuidados do nosso soberano influam até
que êle volte, sempre do mesmo modo; e Deus queira que êle seja feliz para o nosso bem»,
(Cf. O Instituto, de Coimbra, quarta série, n. 3)'
Transfere-se pois a Côrte, a Metrópole ao Brasil, com a Família Real. O Brasil adquire
logo , ràpidatlnent!e, a maturidade... europeia. InstitUIções, escolas, museus, exército, marinha,
tribunais, imprensa, maneiras, usos, costumes .. . tudo o que faz uma grande nação. Além disto,
daqui governava o vasto império colonial, indo, do Rio, ordens, desde Angola a Macau ...
O Déspota batido, e exilado na jaula de Santa Helena, domina a Santa Aliança. O
Ú

(1) Memori41 de St. Hélene, cito t. I, p. 456.
(2) Jardão de Freitas, in H ist. da Coloniuçiío Portugues4, Pôrto, 1924,

t.

,
III, págs. J 14-5.

.

prestÍgio d'e Dom João VI é tamanho, que consegue, para o Filho, uma Arquiduquesa de
Áustria, irmã de Maria Luíza ... Esta fôra, forçada, ao leito do Conquistador, pelo mêdo, na
hora da . submissão: a irmã, Dona Maria Leopoldina, viera concedida a um Bragança, ainda
herdeiro, na América, na hora do triunfo ...
O amadurecimento não podia pois impedi-lo de deixar de se desprender da árvore-mãe.
Enquanto no Brasil esteve Dom João VI respeitaram-no: partindo, começaram os anseios da
moda - a moda das independências na América - e adquirida a aquiescência indirecta, mas
gradativamente comprometida, a independência seria fatal.
Os que culpam a D. João VI ou a D. Pedro I, em Portugal, de não terem obstado a
Independência do Brasil, não são justos. Pobre gente que acredita suas idéias ronceiras de
regalismo devem permanecer, a seu gôsto, indefinidamente. O tempo para êles não passa ...
Não houve Independência dos Estados Unidos em 1776. Nem Revolução Francesa em 1789'
Nem Independência da América Espanhola, a começar de 1810. Nem Napoleão até 1815.
Portugal e Brasil, fora do tempo e do espaço, deviam permanecer imóveis, para êsses beatos ...
Não estou empurrando porta-aberta : há muita gente ainda que acusa a Dom João VI
e a Pedro I das «imposições» de seu tempo e da sua ocasião, como se as pudessem demover.
Se Dom João não tem vindo e se deixa caír nas mãos dos Franceses, a Independência do Brasil, como a das Colónias Espanholas, teria começado em 1809'" pelo menos, dada a imitação
infalível, em 1810 ... É a isto que os críticos não atentam ... antes do Brasil amadurecido, um
nascimento prematuro, inviável talvez, certamente repartido em pedaços, nas províncias, naçõesinhas, como as vinte da América Espanhola ...
Foi a Monarquia no Brasil, a dinastia presente, a dinastia que não nos abandonou ,
mesmo com EI-Rei .regressando à sua Capital europeia, foi a independência tardia em 22, embora com um Príncipe Português, o que permitiu continuar o Brasil unido. A prova dos nov,es é, quando parte Dom Pedro I, havendo abdicado em seu filho menor, as tentativas de
separação se prolongam, além mesmo da maioridade de Dom Pedro lI ...
Brasil, maduro e unido, foi obra da saída dos Reis e da Côrte para a sua terra da
América. O tempo faz sua obra, nos homens, como nas Nações: ficam maiores, põem casa
própria. Mas continuam pela Raça, pela Fé, pela Tradição, pela Língua, pelos Interêsses, pela
Identidade espiritual e moral. O Brasil continua Portugal: é o Portugal da América ...
Depois, ninguém viv·e só no mundo, sem interdependências. Para vencer a Bonaparte,
que tão funesto exemplo deu ao mundo, até hoje, até os sub-napoleões que vieram vindo e
virão, era nec-essária a colaboração com Inglaterra, a quem o destino confiara a missão redentora, que se iniciouexactamente em Portugal. O «recibo» passou-o mesmo Napoleão: «Inglaterra pôde então continuar a guerra; foram-lhe abertos os mercados da América do Sul;
formou na Península um exército e, daí, fêz-se vitoriosa ... e foi o que me perdem) e).
Portugal, por Dom João, e mais Portugueses, colaborou, para isso, cuidando da própria liberdade, comêço da liberdade da Europa.

.o

'AFRÂNIO PEIXOTO.

(1) Las Cases, Memorial de St. e Hélene, cit., t. I, p. 458.
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CAPíTULO IX
A independência do Brasil. Manifestações autonomistas que a precederam. Idéias e .factos que a de.
termInaram

o

N

Brasil Colónia

ÃO houve, no plano da colonização portuguesa, nenhum intuito de inferiorizar, ou

mesmo diferenJar dos do reino.' os habitan~es das ?ovas terras . Port~gueses são todos
os colonos, e sao todos os nascidos no Brasll. America Portuguesa e o nome da terra
na primeira História publicada sôbre o Brasil. O nascimento aquém ou além mar
não distingue os homens do reino. Brasileiros são os que servem no Brasil. Ao lado dêstes,
como Duarte e Jorge de Albuquerque, figura legendária do início do Brasil, cavalga D. Sebastião em Alcácer-Kibir. E no cavalo do primeiro despenha-se significativamente no mistério. A figura máxima de lealismo à coroa e de defesa territorial na colónia é de origem brasileira: - Matias de Albuquerque. Sob o nome de Portugueses - os terríveis Portugueses
de S. Pablo - nome pejado de tremendas lembranças seculares, são conhecidos os bandeirantes pelos seus vizinhos espanhóis.
Não houve legislação aplicando aos habitantes da colónia (vocábulo que aliás não é da
terminologia portuguesa da época) nenhuma capitis diminutio. As mesmas ordenações regiam
os dois hemisférios, apenas com as modificaçóes determinadas pelas contingências do meio,
a que se referia o Ouvidor Pêro Borges na sua primeira correição.
Quando se terá formado a consciência de uma nova nação, é data impossível de se
precisar. ~ certo que a invasão holandesa provocou a manifestação do espírito de união com
uma estupenda energia. Mas ainda não trazia nenhum sinal de independência. O que se
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revelou então, com evidência, foi um forte espírito de solidariedade 'entre as classes e as raças
componentes da sociedade. Mas a campanha caracterizou-se também pela fideli.dade à Metrópole. Foi feita sob a égide e com o auxílio eficiente da Coroa.
Sem dúvida que aquela extraordinária guerra constitue uma impressionante revelação.
Que êste espírito se manifestasse em conquistas em que a raça nativa tivesse sido extinta, ou
pràticamente anulada, para dar lugar ao surgimento de uma imagem reduzida da metrópole,
não seria de espantar. Mas na América Hispânica a nova sociedade se formava com a encorporação, ao espírito europeu, de raças em lastimávd situação de inferioridade. Os chefes da
campanha contra os flamengos são brancos reinóis, brancos nativos, negros e Índios.
A metrópole honrava-se desta encorporação. Rocha Pita, autor daquela História referida, junta à sua crónica um catálogo dos nativos aproveitados na governança da terra. São
abundantes e importantes. O mesmo se passava nos vioe-reinados espanhóis, mas não na América Inglêsa C).
Por se sentirem 'assim participantes das glórias e das r,esponsabilidades , do govêrno do
Império (cujas colónias africanas ajudaram a defender de intrusos) só bem tar.de despertou nos
brasileiros, ao lado do sentimento nacional, o de defesa da terra já agora contra os próprios
metropolitanos.
A aclamação de Amador Bueno, em 1641, como Rei de S. Paulo, é um sintoma da
audácia e do espírito independente do paulista, mas não pode ter uma significação ainda
brasileira.
A primeira manifestação documentada ,e nacional do espírito autonomista, como acentua Pedro Calmon (História da Civilização Brasileira) foi o movimento dos beneditinos brasileiros em 1671, desligando-se da autoridade metropolitana de Tibães, para constituírem autoridades brasileiras C). Movimento semelhante ia-se passar, tempos após, na Ordem Franciscana,
adoptando a lei chamada da alternativa entre brasilienses e europeus C).
Não nos poderemos l'eferir senão por alto aos movimentos coloniais denotadoJ.ies de um
espírito brasileiro oposto a adventÍcio.
Na guerra chamada dos Emboabas, no território das minas, nativos e adventícios defrontam-se militarmente pela primeira vez. Mas o carácter local e transitório da luta não dá
àqueles nenhuma oportunidade de estabelecerem um plano, nem cria um espírito de independência. Nem por isso o acontecimento deixa de contribuir para a formação de um sentimento
que mais tarde frutificará.
Na guerra dos Mascates, porém,. em Pernambuco, em 1710, a princípio uma simples
(1) Após enumerar os milhares de cargos ocupados por nativos nas colónias americanas, observa Parra Perez
que, enquanto os criollos da América enviavam seus ,filhos para o serviço no exército peninsular, «(QS inglêses não concebiam como se pudesse dar mando algum a um americano» . Em 1758 Washington era o único oficial superior
nativo nas tropas metropolitanas. (El Régimen Espafíol en Venez/4ela. Madrid - 1932).
(2) Esta separação foi aprovada por Bula do Santo Padre, não -placitada porém pelo Rei de Portugal, o que
deu motivo a graves complicações posteriormente, conforme revelou o arquivista geral da Congr. Brasil, D. Clemente da Silva Nigra.
(3) A Província Franciscana da Imaculada Conceição - 1822 - 1922 - Petrópolis, 1922.

rivalidade entre duas povoações xifópagas (Olinda, representando o velho espírito tradicionalista da nobreza territorial, e Recife, expoente da nova mentalidade mercantil e burguesa) a
idéia de independência se concretiza, pela primeira vez, de maneira explícita, de modo a
preocupar as autoridades metropolitanas, pela hôca do Sargento-mor Bernardo Vieira de
Melo. Fala-se então na organização de uma República. Mas o localismo é ainda mais forte
que o espírito nacional. O movimento era, acima de tudo, municipal, tanto que o exemplo
citado era o de Veneza. Não se poderá ainda esclarecer se houve algum pensamento político
na reacção miqeira chefiada por Filipe dos Santos em 1720. Mas não há dúvida que êle denota um vigor crescente na audácia dos nativos em relação à Metrópole.
A Inconfidência Mineira já é um movimento de certa envergadura. Por mais líricos
que lhe tenham sido os planos, tecidos por poetas e sonhadores, a qualidade dos comprometidos (e mesmo o facto de não serem todos nativos), a maior audácia dos planos de govêrno,
tudo isso justifica o culto que o Brasil moderno presta à maior vítima do movimento r - Tiradentes -- considerado o proto-mártir da Independência.
As trevas que ainda envolvem a Inconfidência Baiana, do fim do século XVIII, não permitem julgá-la definitivamente. Tudo faz crer, porém, que se trata de um movimento de menor envergadura que o mineiro.
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o século XIX encontra o Brasil pacificaco. Mas não é de crer que o espírito de unidade
se mantivesse se os fados propícios ao futuro império não tivessem trazido ao novo mundo
a própria côrte. O movimento alternado centralização-descentralização que regeu o govêrno
colonial, levava agora a administração, conduzida por uma geografia dissolvente e uma diversidade multiforme de problemas locais, a dispersar os governos C). Cada capitania era pràticamente autónoma. A autoridade do Vice-Rei era quási um título honorífico. Não é provável
que o espírito de unidade, máximo nas províncias do extremo norte, viesse a se retemperar
tão fortemente sem a acção estupenda da presença da côrte.
A formação de um Reino Brasileiro, a consciência histórica, o despertar do espírito nacional - . no sentido de uma vontade de permanecer unido == tudo isto foi conquistad~ no Brasil pela edificação paciente e solidamente realizada, sob o signo da legitimidade e da tradição,
pelo grande monarca que foi o Senhor Dom João VI. A elevação do Brasil à categoria de
Reino, unido a Portugal, quaisquer que tenham sido os seus pretextos próximos, foi a constatação de uma realidade objectiva, sentida tão profundamente pelos Brasileiros, que êles nunca
mais permitirão o seu desconhecimento.
Quando o mesmo Portugal, que sob a monarquia paterna o organizara e lhe infundira a alma que se emancipava, tentar destruir esta construção secular, o Brasil a defenderá,
com os velhos portugueses, com velhos fidalgos, com os conservadores, com o próprio Príncipe
(1) Capiso'ano de Abreu - Capítulos de História Colonial, 3,- Ed. Rio! 1937, pág, 240.

Real. Para defender a alma que se formara êle a erguerá contra os inlm1gos da tradição portuguesa.
O Brasil-nação autónoma, com a sua administração, com seu exército e a sua marinha,
com o seu príncipe ou seu rei, com as suas câmaras municipais ou seus conselhos gerais, teria,
no juízo da maioria de nossos estudiosos da época, permanecido por mais tempo ligado à mãe-pátria, talvez pela simples união dinástica. Os mais autênticos brasileiros não desejavam a
separação. Mas não permitiriam que se tocasse na organização de Reino autónomo, suprema
confecção do espírito civilizador português. O próprio José Bonifácio de Andrada e Silva o patriarca da independência ;- o pulso forte que conduziu a política do Príncipe ao Império,
nas instruções aos deputados paulistas às Côrtes de Lisboa, recomendava, antes de mais nada,
a defesa da indivisibilidade da monarquia.
O grande êrro histórico, motivado por fôrças empenhadas na destruição dos grandes
edifícios monárquicos tradicionais, quis dissipar esta realidade que já agora era indestrutÍvel:
a nação brasileira. Contra êste crime em relação à tradição portuguesa, e contra êste êrro,
prejudicial à própria metrópole, erguem-se os brasileiros de todos os partidos, de todos os
credos políticos, republicanos, exaltados, liberais, moderados, monarquistas, absolutistas, portugueses e brasileiros. Num momento singular na história, nota Armitage C), o príncipe teve
atrás de si todos os matizes de partidos políticos. Tal era a fôrça da realidade, da justiça, da in'
disputabilidade da nação brasileira.
O m.ovimento da independência teve êste aspecto, pois, realmente paradoxal. Não fo i
um movimento anárquico, da indisciplina, da rebeldia contra a legitimidade. Foi a defesa de
uma nação que para viver, para defender sua personalidade, não hesita em desfazer-se da aliança (que já não era submissão) com a mãe Pátria, para demonstrar a sua vontade de permanecer uma nação. A independência foi o movimento pelo qual o Brasil defendeu perante a metrópole então desvairada, a sua unidade - construída com OS elementos fundamentais mandados pela mesma metrópole: a raça - a cultura - a religião - a língua.
O Sete de Setembro nada tem de demagógico, b uma apoteose sincera e impressionante . No centro o príncipe - representando o velho e legítimo espírito da raça transplantado ao
Novo Mundo. Em tôrno, .tôdas as classes da nova nação. Nada mais conteria o Brasil em su<il
marcha. A unidade pessoal das coroas se restabelece momentâneamente em 1826, sem retardar nem desviar a marcha do novo Império. O Príncipe pusera a Nação em movimento. Ela
não mais se deterá agora, até à realização dos seus altos destinos.

Os factos
REGÊNCIA DO PRÍNCIPE DOM PEDRO. - A situação em qu'e ficara o Brasil com a
retirada da Côrte era das mais precárias. O próprio Rei ao deixar o país, que êle tanto estimava, não se iludi'a sôbre o futuro. Daí sua frase histórica que o próprio filho ha~ia de recor(1) John Armitage - Tbe History of Brazj/- Londres - 1836, (1. 59)'

.

"

:Q
~

.,

"li

.E

."e

.ii>

.,
""

0.

o

.

"li

~

ao

Z

(;
.o

o
e
>" o
u

o

u

""

·0
>ti)

:r

o

>

:)

o

""-<
I
o()

o

co

::.
-<
-<
co
-<

o

ti)

w

""-<

>-

:E
(;

"E

ti)

o

." ""
"e
.. "
Q.

Z

lO

:)

o

~

o

.

"li

]"
~

.,

"li

I

.Ec

.,

e

.ii>
ao

""
~
:>
o"

li-

dar mais tarde para justificar a rebeldia: «Pedro se o Brasil se separar antes seja para ti, que
me hás de respeitar, do que para algum dêsses aventureiros». O bom rei previa o conflito entre a mentalidade anti-americana das Côrtes com a vitalidade do <(fiOVO Império» que criara.
Só um príncipe poderia salvar a nova monarquia, salvando-a do caudilhismo americano e
completando a missão civilizadora de Portugal.
São unânimes os cronistas e diplomatas no elogio à actividade do Regente ao achar-se,
de súbito, à frente de um grande país. As providências tendentes a debelar a crise financeira,
que era pavorosa, sucediam-se contInuamente e êle próprio as descreve singelamente nas cartas ao pai (l Foi êsse período de estreia na administração que criou para D. Pedro a aura de
popularidade 'e m que se havia de assentar a sua carreira daí em diante. f bem verdade que junto
dêle estava, como Ministro, a figura austera do Conde dos Arcos, o último Vice-Rei do Brasil,
profundo conhecedor da máquina administrativa e exemplo raro de lealdade e dedicação ao
bem público.
Contudo, contrariando a fórmula do Rei, as Côrtes imprimiam às Províncias um movimen.to centrífugo. E assim se reduzia o poder do príncipe afinal ao govêrno do Rio de Janeiro. Por isso dizia êle a D. João em 17 de Julho de 1821: «... fiquei Regente, e hoje sou
Capitão-General, porque governo só a Província, e assim assento que qualquer junta o poderá
fazer, para que Vossa Majestade se não degrade a si, tendo o seu herdeiro como governador
de uma província só». Pará, Maranhão e Baía aceitavam a nova ordem de cousas e curvaVaID-se às determinações das Côrtes. Outro tanto não se dava no Sul.
Agitavam-se nesse tempo no Rio diversos partidos. Eram principais: o republicano,
o monarquista e o português. Queria o primeiro a princípio que o Príncipe abandonasse o país,
esperando imediatamente empolgar o poder. Em breve convenceram-se, porém, seus chefes
da van.tagem de servirem do Príncipe como útil instrumento para obtenção da conquista suprema ,e mais dificultosa que era a independência. Os chefes dêste partido eram Joaquim Gonçalves Ledo e o Cónego Januário da Cunha Barbosa, vultos de primeira plana no futuro Grande
Oriente do Brasil. Juntamente com José Clemente Pereira (aliás português de nascimento) e
Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio, fundaram o órgão representativo dessa corrente que era o Revérbero.
Consideravam-se portugueses os partidários inabaláveis das Côr.tes portuguesas, isto é,
dos que queriam que o Brasil se curvasse integralmente à nova ordem política estabelecida por
aquela assembléia, ordem que representava de facto a volta à situação colonial. Contavam com
o apoio forre da tropa de linha existente nas p1'Ovíncias e no R·io de Janeiro.
O partido monárquico quereria a D. Pedro à frente do Reino do Brasil, tal como o determinara D. João VI. Vencido na elaboração da Carta e sem apoio militar, esta corrente era a
dos moderados intelectuais e dos patriotas que não se submeteriam a recolonização, mas abominavam a demagogia desenfreada.
(1) Correspondência Oficial das Províncias do Brasil durante 4 legisltttur4 das Côrtes Constituintes de Portugal nos anos de 18zr-1822 precedida das Cartas dirigidas a EI-Rei D. Joáo VI pelo Príncipe Real D . Pedro de ALcântara, como Regente. - 2.a ed, Lisboa, Imprensa Nacional, I872, págs. 5 e 6.

S'Ob 'O pretext'O de que 'O Príncipe nã'O jurara as bases da Constituiçã'O, quand'O de fact'O
êle somente aguardava as comunicações 'Oficiais, insurgiram-s,e a 5 de Julh'O de 1821 as tr'Opas
p'Ortuguesas, sob 'O c'Omando d'O Brigadeiro J'Orge de Avilez Jusarte de Sousa Tavares (mais
tarde Conde de Avilez). Exigiram do Príncip o jurament'O. Cedeu prudentemente D. Pedr'O
e, acompanhad'O de todos os funci'Onários, jurou-as solenemente perante 'O Bispo. Serenaram os
ânimos, mas deixou 'O ministério o Conde dos Arco.s, sacrificado às iras dos amotinados e despachado às pressas para Portugal.
É oerto que D. Pedro até então não pensava em Independência. Antes pel'O contrário,
protestava dedicação absoluta ao vdho pai: «A Independência tem-se querido cobrir c'Omigo ...
PI'otesto a V. M. que nunca serei perjuro, que nunca ser.ei falso, e que êles farão essa loucura,
mas será depois de eu e todos os portugueses estarem feit'Os em postas; é o que juro a V. M.,
escr:evendo nestas com o meu sangue estas seguintes palavras: Juro sempre ser fiel a V. M., à
Nação e à Constituição Portuguesa».
,M as pelos seus próprios sentimentos e pelo mandato superi'Or do pai rei, D. Pedro se
c'Ons~derava também aompl'Ometid'O na defesa da organização autónoma do Brasil. Se a's côrtes
se tiViessem compenetrad'O disso, teriam, sem dúvida, defendido a aliança entr,e (~as duas partes
da monarquia portuguesa». Em vão porém os deputados brasi1eiros clamavam pela realidade
brasileir,a e protestavam a fidelidade. O espírito que dominava as Côrtes era o opost'O do velho
r:ealismo português que presidira à políúca colonial. .os Hdel1es eram moços inexperientes empolgados pela idéia de legislar para o mundo aotravés de fórmulas e construções ahstractas. Além
disso havia um certo rancor contido c'Ontra o país ,q ue c'Onquistara quásá escandalosamente as
simpatias do soberano e passara de facto, num dado momento, de colónia a metrópole. Extinguiam-se os Tribunais Superior:es e as repartições Públicas que o Rei .tinha criad'O; desligavam-se do govêrno do Rio o.s gov'emos das províncias completamente autónomos; finalmente, o
mais grav:e: chama-se a'O Reino 'O Pnncipe; não mais Regen:lJe que devia viajar incógnit'O a fim
de c'Ompletar a educação. Em princípi'Os de 1822 partia de Lisboa uma frota de sete navi'Os conduzindo a tropa ,q ue devia levar a P'Ortugal o herdeir'O d'O tron'O.
Em fins de 1821, animada oom 'O sucesso da intervenção anter.Íor, nova il1timação da
guarnição portuguesa: exige-se plena e solene adesão do Príncipe às detJerminações das Côrtes.
Cede novamente D . Pedro, satisfaz1endo à tropa quanto à substituição de ,M inistros e altas autoridades ,e lançando manibesto ao povo fluminense. Está vist'O, p'Orém, que tais intervenções não
eram de molde a conquistar para o partid'O as simpatias pessoais do Príncipe. Seu orgulh'O natural, :terido, era um bom terreno de que s'Ouberam mais tar.de apr'Oveitar-se 'Os sagazes pr'Opugnadores da Independência.
O FICO . - Imensa foi a indignaçã'O pública ao se saber, pela chegada do corJ:ieio marítimo Dom Miguel, a 10 de Dezembr'O de 1821, dos decr,etos a'nterior.mente referidos relativ'Os ao
Brasil. Compl1eend,eram os patriotas que era o momento da acção. A partida do Príncipe era a
perda de um elemento de primeira grandeza para a defesa da ordem, do pJ.1estígio internacional. Seria 'O esfacelamento do Brasil, a luta civil, aertamente prolongada, a miséria, a invasão do
estrangeiro, cubiçoso de tomar a sua parte no desmoronamento de um impéri'O. P'Or tudo isso
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não hesitaram monarquistas por convicção ou por oportunismo, l'~publicanos que punham o
Brasil acima da forma de govêrno, tradicionalistas que viam no Príncipe a única autoridade legítima, porque emanada do Rei, todos s'e uniam para impedir a partida de D. Pedro. Foi êste o
movimento chamado do «Fico».
A conspiração se processou no Rio, num círculo .que foi o gérmen da ,Maçonaria brasiI.eira em casa de José Joaquim da Rocha. Foram emissários para S. Paulo e ,M ,inas, províncias
vizinhas e únicas que s'e poderiam pronunciar num movimento para o qual se exigia rapidez,
Pedro Dias Pais Leme (depois Marquês de Quixeramobim) e Paulo Barbosa da Silva. O Príncipe portou-se com uma habilidade surpreendente. A sua posição era dificílima. Qualquer demonstração sua poderia provocar nova manifestação da tropa, atenta e desconfiada. Em carta
ao pai, D. Pedro equacionou admiràvelmente a situação em que se encontravam os brasileiros:
«Ou vai, nós nos declaramos independentes, ou fica, e então continuaremos a estar unidos e
seremos responsáveis pela falta de execufão das ordens do congresso». (Carta de 15 de Dezem-

bro de 1821). A junta de S. Paulo não sàmente aderiu como enviou na qualidade de representante seu próprio vice-presidente: José Bonifácio de Andrada e Silva, que dias apÓs foi nomeado Ministro. De Minas veio também o vice-presidente da Junta: José Teixeira da Fonseca Vasconoelos, futuro Visconde de Caeté. Mais de oito mil assinaturas, obtidas com a maior
dificuldade, devido à fiscalização dos soldados e oficiais da guarnição, que sentiam no ar o movimento, foram endereçadas ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro. Requerida oficiaLmente
uma audiência pelo Presiden'te daquela corporação, que era José Clemente Pereira, foi fixado
o dia 9 de Janeiro. Com grande cerimonial realizou-se a audiência em que, além do Senado da
Câmara do Rio figuravam vereadores de vilas vizinhas e representantes da junta do Rio Grande
do Sul. .o discurso de Clemente Pereira é ainda da maior importância para compreensão dos
sentimentos da maioria dos hrasileiros: não desejava o Brasil separar-se de Portugal, exigia, porém, um centro de união e govêrno, uma assembléia nacional e um poder executivo brasileiro.
Era imprescindível a permanência do Príncipe. A resposta dêste não se fêz télirdar, é até hoje sabida de cor por todos os brasileiros, como uma das etapas mais graves, que de facto o foi .- da
nossa evolução. - «Como é para bem de todos e·felicidade geral da nação, estou pronto, diga
ao povo que fico»,
' ~iV-'~
A reacção da tropa não se fêz esperar. Dias passados, após muitos incidentes, assumia a
Divisão Portuguesa, sob o comando do mesmo Avilez, a atitude prevista" arrogando-se a fiscalização dos actos do Príncipe em nome das CÔrtes. A sorte estava lançada, porém, não era
lícito ao Príncipe J:'Iecuar. A reacção temerária e violenta foi fulminante, baseada nas tropas brasil.eiras de milícias e nos batalhões improvisados, sob o comando de Joaquim Xavier Curado, mas
sob a orientação directa do próprio Príncipe. Isolado no Morro do Castelo, de onde ameaçava
bombardear a cidade, mas onde não podia se manter sem víveres e munições por muitos dias,
Avilez oDônde-'se, passa para a Praia Grande, de onde embarca para Portugal, não sem grandes dificuldades e peripécias. Foi nesta oportunidade que entrou para o Minist6rio, na pasta do Reino,
José B. de Andrada, que em pouco alcançaria a direcção indiscutÍvel dos acontecimentos.
Facto da maior importância política representou a Convocação pelo Príncipe de um

Conselho de Procuradores Gerais de tôdas as Províncias do Brasil, atendendo a uma sugestão
da Câmara do Rio de Janeiro. Era, afinal, uma .resposta hrasileira às Côrtes de Lisboa. Segue-se novo decreto estabeleoendo a necessidade do cumpra-se do Príncipe para a execução, no
Brasil, dos decretos portugueses.
Por êsse tempo o mesmo Senado· da Câmara do Rio de Janeiro enviava aos representantes fluminenses nas Côrtes Portuguesas uma importantÍssima carta a fim de orientá-los perante
aquela assembléia. Os brasileiros, rezava o citado documento, desejariam ficar unidos a Portugal, desde que tivessem, no Brasil, um govêrn9 supremo e próprio.
A união das Províncias do Sul, resultado, em parte, de uma séria actividade da maçonaria, cujo chefe era agora o próprio Príncipe, se firmava cada v,ez mais, Rio Grande do Sul,
Montevideu e Santa Catarina alistavam-se ao lado da trindade inicial: Rio, S. Paulo e Minas.
Foi nesse ambiente de entusiasmo que chegou ao Rio, a 9 de Março, a esquadra conduzindo a tropa portuguesa enviada pelas Côrtes a fim de fazer respeitar as suas determinações.
Nem no des,embarque consentiu o Príncipe. Coagidos pela ameaça das fortalezas, a cujo alcance
tiveram de fundear, o Vice-Almirante Francisco Maximiano de Sousa e o Coronel António Joaquim Rosado, comandantes da esquadra e das fôrças de ,terra, sob pena de não teceberem mantimentos nem refrescos, foram coagidos a assinar um têr.mo de como haviam de obedecer em
tudo a D. Pedro. Em 23 de Março, de volta para Lisboa, deixaram no Rio, por ordem do
Príncipe, a fragata Carolina e uns 400 soldados que preferiram passar ao serviço do Brasil.
Não era boa, porém, a situação das províncias do Norte. Salvo Pernambuco, que, reagindo contra a atitude violenta do comandante das armas José Maria de Moura (afinal expulso),
se inclinava fortemente para a regência do Príncipe, tôdas as outras se inclinavam para as Côr·res. J: que a falta de fôrça naval brasileira deixava estas províncias totalmente expostas a qualquer
.tentativa poruguesa de desembarque, dada a situação marítima de tôdas as suas capitais. Outra
era a situação das Províncias do Sul, como Goiaz, Minas e S. Paulo, em que a situação interior
da Capital lhes permitiria uma resistência intransponível.
A si.tuação da Baía era, porém, sui generis. A nova junta, eleita de acôrdo com a lei das
Cârtes, correspondia-se, pela primeira vez, com D . Pedro. Chegou mesmo a mandar proceder a
eleição dos Procuradores, determinada pelo Rio. Por um golpe de fôrça, porém, o comandante
das armas Luiz Inácio Madeira de Melo, rompendo um acôrdo com a Junta Brasilei.ra, assume,
de facto, o govêrno da cidade. A luta com as fôrças brasileiras teve aspectos lamentáveis. Houve
mais de quinhentos mortos. Num ataque inútil ao Convento da Lapa, tombou, vítima da soldadesca enfur.ecida, a. abadessa, Madre Joana Angélica de Jesus. Em vão repr'esentava aJunta perante as Côrtes. O comando mili.tar obstava qualquer procedimento judicial contra os responsáveis pelos excessos da soldadesca. Estes acontecimentos foram o maior alimento para a exacerbação do espírito de irritação contra os portugueses . As exé<Juias pelas vítimas da Baía, no Rio ,
de Janeiro, revelaram o alto grau de vibração em que se encontrava o espírito púhlico. A presença de D. Pedro a esta solenidade selou, perante o público, sua aliança com o partido brasileiro. Enquanto isso, as Côrtes timbravam em desconhecer a realidade e de.9ffiandavam-se em
obrigatórias contra o Brasil, cortando, cada vez mais, as possibilidades de entendimento. Fer-

nandes T omaz não admi.tia senão a submissão do Brasil: «Se o Brasil quiser ficar unido , fique;
mas há de ser com esta condição: de contrário, separe-se» . A um àpart~ -de Nicolau Pereira de
Campos Vergueiro, deputado por S. Paulo, pedindo a demonstração das vantagens dessa união ,
rompeu tremenda celeuma por parte dos portugueses. E desandaram na fúria de apagar os benefícios feitos pelo Rei: extinguiram as Academias de Mari,n ha e Belas Artes; substituíam os
magistrados no Brasil por novos da confiança do govêrno constitucional. O Teatro Popular e o
próprio Teatro Nacional expuseram à chacota dos lisboetas os háhitos brasileiros, na representação de farças e entremezes. A imprensa culminava nos insultos: «Mande-se um cão de fila para
doma.r o Hrasil». A êsse delírio assistia coagido o próprio Rei - decerto contrário a tôda essa política anti-brasileira =-c- mas impotente, aguardando uma oportunidade - que veio - de pôr
um paradei.ro a tamanha loucura.
Para firmar seu prestÍgio em Minas, CUja situação interna se complicara de súbito, assumindo a junta uma atitude dúbia entre o Rio e Lisboa, vai o Príncipe, quási só, a Ouro Prêto.
A viagem é um sucesso esplendoroso para a causa da unidade em tôrno do Rio - . sucesso
d.evido, na maior parte, às qualidades pessoais de simpatia e decisão do próprio Príncipe. O principal responsável pelos acontecimentos suspeitos ao govêmo do Rio, o brigadeiro José Maria
Pinto Peixoto, converteu-se daí por diante em fanático e incondicional seguidor de D. Pedro.
De volta de Minas foi saüdado o Regente como «fundador de um novo império». A 13
de Maio, nas festas de aniversário de D. João VI, conferiu-lhe o Senado do Rio, em nome do
povo e tropa, o tÍtulo de Defensor Perpétuo do Brasil, daí por diante encorporado aos tÍtulos
majestáticos nacionais. Adiantou-se ainda mais o Senado da Câmara do Rio e ousou propor
ao Príncipe a convocação de uma Assembléia Constituinte Nacional. O discurso de José Clemente Pereira nesta oportunidade sobressaltou o próprio ministério, pois continha expressões
como estas: «V. A. R. achará neste Senado ... a invejada sorte de lançar a primeira pedra fundamental do Império Brasileiro» .. . «O Brasil há de passar ... à lista das nações livres». Prometeu o príncipe, contudo, sondar a opinião das Províncias.
'
A 2 de Junho instalava-se solenemente no Rio a junta dos Procuradores convocada por
D. Pedro. O primeiro acto dêste Conselho foi apresentar ao Príncipe, novamente, a proposta de
convocação de uma Constituinte Brasileira. Esta proposta, redigida por Joaquim Gonçalves
Ledo, empregava ousadamente o têrmo independência, ainda que admitindo a união com Portugal sob a base de dois governos e dois congressos autónomos, o do Rio e o de Lisboa. Logo no
dia seguinte adoptava o Príncipe a proposta do Conselho e mandava proceder a eleições da
Constituinte Brasileira. Em carta ao Pai, a 19 de Junho, exprimia a opinião dos moderados:
«aqui consta-me que querem aclamar a V. M . Imperador do Reino Unido, e a mim Rei
do Brasih>.
A êsse tempo aderiam francamente ao Govêrno do Rio quási tôdas as províncias do
Nort-e, animadas com o refôrço de tropas que para Pernambuco mandara o Príncipe. Mas na
Baía, as tropas de Madeira, fiéis ao govêrno de Lisboa, anularam qualquer tentativa de adesão ao Rio. Esta resistência havÍ:a de dar lugar mais tarde à Guerra de independência, que terminaria no ano seguinte, com a entrada triunfal das tropas brasileiras na Baía no dia 2 de Julho.

277

Súbito, acontecimentos graves em S. Paulo chamaram 'para lá a atenção do Príncipe.
Duas facções locais disputavam o predomínio da Junta. A dos Andrada's é vencida na capLtal paulista num movimento que passou à história com o nome de Bernarda de Francisco Inácio (do nome de Francisco Inácio de Sousa Queiroz, seu principal protagonista). Deposto da
Junta, Martim Francisco Riheiro de Andrada, irmão de José Bonifácio, é bem acolhido no Rio e
feito Ministro da Fazenda, desenvolvendo singul<éL!r actividade. Datam dêsse tempo o preparo
de uma expedição mititar à Baía, o contrato do inglês Lord Cochrane, que se achava ao serviço do Chile e veio organizar a nova Marinha de Guerra Brasileira. Foram consideradas inimigas as tropas portuguesas que tentassem desembarcar no Brasil. A situação evoluíra, pois, ràpidamente para u~ verdadeiro estado de guerra. A fim de esclarecer a sua posição, la;nça o Príncipe nova proclamação, desta vez redigida por Ledo, acusando violentamente a política das
Côrtes em relação ao B.rasil, seguida de um manifesto às nações amigas, protestando só querer defender os legítimos direitos e a constituição futura do Brasil. Aí aparece a fórmula justificativa de sua rebeldia - . não representam as Côrtes o legítimo espírito português = -e alude-se
abertamente ao cativeiro do rei D. João VI.
A êsse movimento opuseram as Côrtes de Lisboa a mais formal negativa. O parecer dos
deputados brasileiros favorável ao sistema dual não só foi l'ej·eitado, como se determinaram inquéritos judiciais contra as Juntas de S. Paulo e MÍlnas e medidas coercitivas contra o Príncipe,
que devia governar com ministros enviados de Lisboa. Ao conhecer o decreto de convocação
da Constitu·inte, após uma tempestuosa sessão, avançariam ain,da as Côrtes neste fatal caminho,
nomeando nova regência, tôda de portugueses, depondo o P.ríncipe, que deveria seguir dentro de um mês para. o Reino, sob pena de perder o direito ao trono de Portugal.
O SETE DE SETEMBRO. -. Mas a. êsse tempo já não ~ra mais possível conter o movimento determinado pela reacção brasileira.
Com o fim de serenar os ânimos em S. Paulo - para lá partira D. Pedro em fins de
Agôsto, obtendo nova vitória pessoal e concentrando em tôrno de si a fidelidade de todos os
partidos. Como Regente deixara a Princesa, D. Leopoldina de Habsburgo. Foi de volta de
Santos, aonde fôra inspeccionar as fortalezas, que recebeu, às margens do Ipiranga, pacífico regato nos ar:redores da cidãde de S. Paulo, um carreio do Rio transmitindo-lhe as últimas notÍcias das Côrtes. Os ofícios eram acompanhados de cartas particulares de José Bonifácio e da
própria Prmcesa, a;mbas animando-o a romper os vínculos com a Metrópole. Num gesto muito
de seu temperamento nobre e impulsivo, D . Pedro expande-se teatralmente: - «Independência ou Morte», grita para a Guarda de Honra que o acompanhava. E acrescenta: «Can)aradas, as Côrtes de Por.tugal querem mesmo escravizar o Brasil; cumpre, portanto, declarar já
a sua independência. Laços fora» e todos arrancaram o laço com as côres portuguesas que traziam ao braço, - «doravante traremos todos outro laço de fitas velide e amarelo que serão as
rores brasileira·s». Aclamado pela Guarda, D. Pedro entJ:1OU sob deHrio popular na cidade de
. S. Paulo onde grandes festejos consagraram o seu gesto. Na mesma noite foi saúdado no teatt"o
como Rei do Brasil. O tÍtulo de Imperador, que tantos embaraços vai trazer ao reconhecimento,
só lhe será conferido numa esplêndida solenidade no Rio, a 12 de Outubro, por coincidência
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notável, aniversário do Príncipe e do continente Americano em que êle se integrara. A sagração e a coroação realizaram-se a I de Dezembro. Tudo foi esplendor e alegria. Duas campanhas á,rduas se abriam, porém, agora ao nascente Império : uma militar, a conquista da Baía e
do extremo narte; - ou()ra diplomática, o reconhecimento do Império. Uma e outra se venceram, a segunda como menos facilidade, mais tempo e menos galhardia que a primeira. Consti.()uem porém extensos capítulos que se não poderiam conter nesta sumária e hreve exposição e).
AMÉRICa JACOBINA LACOMBE.

DESENHO DA «AULA MILITAR DA BAÍA» •. -

1779.

(1) Sem pretender enumarar uma bibliografia completa da Independência que incluiria biografias e monografias inúmeras e valiosas é forçoso enumerar alguns trabalhos gerais em que se apoiam em geral os estudos sôbre
esta 6poca - Memórias para servir à História do Reino do Brasil ... pelo p. Luiz Gonçalves dos Santos. Lisboa, na
Impressão Régia, 1825. - John Atmitage, The History of Brazil. Londres, 1836. - Pere~a da Silva, História
da Fundaçáo do Império Brasileiro. Rio, 1864. 7 vols. - Melo Morais (A. J.), História do Brasil Reino e do
Brasil Império . Rio) 1871. - Alberto Rangel, D . Pedro I e a Marquesa de Santos. Rio, 1916. - Francisco Adolfo
de Varnhagen (Visconde de pôr.to Seguro), H istória da Independência do Brasil. Rio, 1917. - Afonso d'E. Taunay, Grandes V~lltos da Independência Brasileira. S. Paulo, 1922. - Oliveira Lima, O Movimento da Independência. S. Paulo, 1922. - Rocha Martins, A Independência do Brasil. Coimbra, 1922. - António Viana, Apontamentos para a História Diplomática Contemporânea. (A Emancipação do Brasil). Lisboa, 1922. - Pedro Calmon.
História da Independência d~ Brasil. Rio, 1927: - Tobias Monteiro, História do Império (A Elaboração da Independência). Rio, 1927. - Salomão de Vasconcelos, O Fico (Minas e os Mineiros na Independência). S. Paulo, 1937, Arquivo Diplomático da Independência. Publicação do Ministério das Relaçóes Exteriores. Rio, 1922-1925. 6 vols.Publicações do Arquivo Nacional. Edição Comemorativa do Centenário da Independência. Riol 1922. - Revista do
Instituto Histórico e GeográfiCO Brasileiro~ romo Especial.:. o Ano da Jndependência~ Rio! 192~
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9. A PARTE
DA REFORMA LIBERAL AO TRATADO
DE BERLIM (1833 - 1885)

/

PLANTA DE

HUMA

PARTE DA COSTA DO

CaNGa,

EM

QUE SE NOTÃO os TREZ PORTOS EM QUE SE DEVEM CONS-

T RUIU AS TREZ FORTALEZ.:\S DE S . JOZÉ DE CABINDA, S" SEBASTIÃO DO MULEMBO ~ S. MARTINHO DO LUANGO~
ANGOLA,

1773. -

ARQ. HIST,

ÇOLON!AL~

CAPíTULO X
Situação moral, social e política do Império. Reforma
dos Serviços Centrais. Relações entre as Províncias
Ultramarinas e a Me!rópole
A) A Situação do Império Colonial
I

per,íodo que vai da implantação do liberalismo à Conferência de Berhm é
talvez o mais desalentador e preocupante da nossa história colonial. Na
época em que o Impénio Colonial se esfacelava sob os golpes de holandeses
e inglêses e em que o país sof.ria o domínio castelhano, ainda se reagia, por
vezes valentemente, contra os ataques dos inimigos,. e na derrocada do Império asiático há ainda lampejos de epopeia. Com a Restauração recupera-se
o Brasil e expulsa-se o holandês de Angola, cria-se e engrandece-se o império americano, que
atinge o pleno desenvolvimento e se independiza com D. João VI.
Apesar dos desastres e através dêles, o ímpeto ,expansionista, a aptidão colonizadora, a
paixão proselítica manifestam-se sempre_=.. expulso de um canto do globo o porouguês logo des-
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cobriu, plercadejou, minerou, ffilSSlOnou, noutro; sempre lhe luziram os olhos para as minas
(reais ou supostas) ocultas nas entranhas da terra e para as atingir arrostou as febres de longes,
~nhóspitas terras, puxou da espada e disparou o arcabuz contra inumeráveis multidões de sdváticas gentes, - na remota Zambézia, nos sertões de Angola, nas florestas do Brasil. Por todo lado
filhou a mulher indígena e d.eixou marcadas nas próprias traças o estigma da sua passagOOl : nem
homem nem mulher de raça alguma lhe puderam r,esistir. A sua Fé pregou-a nos quatro cantos
do Mundo e os povos atónitos viram o c.hatim e o guerr,eiro da mesma raça do missionário que a
tôda a parte aonde os outros levavam a ambição e a guerra levava a cruz e as palavras de paz e
que depois de ter sofrido o martÍrio no Oriente o ia procurar na África e no Brasil.
O império americano parecia finalmenter.ealizar as promessas das profiadas buscas e eis
que, volvido pouco mais de um século, êsse império se perde.
A decepção é profunda e desalentadora; o país exausto pelas invasões dos franceses e
pelas lutas civis perdeu a fôrça e perdeu a fé; as velhas instituições estão em ruínas e as novas,
que mal se erguem do solo, não lhe prometem novos impérios .. .
«Que perigos, que mortes lhe destinas, debaixo de algum nome preeminente»? preguntava o épico .. . Os «nomes preeminentes» da nova época não eram para ar.rostar perigos .. .
Eram os novos viscondes e barões da política e da finança, que só se expunham a receber
dos jnimigos os golpes da Bôlsa, e de naufrágios apenas conheciam os dos Bancos .. .
Quarenta empréstimos fêz
Com um juro assustador
Deixou hábitos) comendas
Pautas) miséria) anarquia;

dizia a Via Sacra de G f1in fães) sátira a Passos Manuel C), que caracteriza a actividade dos novos
dirigentes : as manobras da finança com · os competentes lucros, as posições lantejouladas da
política com as respectivas benesses .. . Costa Cabral, protótipo dos políticos da época (e sob certos aspectos de todos do constitucionalismo) «pretendia chamar à indústria uma nação que fôra
desde séculos o empório ou a dependência dum sistema colonial, agora abandonado e caduco na
parte que se não perdera» esquecendo que «no reino extenuado e doente não havia os capitãis
móv<eis necessários para realizar as obras projectadas» C).
A perda do Brasil, considerada catástrofe nacional, não tivera as trágicas conseqüências
que se haviam previsto ... Passada a primeira crise e esbatidos os ressentimentos da separação, os
laços de sangue, a comunidade da língua, as vantagens mútuas, restabeleciam no campo da economia a posição natural dos dois ramos do mesmo povo separados pelo Oceano, e Herculano
podia escrever que o B-rasil era a nossa melhor Colónia ... A colonização do Brazil independentJe e
as vantagens que dela advinham , de todo prejudicam e obscurecem o sentido de colonização afri(1) Barbosa Colen: in H ist. de Portugal de Pinheiro Chagas, vol. X, pág. 304.

(2) Oliveira Martins : Purtugal Contemporâneo, II p. 165.

cana: nem luoros a colhê·r nem meios demográf.icos ou económicos para a realizar em prejuízo
a obra
da primeira. Com a independência do Brasil, ao contrário da: afirmação de O. Martins
da Nação Portuguesa não acabou mas a sua continuação não contribuíu pouco para o abandono
das colónias africanas e para o obscurecimento do espírito colonizador, que só em poucos arde, e
que só nas proximidades de 85 começa a renascer, com que lentidão, com que dificuldades!
A grei mourejante que a terra não sustenta vai procurar o salário no Brasil, da «árvore
das patacas»; para a nação americana vai ainda parte dos produtos arrancados ao solo natal pelos que não emigram e com as patacas de uns e outros obti.da se vai agüentando o «chaveco
liberal».
Assim a vocação colonizadora de Portugal parece perdida, a sua missão histórica terminada. Ao desalento e à fraqueza internos correspondem os propósitos de rapina, a insolência
brutal dos estranhos: Em 1837 os franceses apoderam-se com a maior sem-cerimónÍa do Casamansa; em 1839 o Ministro da Ing!aterra, Horward, propunha, como compensação por
supostos danos pelo auxílio que, dizia, tÍnhamos prestado aos revoltosos contra o domínio
inglês, que entregássemos à Companhia das índias os territórios de Goa, Damão e Diu; em 1842
e em 1847 os inglêses desembarcavam em Bolama, arriavam a bandeira portuguesa, assassinavam ·e il."oubavam indígenas, declarando-se senhores da ilha, o que o Govêrno inglês corroborava, originando o litígio que só terminou em 1870' com a arbitragem de Grant.
Em 1856 dava-se o incidente da Charles et George; desde 1824 que se repetiam as teu,tativas dos inglêses para se apoderarem da baía de Lourenço Marques, que culminavam com a
ocupação da Inhaca, em 186o; por tôda a costa africana, os comandantes dos navios inglêses
violavam os nossos territórios, encontrando sempre apoio no seu Govêrno, pronto a aprovar tôdas
as usurpações de que éramos vítimas, sob o pretexto de l'epressão de escravatura, que aliás não
,reprimia quando praticada por súbditos inglêses, como sucedeu na Guiné com David Lawrence,
ou ,em que não no.s amparava, como no conflito com a F.ran9a. O tratado de 1842 para a repressão da escravatura era fonte inesgotável de conflitos, abusos e violências.
As pf.ietenções estranhas não se limi.tavam sequer a ocupar os nossos territórios; até, para
justificar os latrocínios, se nos contestava a glória das navegações. Estancelin, d'Avezac, Humbold, reclamavam para vagos navegadores franceses a prioridade dos descobrimentos, ou apresentavam-nos como discípulos da ciência alemã. São as lendas dos marinheiros de Dieppe, de
Regiomontano, de Martim Behaim, etc., etc.
Com a Regeneração (1852) o perío.do agudo das lutas civis terminara. O país estava farto
de combates inúteis, de sangue derramado; os partidos desacreditados «patenteado o vazio dos
desejos, o indeterminGldo dos seus programas ... De um e de outro lado já se encontram nomes
noy;os: Casal e LatÍ.no na oposição, Corvo pelo Govêrno ...» e).
Recomeça, lentamente, a renovação colonial: Surge da fad iga das lutas estéreis, do descalabro financeiro das manobras bancárias, da própria violência da cubiças alheias.

n,

(1) O Brnsil e as Colónias, pág. 91 (2.& ed.).
(2) Oliv. Martins: Portugal Contemporâneo, lI, pág.
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Atrás dos ill'glêses e f.ranceses tinham chegado os belgas e alemães. Leopoldo II preparava
a ocupação do Congo e ao mesmo.tempo precavia-'nos conora a actividade dos viajantes' alemães
avisando-nos de que a Alemanha saberia obter pontos da costa que justificassem a ocupação do
interior C), e com efeito, por ocasião do rt:ratado . do ZaÍlre, o príncipe Hohenlohe Langenburg,
presidente da Associação Colonial Alemã, promovia a aposição ao tratado e não só a Alemanha
se instalava ao Sul de Angola, ocupando territórios que de direito nos pelitenciam, como Bismarck dizia para Londres que «não reconhecia nem admitia os direitos de soberani~ de Por:tugal no Congo C).
Para o fina1 dêste período a consciência colonial desperta, os pedaços do Império Colonial
são reivindicados, disputados àsperamente: Em 1855 faz-se, contra a oposição da Inglater<ta, a
ocupação do Atn!bris. Em 1868 consegue-se submeter à a<l1biwagem do Pr,esLdente Gmnt a questão de Bolama e em 1872 à de Mac...Mahon a de Loure.nço Marques.
Em 1851 é d,eterminada a exploração cientÍfica de Angola e contratado Welwitsch para
a ,realizar. Em 1864 começam as explorações de Anchieta. Em 1875 funda-se a Sociedade de
Geografia de Lisboa, que tão grande papel vai desempenhar nas reivindicações portuguesas e na
renovação do espírito colonial. Em 1876, Andrade Corvo (um dos tais (momes novos») organiza as expedições de obras públicas às colónias. Assim se preparava o ambi'ente para a Conferência de Berlim, em que se ia travar a grande batalha diplomática pelo império colonial
Se de 65 a 85 nas surge.m nomes a consagrar por'q ue diss~dem da indiferença dominante
e oonseguem ir reavivando o espírito colonizador da Nação, maior gratidão merecem os que nas
primeiras décadas dêste triste período, no fragor e desvanio das lutas civis, co.nserv,am a fé nos
destinos coloniais de Portugal e procuram realizá-los. Acima de todos Sá da Bandeira durante
mais de 36 anos, como êle próprio diz, trabalha pelo progresso das Colónias C).
M '3lis do que ninguém na época Sá da Bandeira compreende o sentido colonial da nossa
missão. b assim que «tenta a<brÍlr novo c3Jffiinho à eco.nomia angoLana, suprimindo o tráfico que
a conduzia à ruína e levava a mãe pátria à deshonra. Trabalha pela colonização contra a
Feitoria» ... e).

B) A Reforma dos Serviços Centrais. O 'Conselho Ultramarino
A Revolução de 20 extinguiu a Seoretaria de Estado de Maninha e na disor.ihulção dos
serviços pelos ministérios os assUl11tt:os relativos às provfncias ultramarinas (é enltão que a designação se generaliza) passam, por fôrça da lei de 8 de Novembro de 182 I, a ser tratados, conjuntamente com os metropolitanos, pelas secretarias a que respeitam: Reino, Justiça, Fazenda, Guerra
e Estrangeiros, que são tamb6m as fi;,radas no art. 157.° da Consti1tulção de 22.
A Vilaf:rancada repõe as coisas, na situação anterior e a lei de 3 de Outubro de 1823
(1)
(2)
(3)
(4)

Livro Branco (Documentos apresentados às Côrtes na sessão legislativa de 1884). Doc. n.o 14.
Idem, Doc. n.0 8 13 e 37, págs. 28 e 52.
O trabalho 1'ural africano, pág;. 12.
José de Almeida: O Dr. Welwitsch e a sua obra, pág. II 9.
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«pondo têrmo à facal experiência de pento de dois anos ... de tão mal pensada desmembraçãO»
restabelece a «Secl1etaria da Marinha e Conquistas». A Carta Constitucional afasta-se do sistema taxativo da Constituição de 22 e no artigo roI.° ·estabelece apenas que «haverá diferentes
Secr,etaria's de Estado. A lei designará os negócios pertencentes a cada uma e seu número, as
.. . ,
,
..
reumra ou separara cama maiS COnVlen).
Em 21 de Novembro de 1832 D. Pedro IV di·vide a Secretaria de Estado dos Negócios
da Marinha em três repartições: do Pessoal da Armada, do Material e dos Negócios do
Ukramar, mas em 28 de Julho de 34, a Secretaria de Estado da Marinha é suprimida e os
assuntos de que se ocupa divididos pelos ministérios.
O desacerto assimilador não consegue manter-se. A lei de 25 de Abril oria a Secretaria
de Estado do Ulrram3!r, p~evendo logo a anexação a outra das secretarias, o que se efectiva pelo
decreto de 2 de Maio de 1835 que a anexa à da ,M '<l!tLnha. Perdia-se a oportunidade de ori'.lr
o Ministério das Colónias, e só setenta e cinco anos mais tarde, com a /mudança do regime
político, êle se haNia de tornar independente.
Sá da Bandeira separa os &erVIÍços da Ma·ri,nha dos do Ultramar, divbdindo o Ministério
em duas secções (decreto de 25 de Maio de 1838). Passados oiollco anos, José Falcão reorganiza
os serviços do M ,inistério, pela reforma de 13 de FevereilO d'e 1843, em que adopta para a distribuição dos serviços não o oritério administrativo mas o geográfico, por colónias. Conservando
as duas secções ex·istentes, cada uma com um chefe, subordina-as ambas a um oficial maior',
como que o Secretário Geral das designações contemporâneas. A secção do ultrilmar é dividida
em 4 Repalitições: a primeira da índia, M-acau, Solor e Timor, a segund·a de Angola, a teroehl:a de 'Moçambi'que e a qUéllrta de Cabo Verde (e Guiné, ao tempo dependência de C-abo
Verde), S . Tomé e Pdncipe. Os orçamentos, despesas e contas das Colónias eram organiza- .
dos na secção de contabilidade da Contadoria Geral da ·M 'arinha.
Durou esta organização até 1859; o critlério nela adaptado era ainda preconizado em
1901 por Eduardo Costa e), já sob a República pelo Ministro Cerveira de Albuquerque C),
e veio a ser outra vez adoptado na reorganização de 1920.
O deOl'eto de 6 de Setembro de 1859 baseando-se no r.elatório de uma Comissão de inquérito :nome3!da em 1853 pela Câmara dos Deputados, defendia o crÍltério da divisão por assuntos para não ter se de exigir «dos respectivos chef·es, o saber enciclopédico sôbre tantas especialidades», e pelo princípio de uniformidade, caracterrs.tico da assimila,ção e tão caro ao espírito latino: «evitando-se que a J:õespeito do mesmo assunto se expeçam determinações que
se contr3!digam, ocorrência devida à divisão por províncias» . O legislador optava agora pelo
que Harll11and, muitos anos depois, havia de oensurar como «a uniformidade universal em
todo o género de estabelecimentos, cujos resultados são conhecidos» e pretendia «submeter às
mesmas regras administrativas possessões dessemelhantes», sistema que em 1894 era condenado .no projecto de organização do Ministério das ,Colónias em França ~).
(1) Estudo sôbre a administração civil das nossa possessóes afl~canas, pág. 161.
(2) Relató1~o, pág. 28.
(~) Eduardo Costa, . Op. cit., pág. 16.

o Ministério da Marinha e Ultramar passa a ter três direcçóes gerais:

a dos Negócios
da Marinha, a do Ultramar, e a da Administração da Fazenda e Contabilidade. A Direcção
Geral do Uttramar divide"'se 001 quatro Repartições: a Administração Geral, a dos Negócios
Externos e Colonização, a da Administração Central e a das Obras Públicas, Comércio e
Indútria. Com mais ou menos repartições (três na de Latino Coelho em 1868, seis na de Tomaz
Ribeiro, em 1878) assim se conserva a organização do Ministério. Rebêlo da Silva, em 1869,
extingue a Direcção Geral da Contabilidade e cria na Dir,ecção Geral do Ultramar uma simples
Repartição de Contabilidade separada da Contabilidade da Marinha.
Mais impol'tante sem dúvida do que a Secretaria de Estado da Marinha e Conquistas
fôra, no antigo regime, o Conselho Ultramarino.
EXitinguiu-o o decreto de.30 de Agôs·tlJ de 1833 «atendendo à necessi.dade de simplificar
a pública administração e de a colocar de harmonia com a Carta Constitucional, a qual não reconhece a muLtiplicidade dos tribunais que sem proveito das partes era de evidente perda pau
o Tesouro Público».
Só em 185 I Fontes o restabeleceu, por decreto de 23 de Setembro, dando-lhe como atribuições ser <mecessàriamel1Jte» ouvido sôbre a interpretação dos regulamentos de decretos de
administração do ultramar, s8bre as propostas de leis que tivessem de ser apresentadas ao
corpo legislativo, sôbre os conflitos de jurisdição e competência, sôbre recursos das decisões
em matéria contenciosa, etc. Competia ao Conselho organizar o orçamento das províncias
ultramarinas, coor.denar um sistema de colonização nos lugares apropriados e indicar a maneira mais eficaz. de dirigir pa.ra as colónias a emigração de Portugal e das ilhas da Madeira
e Açôres, organizar a estatÍstica das possessões ultramarinas. Devia ainda vigiar que fôssem
cumpridas as leis de abolição do tráfico da escravatura e propor ao Govêrno as providências
conveni.entes para o progresso das colónias. Poderia o Conselho exigir informações aos Gov.ernadores e mais autoridades superiores do ultramar 'e expedir instruções e ordens para a
formação da estatística.
O Conselho era constituído por 7 vogais efectivos e 6 extraordinários, que os substituíam
nos seus impedimentos. Só podiam ser nomeados vogais efectivos ou exbraordinários os indivíduos com prática das coisas do ultramar adquirida no desempenho de cargos públicos e
comissões imp0!1tantes de serviços nas colónias por mais de três anos ou por nelas terem residido mais de oito, ou de provada capacidade em questões de administração pública ou jurisprudência. As nomeações deviam fazer-se de forma que houvesse vogais com conhecimentos
das colónias da Asia e Oceania, da Africa Oriental, da Africa Ocidental ao norte do Equador
e da Africa Ocidentr.tl ao sul do Equador, além de um j.urisconsulto e de um especialista
de di·r.eito administrativo.
O já mencionado decreto de 6 de Setembro de 1859, de Adriano Ferreri, que reorganiza
o Ministério da Marinha e Ultramar incluíu no Título 3. a organização do Conselho Ultramarino em que introduzia várias modificações.
Algumas atribuições conferidas ao Conselho eram, na verdade, exorbitantes e impróprias
da sua função e com razão lhe fotam retiradas. O Conselho deixou de se poder dirigir di:rec0
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tamente ao Gover.nadores e autoridades ultramarinas, podendo só fazê-lo por intermédio do
Mini~tério. Passou a ser facultativa a consulta sôbre alguns assuntos em que anteriormente
era obrigatória. Ao Conselho foi atribuída a função de tribunal de contas do ultramar.
A presidência do Conselho pa·ssa a ser exercida pelo Ministro, «a exemplo do que sucedia com os conselhos técnicos dos outros Ministérios», dizendo o relatório que «assim o Ministro se esdarece e dá impulso aos crabalhos». Exceptuava-se o caso de o Conselho funcionar
como tribunal de contas, em que presidia o vice-presidente. Ou os Ministros desistiram de ser
esclarecidos ou se verificou não darem ~pulso suficiente, porque a lei de 2 de Julho de 1867
determinou que o presidente e vice-ptesidente fôssem dois conselheirros.
Por decreto de 23 de Dezembro de 1868, foi extinto o Conselho Ultramarino e criada
a Junta Consultiva do Ultramar.
No relatório que precede o decreto apresentam-se as razõ'es justificativas, apontaJndo-se
como pr.incipa,l «a influência, visível na organização de 185 I, da constituição do Conselho Ultramarino do antigo regime, em que as funções consultivas se misturavam com funções políticas
que, na organização moder.na do estado constitucional, pertencem ao poder executivO».

C) Relações entre a Metrópole e as Colónias
A situação do Brasil é a preocupação dominante nos consti,tuintes de 20. O (<ul,craman>,
«a comissão parlamentar do ultraman>, «os portugueses dos dois hemisférios» são as expressões
com que procuram disfarçar que a colónia americana, promovida a «reino unido», é a sua
preocupação quando falam das colónias, em geral. Por isso a Constituição de 22 não se preocupa com os ioofgena,s e sujeita todo o território nacional, aonde quer que se encontre, às
leis votadas pelo «Soberano CongressO». É, como depois a Carta, uma constituição feita para
Portugal e para os portugueses, não cura dos indígenas nem de adoptar legislação especial para
as províncias ultramarinas, para não ferir a susceptibili.dade dos «súbditos brasileiros».
Substitu~dos os capitães generais por simpíes prefeito's, ficam as colónias sujeitas ao novo
regime político, cuja fonte legislativa eram as côrtes. Na realidade «o executivo infringindo o
princípio da divisão dos poderes continua a legislar para o ultramar por meio de decretos, sem
mesmo se preocupar de invocar para tal procedimento qualquer competência legislativa» C).
Foi por isso, «na presença dêsote escandaloso abuso praticado pelo Govêrno e seus delegados», dizia Garrett, que na constituição de 1838 se introduz o Título X (Das Províncias Ultramarinas) que admite a necessidade de leis especiais e possibilita que o Govêr.no legisle para o
ultramar por motivo de urgência e encerramento das côrtes.
Caída a Constitu·ição de 38, restabeleceu-se a Carta que sôbre o assunto «guardava silêncio., silêncio admirável», ironizava Garrett, e para suprir êsse silêncio foram publicados o decreto
de 2 de Maio de 1842 e a lei de 2 de Maio de 1843, aliás de duvidosa constitucionalidade. Res-

(1) Ernesto de Vilhena: Questões Coloniais, lI. pág. 266.
\

tabelecia-se dessa forma a doutrina da Constitu'ição de 38 e em 1852 foi ela constitucionalizada,
no art. 15' o do Acto Adicional.
Tanto em 1837, na discussão da Constituição, como em 1~43 e em 1852, foram tais
disposições vivamente discutidas, debatendo-as os mais notáveis parlamentares e).
Duas doutrinas se chocavam: a dos que entendiam que a pureza dos princípios constitucionais não admitia o fraccionamento da função legislativa, e a dos que julgavam necessário
que o Poder Executivo estiv,esse munido dessas faculdades e delas pudesse servir-se em casos
de urgência. Venceu a segunda corrente e aprovou-se o artigo 15. 0 do Acto Adicional; à sombra dêle, aproveitando o encerramento das Côrtes e invocando a urgência, puderam os Governos da Monar.quia legislar para o ultramar, suprindo o desinterêsse delas por questões coloniais.
Tanto na Constituição de 38 como no Acto Adicional o § 2. 0 dêste ar.tigo autorizava os
governadores gerais, depois de ouvirem o seu conselho de govêrno, a tomarem as providências
indispensáveis para acudir a alguma necessidade tão urgente que não pudesse esperar pela decisão das côrtes ou do govêrno. ,M a,s êstes poder,es foram sucessivamente reduzidos porque o
decreto de 14 de Agôsto de 1856, a portaria de 1 d,e Julho de 1865, o próprio decreto de 1 de
Dezembro de 1869, o de 28 de Dezembro de 1882 e outros diplomas e disposições restringiram
essa faculdade de tal forma que, para tudo, cumpria recorrer ao govêrno central.
A milhares de quilómetros de distância, com as lentas e difíceis comunicações de que
dispunham, colocavam-nos as leis na situação do governador civil de um distrito do reino. Esta
centralização excessiva foi acompanhada da insensata aplicação às colónias da legislação civil,
criminal e processual da metrópole. Assim foram mandados pôr em vigor no ultramar o Código Civil, o Código Penal, a Novíssima Reforma Judiciária, etc.
Aparece, por vezes, a noção do êrro praticado ou da impraticabilidade do sistema: o decreto de 18 de Novembro de 1869, que mandou adoptar o Código Civil nas províncias ultramarinas, ressalvou os usos e costumes das Novas Conquistas, Damão, Diu e mandou aplicar o direito consuetudinário de Macau, Timor, grumetes da Guiné e indígenas de Moçambique nas
questões entre êles; a portaria de 15 de Setembro de 1859 reconhecia a conveniência de respeitar os usos e costumes; o Conselho Ultramarino, na consulta relativa a aplicação do Código
Penal nas Colónias, reconhece a necessidade de se proceder a inquéritos locais para lhe introduzir as alterações necessárias, e' na mesma orientação o decreto de 29 de Novembro de 1866
se refere às modificações a introduzir na legislação civil, penal e processual.
Mas a codificação de usos e costumes não passara de platónica aspiração manifestada no
Diário do Govêrno ou nos relatórios, e as excepções eram insuficientes porque só se aplicavam
(e mal) a populações restritas e porque, como observa Albano de Magalhães, «respeitados os
usos e costumes, do Código Civil, não fica nada, ignorados os usos e costumes produz-se uma
confusão tal que determina o caos». Informadas por princípios opostos, as relações civis não
podiam ser enquadradas, no todo ou em parte, dentro de sistemas jurídicos tão diferentes .

r)

.(1) Idem, Ibid., v. II, Capo UI; Albano de Magalhães : Estudos Coloniais, Capo V.
(li) Vide Dr. Cunha Gonçalves: Tratado de Direito Civil, voI. l, pág. 150.

o mesmo êrro se manif.esta na organização administrativa das colónias.

«Quando em
Portugal começou a vigorar o sistema representativo, entre utopias de t&la a espécie que tiveram foros de doutrinas exequíveis avulta a de aplicar ao ultramar um processo de administração idêntico ao da Metrópole», escreveu Mousinho de Albuquerque.
A Carta Constitucional, silenciosa acêrca da administração das colónias, ainda lhes
não aplicava a designação de províncias mas o decreto de 16 de Maio de 1832, que fizera a
divisão de território em províncias, foi aplicado à" colónias, para onde foram nomeados prefeitos,
designação dada à autoridade da província. A carta de lei de 15 de Abril de 1835 divúliu os
reinos de Portugal e Algarve e as Ilhas Adjacentes em distritos administrativos e, assim, ao
passo que a Carta Constitucional falava, em relação a Portugal, nas províncias, estas desapareciam na metrópole, e mantinham-se no ultramar, para onde não tinham sido talhadas!
O decreto de 7 de Dezembro de 1836, de Vieira de Castro, põe têrmo à confusão e divide «os domínios africanos» em três govêrnos gerais e um particulaD). Os govêrnos gerais são
Cabo Verde e Guiné e dependências, Angola, que compreende «os reinos de Angola e Benguela» e todos os pontos da África Ocidental Austral a que tem direito a Coroa Portuguesa,
e Moçambique. A ilha de S. Tomé e Príncipe com S. João Baptista de Ajudá constituem um
govêrno particular e os «domínios asiáticos» constituem o Estado da índia.
O governador geral reúne simultâneamente as atribuições administrativas com absoluta
excLusão de tôda e qualquer interferência nos negócios judiciais; junto dêle funciona um Conselho de Govêrno que substitue as juntas de distrito, criadas pela lei de 15 de Abril de 1835.
bste decreto, que é uma louvável tentativa de organização administrativa especial para o
ultrama,r, dava aos governadores, ouvidos os conselhos de govêrno, a faculdade de adaptação da
legislação do reino às condições especiais das colónias (art. 16.°), pondo têrmo à aplicação ao ultramar dos princípios administrativos copiados por Garrett da organização administrativa francesa para a nossa, metropolitana, e espantados de se verem aplicados às colónias ...
Claudicava porém ao regular as funções administrativas do Governador e as suas relações com o Conselho do Govêrno pelas disposições do decreto de 18 de Julho de 1835, feito
para aplicar, na metrópole, a reforma administrativa de 15 de Abril dêsse ano.
Mas o pior veio depois ... O diploma de 36 precisaria de ser completado com a legislação
administrativa adequada: pelo contrário, pôs-se em vigor no ultramar o Código administrativo
de 1842 e mais legislação metropolitana, incoerente e inexequível.
Em 1869 Rebêlo da Silva faz uma reorganização animada de intuitos de descentralização, procurando dar maiores poderes aos governadores e desenvolvendo a acção local pela criação
das juntas gerais de província. Os princípios consignados no deoreto eram excelentes mas também a sua execução falhou e pelas mesmas razões que tinham prejudicado a tentativa de
Vieira de Castro. Subordinado ao plano da organização metropolitana e tolhido pelas disposições legais e constitucionais, o governador não tinha poderes para realmente governar, os organismos administrativos eram inadequados ao ambiente.
Em vastas regiões por ocupar e submeter recortavam-se distritos e concelhos, em mal

povoadas ,terras de poucos, incultos, habitantes europeus criavam-se câmaras municipais e em
todo o ultramar se elegiam deputados ~ se é a verdade o que diziam as leis eleitoriais e os te~
legrama.s em que os govemadores comunicavam o resultado das eleições ...
A administração financeira das colónias enferma dos mesmos erros e as suas relações
com a mãe pátria nesse capítulo reflectem a mesma errada orientação.
«Pouco ou nada importam as finanças coloniais porque não ocupamos as colónias, descuramos a sua economia e administlração e não temos querido saber o que são e o que valem» e).
Sob êste aspecto as relações entre a metrópole e as colónias parecem norteadas pelos seguintes
objectivos: lançar a cargo das colónias tôdas as suas despesas e ainda algumas que são próprias
da metrópole, centralizar na metrópole a administração financeira e aplicar-lhes a mesma legislação tributária.
«Tôdas as despesas das colónias, sem distinção, são a cargo de cada uma delas e a metrópole paga apenas o deficit, quando o paga, e o decreto de 5 de Junho de 1849 ainda formulava o voto de que elas ... concorressem com uma certa soma para as despesa's gerais da metrópole. Esta idéia tem sido sempre mais ou menos aproveitada ... não esquecendo que além de
servirem de exutório à escória da metrópole, sobrecarregam ainda as colónias com o sustento dos
degredados com que ela intenta civilizá-las».
Não há, até 1852, orçamentos das colónias, nem critério de disoriminação das despesas coloniais. Vieira de Ca~tro, no decreto de 17 de Dezembro de 1836, mostrara de novo boa
compreensão da administração colonial mandando organizar orçamentos locais, elaborados na
respectiva colónia e determinando as disposições a tomar para preencher os deficits orçamentais,
mas as determinações ficaram letra morta.
Só em 1852 Jervis de Atouguia apresenta o primeiro orçamento das colónias. Ficam
já então a cargo das colônias despesas que indubitàvelmente lhes não pertencem e de aí por
diante os defeitos dêste processo agravam-se, pois começa a aparecer nos orçamentos a rubrica
«despesas por conta do ultramar» que se presta a que o ultramar pague tudo.
A administracão
da fazenda das Colônias atribuíu-a outro decreto de V. de Castro
>
(16-1-837) às Juntas de Fazenda ~), competindo-lhes a arrecadação das receitas, li,quidação e pagamento das despesas. Uma vez completadas na orgânica, constituíam «um regime muito
mais a,dequado às condições e administração ultramarina do que aquêle que lhe sucedeu» ~).
Com a sua extinção, em 1888, agravaram-se ainda os males da centralização e da assimilação, que caracterizam a nossa administração colonial neste período.

JOSÉ GONÇALO SANTA RITA.

(1) Levi Maria Jordâo: O orçamento e as col6nias, pág. 5. Lisboa, 1876.
(2) Constituíam-nas o Governador,.. o Juiz da Relação, ou onde a não havia o Juiz da capital da Col6nia, o
procurador régio ou seu delegado, o tesoureiro e escrivão da fazenda.
(3) Almeida Ribeiro: A Administração Financeira das Províncias Ultramarinas, pág. 110.
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CAPÍTULO 11

Acção colonial de Sá da Bandeira - Precursor
do ressurgimento ultramarino

em capítulos anteriores como a exploração e valorização do Brasil ocupam intensivamente todos os espíritos e actividades. A Africa, a índia e o Extremo Oriente, que
nos tinham dado a hegemonia mundial, foram quási abandonados aos seus próprios
recursos. A situação, nos fins dos séculos XVIII e prindpios do século XIX, era portanto de crise profunda agravada, em seguida, com as lutas ideológicas entre os portugueses.
Em 1820, a Revolução Constitucional, porem, alvoroçando os espíritos e as consciências, fêz nascer, por momentos, a entusiástica esperança no possível ressurgimento da nossa
administração das colónias. A divisão, em breve manifestada entre os constitucionalistas, no
momento em que eram neoessárias tôdas as energias e tôdas as actividades, dificultou, quando
não impediu, a adopção de medidas, administrativas e de fomento, ansiadas no Ultramar e
na Metrópole por muitos dos seus dirigentes, alarmados perante os ataques de estrangeiros e
indígenas contra a soberania portuguesa.
Sem ministério das Colónias - - aSlpiração só realizada pela República em 1911 _ as
questões coloniais, colocadas em plano secundário, passaram com freqüência e desvantagem
de secretaria para secretaria de Estado, até que, em 3 de Outubro de 1823, uma carta de lei
concentrava, na Secretaria da Marinha, todos os serviços do Ultramar, onde de facto se conservaram até 28 de Julho de 1834, data em que voltaram a dispersar-se, para se centralizarem, de
vez, numa secretaria privativa, anexa ao Ministério da Marinha, desde então Secretaria dos
Negócios de Estad9 de Marinha e Ultramar. Não era ainda o que se tornava necessário, mas
o caminho estava aberto.

V

IMOS

Ao terminar a luta entre os partidários do antigo regime e do constitucionalismo, os
homens que tomaram a direcção governativa tinham diante de si um vasto campo de renovação e organização. Animados pelos princípios filosóficos de s~gunda metade do século XVIII, os nossos românticos do liberalismo souberam porém fazer frente aos problemas
coloniais com uma clareza e tenacidade que, hoje, a cem anos de distância, nos espantam pela
previsão com que foram postos certos aspectos dêste complicado problema administrativo e
social, ainda hoje apresentados pela mesma forma.
O ano de 1836 foi, na verdade, de crise violenta na História da nossa administração
colonial. À medida, porém, "1ue a luta política se estabilizava, crescia a esperança na valorização dos nossos domí.nios e na continuidade da nossa política ultramarina.
Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, 1.0 Barão, 1.0 Visconde e 1.0 Marquês de
Sá da Bandeira, é, de facto, a figura máxima dêsse movimento rdormador. ,Nos 34 anos de
luta permanente para a execução do seu plano colonial - 10-12-1836 a 25-10-187° - como
vogal das duas Câmaras Legislativas, como Presidente do Conselho, Ministro da Marinha e
Ultramar e Presidente do Conselho Ultramarino, «as minhas medidas - declara Sá da Bandeira, no seu Trahalho Rural Africano e Administração Colonial - deram lugar a que fôsse
censurado e, por vezes, injuriado»! !
Mania foi o têrmo que mer,eceu a Oliveira Martins a persistência dêste apóstolo do
regresso de Portugal à sua política colonial, como se loucura fôsse pugnar pela libertação dos
escravos, pelo melhor tratamento e civilização dos indígenas, pelo recrutamento e habilitações dos funcionários coloniais, pelo problema da emigração e colonização a fim do melhor
aproveitamento agrícola e mineiro dos nossos territórios coloniais: problemas de hoje, cujas
soluções Sá da Bandeira anteviu, no seu tempo, e de tal maneira, que os modernos colonialistas não foram mais longe do que êsse romântico idealista ...

A obra de Sá da Bandeira, nesses 34 anos de luta, sintetiza-se verdadeiramente em
duas épocas de construção e organização da: política portuguesa: a do setembrismo, em que,
~om Manuel da Silva Passos, foi o an~mador e o reformador, e a da Regeneração, em que,
primeiro na presidência do Conselho Ultramarino e depois em vários ministérios, foi colab<r
rador infatigável de Fontes Pereira de Melo.
No primeiro período, o mais difícil, Sá da Bandeira traçou um planó colonial que procurou executar desde 1836 a 1839.
As bases essenciais ,do seu plano de Administração Colonial estão esboçados, no Relatório do seu decreto de 10 de Dezembro de 1836: ... ecO estado em que se acham os domínios portugueses ultramarinos é devido não só ao ,mau govêrno que tem tido a Metrópole,
mas a esta ter prestado a sua atenção quási f.!Xclusivamente ao Brasil. Os naturais da África
foram tomados e transportados além do Atlântico para tornarem rico um imenso país cujos

habitantes se recusam à civilização». E, depcJis de se referir à existência em África de minérios preciosos e úteis, e de produtos vegetais valiosos, afirma: «promova-se o estabelecimento
dos europeus, o desenvolvimento de indústrias, o emprêgo de capitais e de novas coloniuções, e, em poucos anos, tiraremos grandes resultados. Mas para isto é necessário reformar inteiramente a legislação colonial». Aponta, em seguida, as reformas a realizar e, entre elas,
acertadamente, como fundamental <ça organização completa do Ministério do Ultramar, de
sorte que possa haver e conservar-se em sistema de govêrno e de vigilância permanente, independente na mudanp de ministros da Coroa, uma organização de cada govêrno ultramarino tal que o Governador Geral, sem cessar de ter fôrça e energia, seja restringido na autoridade, quando tenda a usar mal dela. Propagando a instrução, a civilização e a moral, cessando
de mandar para ali malfeitores, que vão aumentar a depravação e de quem temos feito soldados e dado armas para auxílio dos seus crimes, devemos também promover a fundação de
novas colónias e a introdução da indústria europeia, franqueando ao comércio legal com tôdas
as nações estrangeiras os portos principais dos nossos domínios».
Estava aqui o homem necessário à organização do nosso domínio colonial. Não lhe
faltava idealismo, energia, d.ecisãoe saber. Podiam-lhe faltar executantes, mas esta mesma .
dificuldade êle previra, como o declarou em carta a Latino Coelho, em 1872, publicada em Opúsculo, sôbre a Reforma da Carta Constitucional: «Dos governadores mandados da Metrópole
depende principalmente o bem estar dos povos ultramarinos e, por isso, é necessário que a
sua escolha seja cuidadosamente feita. Eu, sendo Ministro da Marinha e Ultramar, adoptei
·a regra de não supor para governador de colónia alguma os indivíduos que solicitavam êsses
cargos, e de convidar para êles pessoas que julgava capazes de os ocuparem. Enganei-me
algumas vezes».
«Várias causas concorrem para que o Ministro do Ultramar não possa -livremente fazer
nomeações acertadas, tais são, por ex.emplo, as solicitações dos pretendentes, as influências
parlamentares, os interêsses eleitorais e os próprios colegas do Ministério quando têm protegidos». Sá da Bandeira, afirma depois cautelosamente que isto se evitaria «se, antes de se
fazer a nomeação, fôssem os nomes dos candidatos submetidos à apreciação da Junta Consultiva do Ultramar que os classificaria».
O segundo período, mais estável e tranqüilo, vai de 18S1 a I~70' A sua acção é mais
profunda e os frutos colhidos mais compensadores. Fontes, a quem a trégua trazida às lutas
partidárias da Regenaração permitira uma larga política de reformas, ao tentar estendê-la
também, às colónias, logo escolheu quem lhe garantia melhor colaboração - o Visconde de
Sá da Bandeira. E, tendo criado em 23 de Setembro de 18S1 o Conselho Ultramarino, centro
de estudo e consulta, entregou a Sá da Bandeira a sua presidência. Já no capítulo anterior, página 288, vimos o essencial da sua constituição e alcance.
Relatório que justifica o decreto afirma que o «Conselho Ultramarino não é uma instituição supérflua, mas uma instituição exigida por tôdas as razões de interêsse público». Cumpria que nas providências a tomar sôbre colónias, «não sejam estranhos os conhecimentos práticos das diversas possessões, antes hajam influências na direcção dos negócios». Era o Con-

selho Ultramarino «a base de um novo sistema de administração das nossas Colónias» ... para
coadjuvar e auxiliar, com as suas luzes e prática, o Ministério da Marinha e Ultramar, em
todos os negócios importantes desta pasta da administração pública.
E não se enganara o legislador, porque aquela institu'ição correspondeu completamente à confiança nela depositada, durante os seus 17 anos de vida, desde 185 I a 1868, ano
em ,que foi substituída {23 de Setembro de 1868) pela Junta Consultiva do Ultramar e pelo
'tribunal de Contas no que dizia respeito ao julgamento das despesas.
O trabalho do Conselho está or,egi,stado numa Sinopse, publicada em 1857, para ser
presente pelo Ministro da Marinha às Côrtes dêsse ano.
Dela consta que, no prazo de quatro anos e três meses, o Conselho fomeceu 554 consultas, sendo 107 da sua iniciativa 447 solicitadas; foram estudados 77 projectos de lei, decretos e regulamentos, dos quais 43 da sua iniciativa; foram solicitados elementos de estatÍstica e de legislação, relativos a cada Província, cuja matéria consta de 176 portarias, etc. e).
Foi ainda neste período que se r.ealizou o início da ocupação dos territórios da nossa
África, de que outro capítulo se ocupará. No mesmo sentido são os traba,l~os do Governador
de Mossâmedes, Fernando da Costa Leal, que, além do seu impulso à agricultura e indústria,
se empenhou em assegurar o futuro a Huíla e o reconhecimento de Cunene ...
Estava-se então em pleno pedodo das explorações africanas e compreende-se como Portugal se esforçasse por quebrar a cobiça dos es trangeiros. Sá da Bandeira é ainda o precursor
dêste movimento de defesa do ' património nacional. E a êle se deve também a atitude enérgica -que Portugal sustentou :na dolorosa questão da barca Charles et George que Sá da Bandeira, encarniçado inimigo da escravatura, pensava que devia ser resolvida sem intransigências
nem hesitações, ao contrário do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Marquês de Loulé, inclinado à moderação.
Não se pode pois deixar de reconhecer que o Conselho trabalhou e bem, correspondendo assim às esperanças que nêle depositara a política de ressurgimento de Fontes Pereira
de Melo.
J

(1) Entre os Projectos de Lei e Regulamentos destacam-se:
O que teve por fim regular a moeda de Moçambique (Dec. 29/12/1852); a Reforma Administrativa da
Justiça ' nas Províncias de Angola e S. Tomé e Príncipe (Decr. 30/12/1852); o da abertura dos portos de Moçambique e organização das respectivas alfândegas (Dec. 17/ ro/ 1853); o da cria.ção de um Seminário para as dioceses
de Angola e S. Tomé (Decr. 23/7/1853); o da criação do Boletim e Anais do Conselho Utramarino (Decr. 13/12/
/1853); o da reforma das A~fândegas e Pautas de S. Tomé e Poríncipe (Decr. 2/9/1854); o da abolição dos prazos
da «Coroa», ainda por. executar desde 1832 (Deor. 22/12/1854); o que determina o modo de se tomarem contas
às Juntas de Fazenda (Decr. 21/12/1854); o que esqlbeleceu o cadastro dos escravos (Decr:. 14/12/1854); o que
organizou as Pautas e Alfândegas da Guiné (Decr. 27/12/1854); etc.
Entre as consultas avultam as que respeitam à abolição do serviço foorçado dos carregadores de Angola ;
à ocupação dos postos de Pinda, Ambriz, Angoche e Ilhas de Bazaruto em Moçambique; ao estabelecimento de
jardins. de aclimações nas colónias africanas; à pesquisa e lavra de minas no Ultramar; à criação dum Coléo-io
I>
de ,M Issões para o Ultr'amar e organização do serviço de paróquia e de missões em Angola; ao regulamento para alheação de baldios do ~stado nas Províncias Ultramarinas; ao parecer sôbre os poderes dos Governadores do Ultramar
que arrogavam a si autoridade !egi'slativa; à criaçãó da Alfândega de S. Vicente de Cabo Verde; ao regulamento
para a arrecadação e administração dos bens dos defuntos e ausentes em Províncias de Angola, Moçambique, S. Tomé
e Estado da índia. -
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Sá da Bandeira, cautelosamente, começou a pôr em prática os princípios igualitários
da Carta Constitucional, sem, porém, perder de vista a necessidade de considerar em separado
cada Colónia, de maneira a legislar segundo as tradições e c09tumes, aptidões de !trabalho e
estado social das populações, como é clarame11lte bem definido no seu parec:er; exarado,
em 1853, na proposta do Visconde de Almeida Garrett, sôbre as Leis Orgâ.nicas de cada uma
das Colónias politugueSél's. «Parece-me que deve ser pequeno o número de Bases que se estabeleçam para todo o Ultramar, a fim de deixar campo para se adaptarem as regras de administração de que carecem as Províncias, segundo as circunstâncias de cada uma (I). (Conselho Ultramarino =- Livro I, N.o 431 - . L a Repartição, 1.& Secção. Arquivo Colonial).
Sá da Bandeira estava assim .11.0 princípio, hoje corrente, de que o sistema polkico de
admini9tração de cada colónia tem de ·estar de acôrdo com a sua situação geográfica e com
o desenvolvimento social e económico dos seus habitantes.
O idealista português não errava, e grandes deviam ser as suas dificuldades em conciliar esta sua maneira de sentir com o doutrinarismo da época, que impunha o dever de aplicar
as disposições da Carta Comtit:ucional a todos os territórios e a todos os cidadãos da Nação,
fôsse qual fôsse a situação geográfica dos territórios, fôssem quais fôssem as raças e seu grau
de civilização. Não hesitou Sá da Bandeira, e, uma vez no Govêrno, aplicou com prudência, decisão e inteligentemente «aquêle conjunto de leis, justas, humanas e poHticas, que
anunciara nas Côrtes com a declaração de <mão se poder legislar para as Colónias sem se abolir
o comércio da escravatura», - afirmação que foi seguida, em 10 de Dezembro de 1836, do
decre~o d.a abolição do ·tráfico de 'escravos em todo o território polituguês .- . medi.da que é, incontestàveLmente, um dos faotos mais importantes da Histórià da Colonização e da Humanidade, 00l cuja defesa se encontrou Sá da Bandeira até que, em 1878, definitivamente viu realizada aquela sua generosa providência.
Não nos prenderemos a estudar as várias fases e acontecimentos que se ligam com êste
facto, . porque êle foi já tratado num capítulo anterior. Interessa-nos aqui apenas um dos seus
aspectos, em que Sá .da Bandeira tem idéias de um colonialista dos nossos dias. Refiro-me ao
trabalho forçado e ao ,trabalho livre.
Sá d.a Bandeira conhecia hem as condições de um e outro .trabalho. Lera os Relatórios
arquivados no seu IMinistério e especialmente o de Francisco Inácio de Sousa Coutinho, que
fôra o melhor governador de Angola, e estudata a Memória do General Saldanha da Gama e
o Relatório do Coronel Furtado e Melo,que servira 14 anos naquelas paragens. '
Com estas informações, reconhecendo os inconvenientes do .trabalho forçado que, além
de conduzir à prática da escravatura, produzia o despovoamento e p01:'tanto a falta de braços
para a agricultura e indústria, Sá da Bandeira publicou, pela Secretaria do Estado dos Negócios
da Marinha e Ultramar, a seguinçe portaria: «Sua Majestade, a Augusta Rainha, manda que
os' Governadores Gerais proíbam aos Capitães-mores e Regentes o dar um carregador só que seja
para condução de fazendas 01:1 qualquer objecto de comércio 'para fora dos limites dos domínios

portugueses, e nem mesmo de 'Uns para outros lugares, dentro dêles, a não ser para transportes
de objecros pertencentes ao Estado, devendo neste caso serem pagos os carregadores pela Fazenda Pública por preços estipulados segundo as distâncias; e que se façam efectivamente responsáveis os ditos Capitães~mores ou Regentes pelo cumprimento destas ordens, castigando
com todo o rigor os infractores, entendendo que, para o futuro, ficaria ao arbítrio dos negros
e de quaisquer outros indivrduos o ajustar-se com os negros para a condução das suas fazendas
ou géneros, sem que em tais ocasiões possam interpor autoridade ou fôrça. a) Sá da Bandeira.
Paço das Necessidades -. 3 1/ I / 18 39».
A reacção foi violenta. Ao sul ·e norte de Luanda e do Quanza obtinham-se por ajuste
voluntário negros para o trabalho livre; na cidade de Luanda e nos distritos oentrais teimava-se
no trabalho forçado. A cobiça e egoísmo prevaleciam contra o direito das raças negras, contra a justiça e os próprios interêsses públicos.
A 10 de Outubro de 1840' o govêrno português, hesitante, confirmava aquêle atentado. Sá da Bandeira é que não se considerava vencido. Em 3 de Novembro de 1856, fazendo parte do Ministério de Loulé, como ministro da Marinha 'e Ultramar, voltou à carga,
e, então mais ao par dos factos, pela sua longa prática da Presidência do Conselho Ultramarino, desde 185 I, lançou um decreto que só a falta de espaço impede que publiquemos na
íntegra, como tanto o merece.
Lembra Sá da Bandeira, na just ificação que o precede, o que há de abusivo nos serviços de carregadores, contra o espírito da Carta Constitucional, que «a todos os portugueses
sem distinção de raça, côr ou crenças religiosas», garante «poderem dispor do seu próprio trabalho e da sua própria individualidade», contra determinações expressas de diplomas em vigor.
Ataca o argumento segundo o qual, «se os negros não forem obrigados ao serviço de carregadores, cessaria imediatamente o comércio do interior da Província (de Angola), assim como
aquêle que se faz com as nações independentes dos sertões»; tal argumento, com eleito, desmente a influência de pretos voluntários para o transporte de cargas, que se verificara quando
fôra rigorosamente impedido o serviço forçado, e como ainda naquele momento se estava
verificando entre «os negros livres do Bié, do Longo e outros lugares, na Guiné e África Oriental». E «atendendo, finalmente, a que não deve por mais tempo ser tolerada uma tal violência» há mais de um século «estigmatizada por diversas autoridades zelosas e inteligentes,
e considerada a causa de graves males para o desenvolvimento do progresso da Província,
decretava:
«Fica abolido e proibido em todos os territórios da Província de Angola, sem excepção
alguma, o serviço forçado, ali chamado serviço de carregadores», como todos os mais serviços
forçados, qualquer que seja a sua denominação.
Exceptuava de tal disposição o serviço militar e os serviços a que pelas leis são obrigados
os habitantes do reino e ilhas adjacentes; o serviço de cómoros ou valados para impedir os estragos das inundações ali denominados serviços de bongues; finalmente o serviço de construção e reparação das estradas dos distritos dos trahalhadores recrutados, com o trabalho que não

exceda, em cada ano, a 12 dias seguidos ou interpolados, podendo ser prestado pessoalmente
ou por substituição)}.
Apesar destas disposições tão claras e justas, -enérgicas e decisivas, o obstrucionismo à
execução do decr,eto foi completo, alegando-se que «com um golpe imprudente, intempestivo
e impensado se matava o comércio, a prosperidade e o futuro da Província de Angola.»
As reclamações e pedidos de esclarecimentos choviam. Sá da Bandeira é que não desistia e, em potltaria, enviava instruções rigorosa s ao Govêrno Geral de Angola sôbre às dificuldades expostas por 3J<!uêle funcionário na execução do decreto aludido.
A portaria é um -extenso documento, extremamente minucioso e elucidativo, revelando o espírito esclarecido do seu autor e as suas idéias sôbre processos modernos de levar o
negro a trabalhar e a !ter amor ao trabalho, sem ser pela violência, isto numa época em que a
grande maioria defendia o trabalho forçado e via nos pretos ainda uma 'raça inferior, só valiosa pelo que rendia como mercadoria!
Sá da Bandeira com-eça naquele documento por afirmar que a relutância do prêto ao
serviço de carrêto se encontra precisamente nos distritos de Colongo-Alto, Ambriz, Punco-Adongo, onde, dantes, os indígenas eram obrigados a fazer serviço sob ameaças e extorções de tôda a natureza, com o fim de os funcionários locais enriquecerem ràpidamente, ao passo
que o mesmo não acontecia nos lugares onde essa prática não era usada. Depois de rebater
uma por uma as objecções apresentadas, repete em conclusão o que já havia oposto ao argumento da recusa do prêto ao trabalho. E acrescenta: «Convém que a tendência que os indígenas dos distritos mencionados mostram pela agricultura seja aproveitada e desenvolvida
por meios suaves e indirectos, combatendÇ>-se, ao mesmo tempo, por I()utros meios da mesma
natureza, a repugnância que os habitantes de o~tros lugares parecem ter ao trabalho, quer
seja agrícola, quer de carrêto)}. Nem o decreto de 3-XI-18S6, criando o imposto de palhota
- eXiplicava ainda - tivera outro fim que não o de, ampliando os rendimentos da Província,
igualmente «criar nos indígenas a necessidade de trabalha,. a fim de produzirem valores suficientes para pagar os impostos».
Enrnnera depois outros meios «para indirectamente levar o indígena aI() trabalho:
«a) Obrigar os sobas e dembos, que habitam terra apropriada à cultura do algodão, a
apresentarem anualmente, na cabeça do respectivo concdho, em dia designado, 'U1n determinado número de arráteis do dito produto, em proporção ao número de fogos que contassem as senzalas e seus subordinados; êsses tantos arráteis seriam comprados pelo govêrno da
Província por um preço remunerativo, anteriormente fixado em uma tabela organizada pela
Junta da Fazenda, ficando porém livre eros indígenas disporem por outra forma do produto das
suas lavras, contanto que a quantidade total, apresentada por cada soba, fôsse sempre a que se
houvesse fixado.»
«b) Permitir que em lugar do algodão pudesse o indígena, conforme as localidades.
apresentar outros géneros de produção agrícola ou mineira da província, como tabaco, arroz,
café, gado, ferro, cobre, enxôfre, devendo os equivalentes serem designados na mesma ou em
outra tabela.~

o

algodão e os géri'eros comprados, em conseqüência desta medida, seriam vendidos
pela Junta da Fazenda em hasta pública e o seu produto arl'ecadado no seu cofre.»
«c) Determinar que o Chefe da família que não apresentasse!él quantidade de algodão
ou outros produtos seria obrigado a ,trabalhar para o ·Estado nas estradas ou na agricuttura, de modo que o valor dêsse ,trabalho fôsse equivalente ao dôbro e ao triplo do preço por que o
Estado devia pagar o género que o Chefe de família fôsse obrigado a apresentar, sendo para
êste fim calculado em lOO .réis o valor do jornal de cada indíge~a,»
«d) Estabelecer que o Estado pudesse ceder a par.ticular.es êsses dias de trabalho para
ser 'empregado na agricultura, mediante uma compensação equivalente em dinheito, cuja imporJtância deverta ser aplicada, parte como salário para o indígena, par,be para o melhoramento
das vias de comunicação jntemas,»
«e) Introduzir, de um modo suave, o uso dos trajes europeus, determinando que os
sobas e os macotas, quando 'assistissem às audiências das 'autoridades principais da Província,
deveriam apresentar-se v·estLdos à ,europeia e que 'também assim andassem vestidos os escravos
à custa dos seus senhores - tudo sob pena de multa,»
«I) Persuadir os indígenas, mais abasrtados, a construírem casas à moda europeia para
sua habitação,»
«g) Activar o impulso, já dado na Província, pelo Governador Geral, à abertura de
esrtradas carreteiras entre diversos pontos, e, em especial, aquelas que conduzem aos lugares
de embarque,»
«h) Recomendar aos párocos e missionários 'que, nas suas práticas, procurem convencer os indígenas da necessidade do ,trabalho e da conveniência .de se vestir.em à europeia,»
«Estes meios e outros .deviam concorrer para criar necessidades aos pretos e estas ,trariam a necessidade do trahalho,».
«É necessário, diz na sua lO , a consideração, que desapareça, para .sempre, a antiga idéia
de que aos brancos residentes nas colónias portuguesas da África pertence explorar o trabalho
dos indígenas, sem lhes darem a r.emuneração, É necessário 'que a autoridade mantenha, com
tôda a fitmeza, o princípio de nenhum particular poder exigir dos indígenas serviço algum
sem que lho pague pelo que com êlc ajustar. pois que êsse dir,eito é garantido pela Cal1ta Constitucional da Monarquia a todos os portugueses, quaLquer que seja a sua naturalidade, raça
ou côr, direito que os antigos soberanos dêstes reinos haviam declarado pertencer aos índios
do Brasil e aos negros livres das Colónias Portuguesas,»
«Sendo porém ceJ."lto que o Estado tem a faculdade de obrigar o indivíduo africano a
um serviço temporário, como se pratica na Europa 'em ocasiões excepcionais, - é como serviço excepcional e necessário ao bem do Estado que poderão ser :tomadas algumas medidas
que ficam indicadas, por.quanto, se é com efeÍrt:o de maior ~mpoJ."ltância para o hem estar, civilização e engrandecimento da Proví.ncia de Angola que os seus habita,ntes de raça preta cheguem progressivamente a um 'estado de civilização igual à dos brancos que ali r.esidem, não é
tamoom menos, urgente evitar que, por falta de comércio dos ser.tões, se atenuem os rendimentos principais da Província, e se comprometa por essa forma o serviço e a ordem pública,»
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«Quanto aos sobas e dembos que accolherem os indígenas que hajam abandonado
as suas senzalas para se subtraírem ao pagamento do imposto e ao 'trabalho, cumpre que êsses
sobas e dembos sejam obrigados a entregar os fugitivos, impondo-se-Ihes, quando o não fizerem
logo, uma multa adequada ou outras penas que os governadores e.9tabelecerem.»
«Tendo, pois, Sua Majestade em especial atenção quanto o Governador Gera'l da Província de Angola expôs e hem assim as considerações expendidas, manda, pela Secretaria do
Estado dos Negócios da !Marinha e Ultramar, comunicar :ao mesmo Governador Geral que
há por bem autorizá-lo a adoptar e publicar as providências que fôr necessário sôbre o assunto
de que se trata, dev·endo cingir-s.e, nos pontos essenciais, ao que fôra indicado nesta Portaria,
e dará parte sucessivamente, para êste Ministério, das ordens que expedir a tal respeito e do
resul.tado das mesmas oudens, esperando o mesmo Augusto Senhor que êle Governador Geral continuará a empregar, como até agora Item feito, todo o zêlo no cumprimento das suas
reai.s ,determinações ,em assunto que tão recomendado lhe está e por modo que consiga os
benéficos fins do decreto de 3/12/1856, no justo interêsse dos indígenas, sem dano grave para
a agricultura nem para o comércio interno, cujo aumento e prosperidade Sua Majestade muito
d'eseja. ---. Paço, em 22 de Outubro de 1858. a) Sá da Bandeira.»
Nesta sábia e previdente portaria, o Ministro da Marinha e Ultramar, antigo Presidente do Conselho Ultramarino, sin:tJetiza de facto os princípios dominantes nos nossos dias
---. os meios persuasivos, a exemplificação pelo branco do respeito dos compromissos, o apêlo
ao amor próprio do indígena, o incitamento ao trabalho pelas necessidades que se lhe criem.
Um notável colonialista belga, o coronel Thys, numa sua comunicação ao Instituto
Colonial e Internacional (secção de Bruxelas), ,refutou a argumentação dos que afirmam não
ter o negro necessidades, dizendo: «b indispensável compreender que temos de tratar com
sêres humanos, a que não podemos privar dos gozos ou praz'eres já conhecidos, sem lhos substituirmos por outros gozos ou outros prazeres. b indispensável dar-lhes, em troca do gôzo da
preguiça, :um gôzo ainda maior».
Sá da Bandeira, no s-eu «Trabalho Rural Africano e Administração Colonial», em que
resume as daJtas mais decisivas da sua vida de estadista e os seus esforços pela emancipação
das ,raças chamadas inferiores, pronunciou, muito antes, as mesmas frases humanitárias:
«Tem-se afirmado que os negros não se prestam ao ttabalho senão pela fôrça. Esta asserção
gratluita, que .se pretendia fazer passar por axioma, data dos tempos do tráfico dos escravos ...
<cO negro recusa 'trabalhar quando se lhe não paga o seu salário ou êste é insuficiente
e quando é maltratado: neste caso conduz-se como o europeu ...
«Dê-se aos negros compLeta segurança pessoal e da propriedade; faça-se desenvolver entre êles a instrução, criando escolas numerosas; haja seminários em que se habilite um clero
indígena que, espalhado entre os povos, possa contribuir para a sua civilização; abram-se
vias de comunicação que facilitem as transacções comerciais e pelas quais a fôrça armada
possa marchar sem embaraços para manter a ordem pública ou para repelir agressões estranhas.
«Por êSites meios e por outros se farão ·aumentar as necessidades dos indígenas as quais

301

,

estimularão os mesmos a buscarem pelo seu trabalho os meios de as satisfazer ... » Portanto,
vigorosa efectivação das medidas que impedem a exploração do indígena.
«Que o negro seja pago d'O seu trabalho segundo aquilo que fiz'er, como se pratica
em Portugal, e achar-se-ão Itrabalhadores; a autoridade pública não deve iuoervir senão para
faz'er respeitar o dir.eito que pertence a cada!»
Admirável síntese a dêste estranho apóstolo das raças negras! E, para que a passagem
do sistema do trabalho forçado para o livre não produzisse as naturais perturbações, Sá da
Bandeira, previdentemente, aconselha a que se contratassem, «desde já, alguns croumanos
para as roças de São Tomé, dando liberdade, ao mesmo tempo, a outros .tantos dos melhores
libertos, com a condição de continuarem ao serviço, por jornal, dos seus actuais patrões, durante um, dois ou três anos. A passagem far-se-ia gradualmente, evitando-se as precipitações,
que é 'Onde está o perigo.»
O alvitr,e do contrato dêstes trabalhador'es exóticos, originários da costa africana do
Crou, foi aceite e os seus resultados são contados em 1866, por FranGÍsco Lencastre, funcionário público residente na Ilha do Príncipe, e mais tarde redactor do «Correio U1tramarinQ»
o qual, comparando o trabalho de um liberto com o de um croumano, diz: «O primeiro, que
havia sido 'escravo comprado 'e m Angola, custava em São Tomé, pelo menos 20 lihras (90$000
reis); e o segundo custava, além do salário, a importância de 2 passagens ou 4 libras (18$000
~eis); calculando pormenorizadamente o custo do trabalho do liberto e o do croumano, em
um prazo de 3 anos, concluíu-se que a despesa diária feita pelo cultivador seria, com o liberto,
de 50 rs, e com o croumano de 73 rs., -. diferença 23 rs., devendo atender-se que o trabalho
dês te é muito superior ao daquele».
O contrato dos trabalhadores exóticos era uma fórmula que, na aparência, procurava
respeitar 'O dil'eito humano. Usaram-na os ingleses, os franceses e os espanhói~ quando reconheceram que a escravatura acabava. Sá da Bandeira quere com ela promover o consentimento
livre do trabalhador. O forçado ou o escravo trabalha o mínimo necessário a evitar o castigo;
o trabalhador livre encontra no interêsse da família e na dignidade própria os estímulos da
actividade.

Libertos da escravatura e do -trabalho compelido, Sá da Bandeira queria que os indígenas se civilizassem, pela educação e instrução.
«Várias medidas, diz êle n'O seu «Trabalho rural africano», se têm tomado nos últimos 30 anos, mas falta muito a fazer. Criaram-se algumas escolas para os dois sexos; deram-se
gratificações aos párocos que ensinassem as primeiras letras; fizeram-soe diversas reformas relativas à instrução pública e organizou-se o Colégio das Missões Ultramarinas. Convinha estabelecer em Luanda ou em Mossâmedes, uma Escola Normal, regida por mestrés idos de Portugal, onde se preparassem indígenas para mestres das Las letras: lêr, escrever e contar e conhecim-ento do sistema métrico é instrução bastante para os mestres indígenas. Uma outra escola
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semelhante convinha também organizar para mestras C).» Afirma ainda a necessidade de ·um
Liceu em Luanda, podendo ser unido ao Seminário, como o de Santarém; nêle se habilitariam
os empregados menores da Província, para o que o ensino ministraria conhecimentos de agricultura, indústria e comércio coloniais, além do ensino da língua indígena bunda, exigível
aos funcionários civis ou eclesiásticos que tratassem com o prêto. Nem faltava no seu plano
um Jardim Botânico, um Museu e uma Biblioteca Pública.
Sá da Bandeira foi o criador do Colégio das Missões Ultramarinas, fu~dado em Sernache do Bonjardim. «Com êle tem feito o Estado grandes despesas, mas, até agora, o proveito
tem sido limitado. É pois necessário que se cuide em que êle corresponda ao seu destino ... »
Como? Seleccionando melhor Director e Mestres, incluindo nos programas o ensino
das línguas indígenas, noções de agricultura, medicina e alguma arte útil, a fim de que a
propaganda da fé se complete com a da civilização. O plano de estudos que estabelece para os
seminários divide-o em duas partes: uma constituída por matéria eclesiástica e música, outra
pelas Ciências Naturais e Físico-Químicas, pela Matemática elementar e Desenho Linear, pela
Geografia, Agricultura e língua bunda.
E, recomenda depois cuidadosamente: « As lições teóricas devem ser acompanhadas de
experiências para o que cumpre que o Colégio possua, além de uma biblioteca, um laboratório de química, um gabinete de física, um museu de história natural, um horto botânico .e
um terreno para trabalhos agrícolas.
«Os alunos devem também :receber lições de História Nacional e História Colonial».
E, como complemento dêste ensino, Sá da Bandeira afirma ainda que «seria conveniente que
o número de igrejas paroquiais fôsse aumentado em Angola». E ao lado de cada igreja, uma
. escola, e residência de pároco e professores, núcleo de novas povoações.
E de facto, não ficaram em palavras e projectos êstes seus belos planos, porque tôdas
estas institUIções foram não só criadas em Angola mas também em Moçambique, que se encontrava em grande decadência «ou quási redu zida ao tÍtulo de senhorio inútil, e no caso de
passar fàcilmente para a antiga dominação dos cafres ou dos vizinhos que dominavam no
Cabo da Boa-Esperança ou na ilha da França».

*

O sistema do r·ecrutamento dos funcionários coloniais tem um papel fundamental em
todos os países que procuram colonizar. É-lhes necessária educação apropriada pois se reconhece
ser muito diferente dirigir uma sociedade já organizada de uma em que tudo esteja por fazer.
Depois, o facto de estes funcionários estarem longe da fiscalização da Metrópole impõe
escrúpulos ainda maiores na sua escolha. Portanto, além da cultura, exija-se aos funcionários
coloniais qualidades morais e espírito de decisão, rápido e oportuno, porque têm muitas vezes de deliberar sem consultar os superiores.
(1) Em nota do próprio punho de Sá da Bandei~a a uma carta do deputado António José de Seixas, regista: «Devem-se estabelecer as suficientes escolas de língua po~tuguesa e todos os filhos dos sobas devem aprendê-Ia. Pode fundar-se uma Escola Normal em Luanda onde se ministre a instrução a mestres pretos, Estes terão
uma gratificação por cada indivíduo que ensinem» (Arquivo Colonial).
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As idéias de Sá da Bandeira, sôbre o recrutamento dos funcionários do Ultramar foram já esboçados na .sua cal1ta a Latino Coelho, em pal1te aqui transcrita, na passagem referente aos Governadores das Colónias. Por isso aqui resumiremos os poderes que, naquela
época, êle pensava que deveriam ser atribuídos a estes altos funcionários.
O alargamento da acção dos GOViernadores - esclarece Sá da Bandeira, r,espondendo
a uma das fieclamações da Associação Comercial- «pode ser admttido, dentro de certos limites. Serão de aconselhar os parlamentos, como os têm várias colónias britânicas - Canadá e
Austrália, por exemplo? Mas a Inglaterra só concede tal instituIção onde só os europeus as
possam servir. Se a estabelecêssemos na fndia, seria um instrumento nas mãos dos indígenas
que êles haviam de empregar, auxiliados pela imprensa local, como meio de excitar as paixões
a favor da independência do país. Seria pois um contra-senso a existência de uma instituIção
desta natureza.»
I
«Portugal colonizou, no sentido próprio da palavra, as ilhas de Pôrto San1to, ,Madeira,
Açôres e o Brasil. Hoje 'só as ilhas podem considerar-se como tendo $lido verdadeiras colónias.»
Os 'territórios da monarquia, cujos habitantes são de raça estl"anha à dominante, são
conquistas. E9tão portanto em circunstânci.as análogas à fndia e Ceilão, à Terra .Nova, etc.
(~Ora, =-=- termina com decisão - comonós queremos (e é nosso dever querer) comervar a integridade da mo.narquia, cumpre-nos não introduzir na legislação colonial instituIções
que possam tender a divi.di-la.»
Quanto à extensão dos poderes dêstes governadores, Sá da Bandeira está perfeitamente
dentro dos prjncípios da Ciência da Colonização. Assim, afirma que, (mo Art. 15.° do Acto
Adicional se e9tabelecem as condições em que os governadores gerais poderão Itomar medidas consideradas urgentes e para a execução dos quais se possa esperar a desição das Côrtes;
e, em decreto de 14 de Agôsto de 1856, já no Conselho Ultramarino, regula as a'tribuIções
da'q ude artigo 15.°, nos seguintes ,termos =
«Art. 2.° - São considerados de necessidéllde urgente todos os casos em que fôr compremetida a segurança interna ou externa dos povos do Ultramar;
«Art. 3.° - Igualmente todos aquêles que exijam decisão imediata e não possam esperar pela providência das Côrtes ou do Govêrno; em tais circunstâncias poderão os Governadores Gerais, ouvidos os ,Conselhos do Govêrno, adaptar as medidas que enltenderem necessárias. «Regulamenta, depois no Art. 4.° e nos seus 17 ,números, tudo o que não é considerado urgente e portanto não permitido aos Governadores.»
Sá da Bandeira não abraçava as idéias do sistema de autonomia, mas estava também longe do de suj1eição, porque conhecia os perigos e inconv1enientes do prirmeim, e a impossibilidade da sustentação do segundo, contrário .aos seus princípios e consciência. As suas
normas eram um tê~mo médio que se aproximava da assimilição, de acôrdo com .os princí, pios liberais da Revolução e com uma política' que não sacr.ificav;a os interêsses ,das Colónias
nem os da M 'ãe-Pátria - - política de concórdia e de fraternidade, a unir os corações daquém
e além mar, e a elevá-los num ideal comum e .superior.

E sôbre a duração do exercício das funções dos Governadores, considera curto o prazo
de 3 anos; alargou-o por isso para 5 anos a fim de lhes garantir a estabilidade e dar tempo a
conhecer o território, os usos e costumes dos povos.
Relativamente às habilitações dos funcionários coloniais, Sá da Bandeira r:econheceu a
necessidade da criação de um Curso Especial para a preparação dos empregados administrativos, militares e judiciais das nossas colónias, porque considera a falta de preparação e de espírito dêsses agentes a causa principal «do estado deplorável da administração do nosso ultramar». E, dentro do pensamento moderno, afirma que, para a boa administração de carácter
civil, que as nossas colónias devem possuir, «é necessário ter em atenção as .qualidades dos
empregados europeus, mandados para aquelas terras - ponto que em Portugal não tem sido
bem considerado e, acêrca do qual cumpre providencian).
Sá da Bandeira completava assim o seu pensamento, já delineado quando traçara o
plano do Colégio das Missões e da Escola Normal, em que os sacerdotes das Missões e os
mestres do ensino nas Colónias deviam conhecer as línguas indígenas para exercer as suas
funções.

As questões difíceis da 'emigração e da colonização foram facadas por Sá da Bandeira
numa completa compreensão das variadas soluções a que elas conduzem.
A emigração de pessoas, como factor de colonização; a origem e na'tmeza dos emigrantes; a colonização sistemática e os seus agentes; os prémios aos emigrantes; a distribulção de terras, de sementes e alfaias; as instruções sôbre a escolha de terras a colonizar; a
colonização por degredados; a emigração de capitais e as indústrias; as vantagens dos capitais emigrados para a exportação, etc., - tudo são problemas estudados pelo nosso colonialista,
nos seus planos de organização e engradecimento dos domínios portugueses de além-mar.
Recohecendo que é necessário promover e proteger a mnigração 'europeia para as nossas colónias, afirma Sá da Bandeira ser a emi gração portuguesa a que n'Os interessa, principalmente, em conseqüência da inclinação natural dos portugueses a emigrar, apesar das medidas de repressão, principalmente no tempo de D. João V.
«Cumpre fazer aumentar nas nossas colónias o número dos europeus, fazendo derivar
para das uma parte dos portugues·es que vão para terras estrangeiras. Mas para que isto se
possa conseguir é necessário incitar o interêsse indivídual quer seja o dos próprios emigrantes
quer o dos agentes de emigração.»
O autor do «Trabalho Rural Africano» expõe depois a conveniência de se seguir o
exemplo do Canadá, da Austrália e Nova Zelândia. «Se alguns dos nossos compatriotas o imitassem, estabelecendo-se em Angola ou em alguma das outras colónias, poderiam melhorar a
sua sorte, tornando-se fazendeiros e habilitando-se, pelo seu .trabalho, a deixar:em, quando
falecessem, a suas famílias com recursos abundantes. A cultura do caf,é, de algodão, do tabaco
e a fabricação da aguardente que, na Província de Angola, têm criado boas fortunas, podia
ser igualmente proveitosa para esta classe de colonos.»
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Sá da Bandeira fêz três tentativas de colonização com militares: uma, nas terras altas
e salubres da Huíla; outra, na Zambézia, na vila de T ete; e outra, na excelente baía de
Pemba, em MlOçambique.
Tôdas, porém, falharam em conseqüência de os serViços militares a que eram obrigados
os colonos não lhes permitir tempo para a cultura das terras. Concluía da experiência que só
poderiam ser colonos os soldados restituídos à classe civil; o Estado continuaria por um ano a
pagar-lhes o pré, favorecendo-lhes terrenos, casa, utensílios de lavoura, semente, e ~agando
-lhes o transporte de mulher e filhos.
A 'questão discutida da colonização por degredados é tamb&n abordada pelo notável
Presidente do Conselho Ultramarino, que é de opinião dever deixar-se ao govêrno a designação dos lugares em que devem cumprir as sentenças. Nem para a índia nem para Macau se
devem mandar, tanto pelo custo do transporte como pela facilidade da fuga. Como próprio
para estabelecimento presidiário, indica a Ilha do Sal e Santa Luzia, em Cabo Verde. Ali
arroteariam baldios que seriam concedidos aos que de entre êles se distinguissem pela conduta
e bom trabalho.
Sá .da Bandeira sabia bem que a colonização por deportados, além de se aproximar
da realizada por escravos, era perigosa se não fôsse Gercada de tôdas as precauções e cautelas.
Queria, é certo, afastar das prisões do reino os condenados, onde o seu estado moral
não poderia melhorar pela camaradagem com os companheiros do crime; desejava porém isolá-los, num território dos nossos domínios, onde se regenerassem pelo trabalho e educação.
Os seus plano~ sôbre a colonização de Moçambique .e Timor foram também expostos
pelo Apóstolo da emancipação dos escravos.
Para Moçambique, a emigração que aconselha é a da índia portuguesa, «procurando-se que os emigrados se estabeleçam com as suas famílias naquela colónia, com a condição
de o Estado lhes dar terras suficientes para cultivar e a necessária segurança de pessoas e propriedades.»
E, quanto a Timor, Sá da Bandeira afirma a oonveniência de se promover a emigração,
para ali, d.e agricultores e artistas chineses. «E será útil fundar um novo estabelecimento
comercial em alguns dos portos da costa sul da ilha, o qual dev'erá tornar-se importante em
razão da colonização, já começada, d.e fronte da costa ·da Austrália, nas vizinhanças da estação
do cabo telegráfico submarino, recentemente colocado no pôrto de Darwin.»
e

Em 1872, Sá da Bandeira, retirado da vida política activa, mas sentindo em si o fogo
sagrado que, durante tantos anos, o animara, diz numa carta a Latino Coelho, o grande publicista e político português do seu tempo: «Na actualidade, as colónias portuguesas acham-se 'em melhores condições do que aquelas em que ·estavam antes do estabelecimento do regimen constitucional. Tôdas vão prosperando». E passa depois a enumerar: «Os territórios da
índia continuavam na .deca.dência que se havia seguido à preponderância marítima na Ásia.
Angola e Moçambique constituíam grandes mercados de escravos que de lá eram levados na
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sua máxima parte para o Brasil. O tráfico da escravatura foi abolido, o que causou grave CrISe
financeira nestas colónias, mas a abolição foi o fundamento para entrarem no caminho da prosperidade em que marcham.
«Muitas leis, muitos regulamentos têm sido publicados durante o regime liberal, com
o fim de melhorar as condições dos povos ultramarinos. Convém prosseguir neste sistema e
cuidar especialmente em que para as colónias de África se encaminhe a emigração e os capitaIs europeus».
E, documentando, afirma à Associação Comercial de Lisboa, em resposta à sua Representação: «Convém ver o que se fêz desde 1834. O número de municipalidades dobrou;
foram criadas Juntas Gerais de Províncias com atribuIções consuLtivas; criou-se uma Rela- ção em Luanda e reorganizaram-se os Tribunais de Justiça; aboliram-se os monopólios que
existiam em Moçambique; aboliu-se o tráfico da escravatura; aboliu-se o serviço forçado dos
indígenas em Angola; deu-se a liberdade da imprensa; instituíram-se os Boletins oficiais dos
Governos das Colónias; promoveu-se a cultura do algodão, mandando o govêrno buscar as
melhores sementes a Nova-Orleãs; regulou-se por lei a alheação das terras e baldios do
Estado; aboliu-se a antiga il1.9tituIção, quási feudal, dos Prazos da Coroa, nos rios Sena ou
Zambézia; recuperou-se para o domínio do Estado a ilha de São Vicente, que era pertença
dum particular, levantando-se ali a povoação que tem o nome de Mindêlo; fundou-se a colónia
de Mossâmedes,em Angola; ocupou-se o pôrto de Ambriz, Bembe e São Salvador do Cango
e estabeleceu-se a navegação a vapor no Quanza» . «Em Moçambique, foram ocupados GlS portos de Angoche e as ilhas de Bazaruto, perto de Inhambane, onde se pescam pérolas, sendo
abertos ao comércio nacional e estrangeiro todos os portos da ProvÍ'ncia; e explorou-se cientlficamente a Província de Moçambique pelo Dr. Petess. Por comissão do govêrno português,
c ilustre botânico Dr. \Velwitsch estudou a flora de Angola, trabalhos que, na fauna, foram
realizados pelo naturalista Anchieta.»
«E, comparando a receita de 378.000$000, anterior a 1834, com a de 1'464.000$000,
orçada para o ano económico de 1871-1872, acha-se que esta é quási o quádruplo daquela. E
isto demonstra que, longe de haver decadência financeira nas colónias portuguesas, nelas
houve progresso, conseqüência indubitável da abolição do tráfico da escravatura e da legislação
promulgada "depois de estabelecido o regime constitucional. «(Carta a Latino Coelho sôbre a
Reforma -da Carta Constitucional- Opúsculo - 1872»).
Síntese perfeita e admirável de todo o esfôrço e obra do Marquês de Sá ,da Bandeira,
que, se em vários problemas foi infrutÍfera, ficou a marcar como exemplo e lição, tão brilhante
que despertaria um movimento interno de intenso interêsse pelas coisas coloniais, de que foi
símbolo a Sociedade de Geografia de Lisboa, com os seus elementos mais activos - Andrade
Corvo e Luciano Cordeiro I
Portugal regressava assim à sua política colonial e Sá da Bandeira é, na verdade, o Precursor do Ressurgimento do nosso Império de Além-Mar.
MÁRIO DE VASCONCELOS E SÁ.
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CAPÍTULO III
Guerras de conquista - 1833 -1885

E

NQUANTO na metrópole os portugueses se debatiam nas chamadas «lutas liberais»,· derramando sangue e consumindo energias; enquanto, depois, as tropas portuguesas que
se bateram nessas dilatadas «campanhas da liberdade» - guerra civil, cruel e fratricida, de um quarto de século! - se estiolavam num largo período de paz metropolitana que se prolongou até à primeira revolução republicana em 1891, - . lá fora, nos outros
continentes, os portugueses continuavam a empenhar patrioticamente os seus esforços para
manterem e porventura alargarem, pela fôrça das armas na falta de outros meios, aquilo que
ainda restava do antigo império ultramarino do Portugal conquistador.
Vamos procurar dar notÍcia, embora sumária, dos principais factos ocorridos na realização dêsses objectivos coloniais, durante o período que decorre de 1833 a 1885, ano êste erll
que o famoso Congresso de Berlim, proclamando a doutrina da «efectivação da posse», desperta
no espírito dos governantes portugueses a necessidade de r.ealizarem, sem demora, uma ocupação efectiva das colónias, sobretudo da província de Moçambique, ao tempo a mais ameaçada,
iniciando-se então uma nova fase combativa na nossa actividade colonial.
Começaremos pelas colónias .da Africa Ocidental.

ANGOLA - Ao entrar o segundo quartel do século XIX, a ocupação de Angola limitava-se a uma faixa lit?ral, que para o interior pouco se alargava, sem limites definidos. Ao
norte alastrava-se pelas margens do Zaire ~té aonde êste rio é navegável; para o sul estendia-se
até aos limites de Caconda Velha.

Para sul dêstes limites, apenas havia conhecimento do Humbe, na margem direita
do médio Cunene, sendo absolutamente ignorada tôda a região da margem esquerda
dêste rio.
Mesmo a zona costeira ao sul de Benguela era ainda mal conhecida, quando, em 18 39,
a corveta «Isabel» realizou a sua viagem de exploração, até Pôrto Pi.nda (actualmente Pôrto
Alexandre), .reconhecendo as baías de Mossâmedes e dos Tigres, enquanto o tenente de artilharia, da companhia de Benguela, João F. Garcia, se internava pelos sobados de Quilengues e da
Huíla até ao de Jau (Lobela), para obter informações do interior.
Assim foram reconhecidas e estudadas as baías dos Tigres e de Mossâmedes, vindo a
fundar-se nesta última, em 1845, a vila do mesmo nome, por iniciativa de Sá da Bandeira, que
ali fêz instalar, como colonos, algumas famílias de açorianos e madeirenses.
Pela mesma época foi assinalada por dois exploradores sertanejos a existência da belicosa tríbu dos ovampos que, na margem esquer.da do Cunene, dominava outras tríbus vizinhas, e cujos sub-tipos mais característicos - os cuamatos e os cuanhamas - viria~, com o
decorrer dos tempos, a manifestar ostensivamente a sua rebeldia contra a autoridade portuguesa, .que só em 1915 conseguiu dominá-los por forma decisiva.
A fronteira dos cuanhamas chegaram os portugueses nos meados do sfculo XIX, quando
ocuparam os Gambos (1856) e o Humbe (1859), estendendo assim o seu domínio que, para
o sul de Benguela, era até então ainda limitado à faixa litoral que tinha por centro a nascente
vila de Mossâmedes.
Quando em 1859 chegou ao Humbe o seu comandante militar, capitão Miguel Gomes de Almeida, com uma fôrça de ocupação, logo ,comunicou ao Govêrno Geral os perigos
que via na vizinhança da aguerrida e insubmissa tríbu dos cuanhamas. E, sem esperar por
instruções superiores, tomou a iniciativa de estabelecer com estes as primeiras rela~ões, a pretexto duma intervenção em favor do ' proscrito Cassua, banido herdeiro do sobado do
Cuanhama.
Foi assim que, em 1860, o alferes Sebastião Nunes da Mata se dirigiu com uma pequena fôrça contra o soba Camba, que, receando que os portugueses investissem no poder o
seu rival Cassua, se apressou a enviar emissários ao comando militar do Humbe para propor aos
portugueses paz e amizade.
Efémera conquista! Mercê duma política hesitante - que em Angola como noutras
colónias tanto prejudicou a soberania portuguesa - o Humbe era em breve abandonado,
como os Gambos, e o domínio português voltava a centralizar-se em Mossâmedes.
Mas a vila, sem defesa, ainda em 1880 era assolada com freqüência pelos ataques dos
hotentotes, que roubavam, matavam, incendiavam, levando o terror a tôda a região. Só a chegada de uma coluna boer ao planalto da Huíla e a instalação das missões católicas do Espírito
Sa.nto cons,eguiram modificar um pouco essa situação e permitir que, de' novo, o domínio português começasse a estender-se lentamente até ao Cunene. Para 'sufocar uma revolta do gentio do
Humbe, foi organizada na Huüa, em 1885, uma fôrça que, sob o comando do capitão de
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linha Pedro Augusto Chaves, sustentou combate com os rebeldes durante três dias, tendo
infligido aos indígenas numerosas perdas e incendiando tôdas as libatas de revoltosos que encontrou no percurso, até ao Humbe. Aí chegado, tratou Pedro Chaves de atacar e raziar as povoações dos rebeldes, resultando para estes, centenas de mortos e muitos prisioneiros, entre os
quais alguns dos chefes.
2.&

Assim foi reocupado o Humbe, ao mesmo tempo que uma pequena .expedição organizada em Caconda, sob o comando do bravo Artur de Paiva, então tenente do exército colonial,
tendo por missão montar dois postos militares no Cubango, que pusessem côbro às correrias
dos cuanhamas e outros povos do Ovampo, conseguia ao cabo duma segunda tentativa (já
em 1886, porque a de 1885 fracassara), cumprir essa missão: foram montados os postos militares «Princesa Amélia», na margem esquerda do Cubango, e «Maria Pia» no Dongo.
EntretélJnto, no norte da província, a nossa actividade militar só merece menção a partir
de 1872, ano êste assinalado pela revolta dos Dembos.
A região dos Dembos que, em 1862, era colonizada com portugueses vindos do Brasil,
que se dedicaram à cultura do café e do algodão, entrava num período de sensível prosperidade
quando em 1872 rebentou a revolta.
Caculo Caenda, soba despótico contra o qual os seus povos vinham de há muito a insurgir-se, pretendeu impor, pela fôrça, ao govêrno português a prestação do auxílio de que
precisava para dominar aquêles seus súbditos, não satisfeito pela forma como até então, desde
1868, êsse seu pedido de auxílio tinha sido atendido. E arrastando consigo os dembos Cazuangongo e N'Gombe Amuquiama, fomentou a revolta das populações próximas, a pretexto de
abusos praticados pelos negociantes e fazendeiros e pelos funcionários encarregados da cobrança das dízimas, causa esta freqüente de rebelião de indígenas nas nossas colónias, onde
nem sempre essa missã"o fiscal coube - , sobretudo na época a que nos referimos - a pessoas
de escrupulosa honestidade.
.
Os revoltosos expulsam da região dos Dembos todos os europeus e massacram o proprietário Artur da Silva e tôda a família à excepção duma filhita de 6 anos, branca, que levam
como trofeu de guerra.
Uma pequena fôrça, sob o comando do já então capitão Nunes da Mata, chega ao
pôsto de Sassa, sede do concelho dos Dembos, mas, verificando a sua insuficiência para dominar a rebelião, pede socorro a Luanda.
Entretanto Nunes da Mata bate-se, em 27 de Fevereiro, com os revoltosos em Lombige. Mas só em Maio seguinte, substituído, pelo então tenente-coronel Miguel Gomes de Almeida, o pouco activo comandante Alvim Pereira, da fôrça enviada ,de Luanda, e recebidos
reforços e reorganizadas as fôrças em operações, o novo comandante ataca os rebeldes, que sofrem numerosas perdas.
Em fins de Junho o ataque dirige-se contra o dembo Cazuangongo com tal violência
que êste vê-se obrigado a fugir, depois de ter experimentado muitas baixas; mas essa vitória
custava-nos a vida dum oficial, o alferes José Emídio Tavares, e de 10 praças.

311

Gentio, vassalo do Caculo-Caenda é igualmente batido com grandes perdas, em 7 e
8 de Julho, e os régulos rebeldes resolvem pedir a paz.
Em 24 de Setembro é assinado um auto de submissão, e as fôrças portuguesas são recebidas festivamente, em Outubro, pela população de Luanda.
Tinha ficado no pôsto de Sassa - posição importante, que servira de base das operações, mas dominada pelas banzas do Cazuangongo e do Caculo-Caenda - uma pequena
guarnição comandada pelo alferes ,José 1I1~cio' de Oliveira, que intrepidamente tinha sustentado, durante cinco meses, o cêrco dos revoltosos. Por, fim, a modesta guarnição, cada vez
mais depauperada pela falta de recursos ,e pelas doenças, viu-se forçada a abandonar o pôsto
em fins de Novembro"ficandô a região desguarnecida porque nenhuns 'novos postos tinham
sido criados pelas fôrças em operações.
Assim se perderam as vantagens alcançadas em tantos meses de campanha, é a insubmissão dos Dembos continuou a dar 'q ue faz,er aos governos suce'ssivos da província, até à
ocupação defiriitiva da região, que' só veio a ser realizada já no 5~Cti10 actual, em r919'
Dois 'anos depois 'das operações nos Dembos, que acabamos de sumàriamente narrar,
sublevavam-se, em meados de 1874, os povos de Malange e de Ambaca.
, 'Foi ericarregada de dominar os rebeldes uma fôrça que, sob o comando,do major José
Joaquim Teixeira Beltrão, partiu' de ~alange em I I de Agôsto e, após quatro dias de marcha
debaixo de fogo, conseguiu alcançar o forte «Duque de Bragança», forçando os revoltosos a
levantar o éêrco que lhe vinham fazeúdo.

O comandante do for'te, capitao Geraldo António Vítor, substituindo o major Beltrão,
que éaíra 'gravemente doente, dirigiu a perseguição dos rebeldes sitiantes, que conseguiu des'
baratar éom pesadas perdas.
Assumiu ' depois o coma.ndo efectivo 'das fôrças Nunes da Mata, 'que com elas seguiu
para Ambaca, onde chegou em .outubro, castigando severamente os povos rebeldes dêsse
concelho.
, Assim se ,dominaram as rebeliões dos povos de Malange e Ambaca, desde então, pode
dizer-se, absolutamente pacificados.
'
E até ' 1885 nenhuma outra acção militar merece registo, na grande colónia portuguesa .da Áfricá Ocidental.
'
GUINÉ -' São tão diferéntes a's órigens, os ' caracteres, as religiões e as qualidades ou
costumes béliéos ·dos variados povos que habitam a' Gilint portuguesa, povos que desde remotos tempos sústentáram, 'uns contrá ouúos, encarniçadas lutas', que nunca foi nem será de recear ·u ma 'aliança formal entre todos êles:
"
-,
A insubmissão é, porém, uma característica comum, pode dizer-se, a todos, e assim,
cada um de per si ou parcialmente 'aliados, têm dado origem, através da longa história colonial
portuguesa, a várias guerras inevitáveis para os submeter à soberania de Portugal.
Foi relativamente fértil em guerras desta natureza o período de que nos estamos
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ocupando; que abrange mais de dois quartéis do século XIX, e compreende a constituição da
Guiné em província autón()ma (1879), deixando de estar dependente do govêrno de
Cabo ' Verde.
Seguiremos a ordem cronológica na narração sucinta dos principais acontecimentos de
carácter militar ocorridos nesse período de 52 anos.
Bissau, a região da colónia onde habitam os papéis e os grumetes (papéis baptizados),
foi onde sempre a autoridade portuguesa foi menos respeitada, devido princip~lmente à notável índole guerreira daqueles povos e ao êrro de termos sempre empenhado fôrças numericamente muito inferiores, contra êsses rebeldes muito numerosos, aguerridos e bem armados, e
a que ainda 'se juntavam freqüentemente muitos balantas e alguns manjac;s, igual.mente
combativos.
, Foram os grumetes e papéis, que atacando a antig~ e mal guarnecida fortaleza de Bissau, provocaram' ef? 1844 a ~erra em que interveio, em auxílio das nossas fôrças, a corveta francesa Eglantine, que tanto contribuíu para evitar um desastre das nossas armas.
Em 1853, novamente uma grave sublevação dos papéis de Bissau, obriga, a intervir o
brigue francês Palinure, que efectua um desembarque em socorro ?a praça, sendo morto n?
combate um tenente da fôrça desembarcada, a cuja viúva foi concedida pensão ' de sangue
A
A
peIo governo portugues.
Passados élInos, em 1870, por sentença arbitral de Ulysses Grant, presidente dos Estados Unidos da América, foram reconhecidos definitivamente a Portugal os seus direitos sôbr~
Bolama, até então contestados pela Inglaterra, datando de aí a criação do concelho de Bolama, cuja capital é também, como se sabe, a capital da colónia,
No ano seguinte perde a vida o governador Alvaro Caldeira numa rebelião de grumetes
de Cacheu, mas logo o castigo é infligido aos assassinos por uma fôrça portuguesa, que os batf'
num severo encontro em Cacanda.
Os anos de 1874 a 1879 foram marcados por alguns insucessos das armas portuguesas.
Avulta o injustificável massacre duma pequena fôrça em Bolor (1878), por indígenas da raça
felupe, - que passam por ser dos mais pacíficos, trabalhadores e hospitaleiros - , que custou
a vida a dois oficiais, o tenente Calisto dos Santos que a comandava e o alferes Sousa, e 50
soldados portugueses, a acrescentar à longa lista do nosso martirológio colonial; e a guerra
contra os balantas de N'haera, no mesmo ano, é novo desastre, proveniente, çomo sempre,
das condições de inferioridade numérica em ,que nos batíamos contra os aguerridos rebeldes
da Guiné.

Em

compensação, foram coroadas de êxito as acções militares de 1880 e 1882, empreendidas contra 'os lulas revoltados . O seu ataque,. em 1880, à praça de Buba (a leste de Bolama), foi energicamente repelido pelo alferes Manuel Pedro dos Santos, coma.ndante 'dà
praça, com a suá pequeria ' guarnição e com o auxílio 'dos habitantes civis, entre êles alguns
franceses. Em '1882, as devastações e aCros de rebeldia praticados ' pelos lulas e futa-fulas de
Forreá foram punidos por uma fôrça que, sOb o comando do' tenente-<:oronel Francisco 'José da

Rosa, atacou e destruíu várias tabancas, entre el as a de Elgui, que os indígenas julgavam inexpugnável. Assim ficou pacificada por algum tempo a fértil e importante região de Buba .
.os biafadas de Jabadá, que, sublevados em 1883, massacraram um sargento e quatro
soldados, foram batidos pelo major Geraldo António Vítor, com as fôrças do seu batalhão
(Caçadores n.O 1 de África), quatro peças e uma metralhadora.
Em 1883-84, o governador Pedro Inácio de Gouveia, enérgico oficial de marinha que
na Guiné serviu por largo tempo, realiza ainda operações contra os papéis de Pecau e Cacanda
(Cacheu). Mas o ano de 1884 foi assinalado pelo funesto insucesso duma pequena coluna, em
que o élIlferes Henrique, de artilharia, foi degolado, à VIsta de Cacheu, escapando da chacina
o seu comandante que, já ferido, é salvo pela dedicada intrepidez dum soldado de Angola.
Vingou-os uma outra fôrça que, sob o comando do tenente-coronel Eusébio Catela do Vale,
bateu finalmente os revoltosos.
E a<Iui terminam, no período de que vimos tratando, as acções militares na Guiné, que
prosseguem sem cessar, pelos anos adiante, freqüentes e variadas, entrando pelo século xx,
onde vêm a realizar-se as operações de maior envergadura para a 'submissão do turbulento
gentio, para quem eram letra morta os tratados de submissão, obediência e vassalagem, constantemente renovados e por êles sucessivamente esquecidos.
Não devemos, por.fm, encerrar esta breve notÍcia sôbre a Guiné, sem prestarmos a merecida homenagem a um nativo, Honório Barreto, que neste período se nota:bilizou pela sua
,.,
,.
., .
acçao energIca ·e patnotIca.
Foi êle a alma da resistência da Guiné às pretensões injustas dos ingleses, que tiveram
por epílogo, como atrás sê disse, a sentença arbitral de Ulysses Grant.
Foi êle guem publicou em 1843 uma judiciosa memória onde punha em evidência o
lamentável estado de desorganização em que se encontrava a Guiné, governada a distância
pelo governador de Cabo Verde, que para lá mandava os piores funcionários, desde «os soldados incorrigíveis e ladrões» até aos vigários «maus e devassos» que viviam «com as barregãs
em casa», pouco se importando «com a moral e preceitos dela».
Foi êle que nesse mesmo ano firmou vários contratos com os chefes indígenas banhuntos para a ocupação de diver~os territórios nas duas margens do rio Casamansa.
Em 1856, foi ainda Honório Barreto quem conseguiu a submissão do gentio que, cincoenta anos antes, tinha rompido com a praça de Cacheu. E, em 1857, cedia êle próprio à
coroa portuguesa um território que lhe pertencia, na região dos felupes de Varela.
O nome de Honório Barreto é, pois, inolvidável na Guiné Portuguesa e não pode deixar de merecer especial registo nas páginas da nossa história colonial.
Deixemos, por agora, a África e passemos ao Extremo Oriente, acêrca do qual pouco
há que referir, relativamente ao período que nos ocupa.
TIMOR - Luta-se ainda, depois de 1831, pela ocupação definitiva ,desta colónia, procurando-se, em conversas diplomáticas com a Holanda, determi'nar as fronteiras que hão-de
separar, na gande ilha, os territórios sob a autoridade das duas nações.

Fora do campo diplomático, as intrigas dos holandeses, junto dos régulos indígenas,
exercem nefasta influênci'a, forçan.do..,nos pnr vezes a reprimir pelas armas tentativas de rebelião, que, apesar de vencidas, nunca tinham conseqüên.cias decisivas, porquanto a carência
de tropas e de recursos não permitia assegurar devidamente a posse do território dominado.
Registam-se, nestas condições, as guerras de 1860, em que as regiões de Leste são batidas por uma coluna de tropas sob o comando do major Duarte Leão Cabreira; em 1861, 1862
e 1863, são batidos, respectivamente, os reinos de Lacló, de Cavá e de Laga; em 1866, os
reinos de Cailaco, Ermera, Boibau, Maubara, Maubisse e Alas; em 1870' fôrças europeias
batem os reinos de Liquiça e Maubara, que andavam em luta entre si.
b preciso, porém, enorar no período final do s~culo XIX (1894 em diante), já fora da
época que nos ocupa, para vermos ali entrar em liça as armas portuguesas, conduzidas pela
energia persistente do governador Celestino da Silva, contra os timorenses rebeldes, a quem
por fim se impõe pela fôrça a obediência à autoridade portuguesa.
MACAU - Na história de Macau do século XIX, como colónia independente do govêrno
de Goa (desde 20 de Setembro de 1844), avulta o nome do governador Dr. Miguel de Arriaga
Brum da Silveira, «o Pombal de Macau», a cuja inteligente e enérgica acção governativa deveu
a pequena colónia oriental a severa lição dada aos piratas que infestavam os mares da China,
e a própria salvação da colónia da ruína que então a ameaçava.
Foi digno continuador da sua obra patriótica o governador João Maria Ferreira do Amaral (1846-49)' cuja notável energia assegurou a Portugal a posse inconrestável de Macau.
Trucidado, porém, bárbara e traiçoeiramente pelos chineses, junto à Porta do Cêrco,
em 22 de Agôsw de 1849, e eliminado assim o temido e prestigioso governador, a rebelião
latente dos chinas desmascarou-se, e uma fôrça armada surgiu perto daquela Porta -limite
entre Macau e o território chinês - ameaçando invadir a cidade com o apoio da artilharia do
forte de Passaleão, que previamente os revoltosos tinham guarnecido. E a cabeça decepada de
Ferreira do Amaral, levada em trofeu para território chinês, foi como que a bandeira da revolta, contra a qual se empenhou desde Jogo tôda a. fôrça disponível de Macau.
Ocupou esta fôrça a Porta do Cêrco, mas ficou sob o fogo da artilharia do forte e, apesar
de reforçada a defesa com alguns macaenses voluntàriamente armados, a situação mantinha-se
grave e indecisa, quando surgiu o bravo 2.° tenente de artilharia Vicente Nicolau de Mesquita, macaense de nascimento, a oferecer-se para desalojar o inimigo e toméllt-Ihe o forte.
Com um único obus, servido por 16 artilheiros, fêz êle próprio, da Porta do Cêrco,
um tiro tão certeiro sôbre o forte que, à curta distância a que êste se encontrava, logo se percebeu a confusão produzida entre os chineses que o ocupavam. E como o velho obus, quebrada
uma roda do reparo, ficasse impossibilitado de fazer novo tiro, Mesquita, sem hesitar, avança
decid'damente ao a·ssaloo, com 36 homens que voluntàriamente o acompanham, sob o fogo
vivíssimo da fuzilaria dos chineses, e escalando, com audaciosa coragem, a encosta escarpada
da montanha, apoderam-se dentro em pouco do forte, donde já fogem em debandada os 400
rebeldes que tão orgulhosamente o ocupavam.

o bravo tenente M 'esquita faz , encravar as peças e prepara um rastilho com 'que lança
fogo ao paiol. Uma tremenda detonação se faz ouvir, não só no local onde se encontrava a
fôrça portuguesa, ainda pasmada de tamanha audácia, como na própria cidade, em cuja população sucedeu, om breve, ao pânico causado pelo fragor violento da explosão, a louca alegria
provocada pela notÍcia da vitória tão temeràriamente alcançada.
'
Estava salva, em 25 de Agôsto de 1849, a cida·de portuguesa de Macau da invasão e
da chacina que a ameaçava. E o tenénte Vicente de Mesquita, o «bravo salvador de Macam),
como ali passaram a chamàr-lhe, promovido por distinção e alvo das maiores mani·festações
de reconhecimento, vinha a prócurar"no sUIcídio, em 1880, o têrmo da sua vida tormentosa
que o levara às 'maiores. tragédias dúma loucura fatal, vítima da inveja, da intriga e de desgostos Íntimos de família.
Em 13 de Agôsto' de 1862, pelo tratado de Tien-Ts'in, a China reconhecia Macau
como colónia portuguesa, o que va,leu ao seu governador 'lsidro Guimarães, negociador do tratado, o tÍtulo de Visconde da Praia Grande. ,
Mas quar:-do, em Maio de 1864, o novo governador, Coelho do . .o\maral,
.
ia ratificar
o tratado, os chineses levantaram discussão, objectando' que Macau não' podia deixar de ser
considerado' como território chinês, 'ao que aquêle governador respondeu: {(pois vão lá conquistá-lo».
.
,
E a verdad~ é que 'se nunca aceitaram êsse altivo desafio do governador português, também nunca os chineses reconheceram inteiramente os direitos indiscutíveis da soberania de
Portuga~, na colónia que êles próprios lhe cederam no século XVI, embora a população chinesa
de Macau aceite hoje a nossa jurisdição, sem relutância que nos obrigue a recorrer a meios
violentos.
íNDIA '- De longa data foi o gentio de Satari aquêle dos povos da índia que mais importunar~m os vice-reis portugueses, pela sua permanente rebeldia, que . se tornou necessário
castiga~ se'mpr~ .que mais rudemente se manifestava, como em 1755 e em 1823.
Foi ainda o mesm~ gentio a'quêle que, no período de que nos ocupamos, deu origem,
, em 1852, à '«('Campanha dé Satari» levada a Glbo pelo então governador, brigadeiro José Joaquim Janúário Lapa; 1.0 Visconde de Vila Nova de Ourém, q'ue pessoaJmente a comandou
e conseguiu sufocar a rev'oltá dos 'rartes que, desde o comêço do seu govêrno, vin4am repetindo
incessan temente' às su~s pro~zas ' d'e ,salteadores e assassinos.
Ma:, eram ' passados dez ari'os e já de novo se revóltava a mesma província, resultando
nova campanha, organizada pêlo governador Conde de Tôrres N~vas, brigadeiro António César de Vasconcelos Correia, campanha em que tomaram parte, além das , tropas da colónia,
dois contingentes europeus e fôrças irregulares então criadas.
A sufocação dessa nova revolta não impediu, porém, que em 1895 se tornasse necessário enviar à índia a 'expediçãJ comandada pelo infante D. Afonso - depois nomeado vice-rei, o último que usou êste tÍtulo, já então e de há muito em desuso - para mais uma vez
infligir o devido castigo aos rebeldes de Satari.
'
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TEN . VICENTE NICOlAU DE MESQ UITA

GOVERNADOR JOÃO M. FERREIRA DO AMARAL

EPISÓ DIO DA TOMADA DO FORTE DE PASSAlEÃO. - 1849

De uma gravura do época

Se esta última campanha está já fora, pela data, da época de que vimos a ocupar-nos,
nas anteriores não houve factos dignos ,de especial menção que nos forcem a tomar o es.paço
de que carecemos, em prejuízo das guerras de conquista da Africa Oriental, de que vamos
agora tratar.
MOÇAMBIQUE - Propositadamente deixámos para último lugar a referência à grande
colónia portuguesa da costa oriental de Africa, por ter sido esta a colónia mais fértil em acçóes
militares importantes na época que nos ocupa, da história da expansão portuguesa.
Era lastimosa, sob todos os pontos de vista, a situação da província de Moçambique.
quando lá chegou a notÍcia do triunfo do regime liberal na metrópole.
Fervilhava a intriga flagelando a vida das autoridades superiores; lavrava a indisciplina
entre a população, «misto de degredados incorrigíveis, índios gananciosos, mouros pérfidos e
negros boçais e indolentes»; consistia no tráfico da escravatura a principal actividade na Província, e tanto se radicou êsse deshumano mas lucrativo negócio, que a sua proibição, em Dezembro de 1836, provocou a maior de tôdas as reacções contra o govêrno; e tão precária e defeituosa era a organização militar da Província, em que as tropas eram constitufdas por soldados
negros do país e por degredados, brancos do reino ou provenientes da índia e de Macau, enquadrados por sargentos e oficiai:s, mulatos, índios e europeus, que, não só eram tais tropas
incompetentes como órgãos de defesa, como chegaram a ser consideradas, por alguns governadores, perigosas para a segurança pública.

O domínio português limitava-se a uma estreita faixa litoral que descia da baía de
T ungue, então limite norte da Província; incluía as ilhas Cherimbas, a ilha de Moçambique
e o continente fronteiro (Mossuril e Cabaceiras); deixava Angoche em poder dum sultão
insubmisso, seguia por Quelimane, Luabo e bôcas do Zambeze, internando-se ao longo dêste
rio até para além de T ete, voltando depois a seguir para o sul, por Sofala e Inhambane até
Lourenço Marques, - ponto extremo da colónia e ao tempo simples presfdio - e incluÍil1do
a fronteira ilha de Inhaca.
A autoridade superior passara a ser exercida pelo «Governador gerab, que substituía o
antigo «Capitão-generab, e que superintendia nos «governos subalternos» (antecessores dos «governos de distritO» criados em 1840), os quais não tinham sub-divisões administrativas, certamente porque eram então incertos e inconstantes os seus limites. Mas havia desde os tempos
da conquista, as autoridades chamadas ((capitães-mores» e ((sargentos-mores», que exerciam a
sua influência nas zonas mais afastadas das sedes dos governos subalternos, zonas que, como
estes, não tinham limites bem definidos.
Vedavam a influência portuguesa, no imenso sertão da Província, diversas tríbus cafreais insubmissas, cujas principais eram: ao norte, entre Moçambique (cidade) e o T ungue,
os negros maometanos da costa, afectos, pelo sangue e pela religião, ao sultão de Zanzibar, e,
no interior, os macondes, namarrais e macuas; na zona central, o gentio do Barué, antigo
império do Monomotapa; e para o sul do Pungue, as tríbus da raça zulo: uátuas, matabeles e

angonis - as mais valentes e aguerridas Inhambane.

, e os bravos landins e m' chopes do sertão de

Foi contra estas variadas tríbus inimigas que os portugueses tiveram de bater-se, com
relativa freqüência, no período de meio século de que nos estamos ocupando.
No meID10 período se fizeram várias tentativas de ocupação pacífica, por meio de coloniza~ão militar, procurando fixar à terra, principalmente na Zambézia, soldados europeus com
suas famílias.
t!ste processo de ocupação, tão usado na antiguidade, principalmente pelos romanos
que muito o empregaram para adaptarem à sua civilização algumas das suas conquistas, não
deu resultado em Moçamhique, onde Sá da Bandeira pretendeu implantá-lo.
Tôdas as tentativas de colonização, com soldados brancos, se malograram, como havia
de gorar tam·bé.m, a colonização com soldados negros, tentada desde 1896, pela criação.de várias
granjas militares que a breve trecho vieram a ser dissolvidas.
Era inevitável a ocupação pela fôrça das armas, se queríamos obter o efectivo .domínio
português na grande 'e valiosa colónia da África Oriental. Demais, os actos de rebelião do
gentio impunham-nos o emprêgo da fôrça, nem sempre, infelizmente, com bom resultado.
Assim, mo ano de 1834, malograram-se as tentativas de repressão d.e dois levantamentos consecu6vos: um, dos vátuas, que atacaram por mais dUlII1a vez o presfdio de Lourenço
Marques, outro do gentio de lnhambane, que, na colisão que veio a dar-se com os nossos, em
3 de Novembro, não deixou escapar, dos portugueses, um único homem armado.
No ano seguinte coube a vez das sublevações à zona central da ProvÍ<ncia: Manica e
Sofala foram atacadas pelos rebeldes, Sena che gou a ser por êles am·eaç<lJda.
Todavia Sofala continuava em nosso poder, quando, em 1839, o régulo de Quiteve com
uma horda de guerl'eiros voltou a ameaçá-la, conseguindo, sem resistência, apoderar-se.de muitos prazos da coroa e esbulhar súbditos portugueses de todos os seus bens, antes que chegasse
um tardio socor>ro enviado pelo governador geral, que já não encontrou o inimigo.
Entretanto, o decreto de 1836 que abolia o tráfico da escravatura - glória de Sá da
Bandeira e um dos factos mais notáveis do idcio do liberalismo em Portugal- levantava
contra o govêrno da Província a imensa casta dos negreiros que dêsse comércio vivia e por êle
. se tornara poderosa.
Tal era o poder dêsses traficantes que a êles foi atrihuído o conluio ·descoberto em 1839,
para um movimento separatista da Província, assim como de Angola, que ficariam, uma e
outra, independentes, sob a protecção do Brasil.
A longa luta com os negreiros, em que tão energicamente se empenhou o governador geral, brigadeiro Pereira Marinho, foi pródiga em ligeiros combates, travados nos esconderijos da costa e difíceis de reconstituir.
Mas de todos o mais interessante da época foi o que, em 1847, teve por teatro o sultanato de Angoche, o mais notável coio de negreiros, que ali chegaram a construir fortificações defendidas por infantaria e artilharia próprias. Com a derrota que então sofreram não aca-

bou a escravatura em Angoche, mas a E-ção, aliás severa, foi a primeira das muitas que, m ais
tal'ide, viriam a ser infligidas aos poderosos e famigerados negreiros da Província .
.o tráfico da escravatura deu ainda ori gem a vários incidentes com estrangei'ros, de
entre os quais registamos como o mais grave para Portugal, o do apresamento da barca francesa Charles et George na baía da Condúcia (1857)' que apesar de plenamente justificado,
nos fêz sofrer o vexame de libertar o negreiro, restituir a barca ao dono e ainda pagar uma indemnização aos armadores!
E o comércio do pau prêto, como então descaradamente se dizia, continuou a enriquecer os negreiros e os seus cúmplices.
Enquanto assim se lutava no norte da Província, pela Tepressão da escravatura, no
sul os régulos sertanejos continuavam a sua pressão contra as autoridades portuguesas.
Pretendeu em 1849 o govel:inador de lnhambane, capitão Antônio Manuel Pereira
Chaves, pôr côbro a essa situação na área do seu govêrno, reünindo uma fôrça de cêrca de 80
homens, acrescida dos auxi,liares do régulo C2lldula, amigo e aliado. Mas uma tática infeliz
custou a vida ao próprio govemador, e a fôrça derrotada retirou para a vila, que o inimigo
logo cercou e saqueou.
Vingou êsse desastre o novo governador que, no ano seguinte, reünindo as fôrças que
pôde, caÍu de surprêsa nas terras do inimigo, matando os muitos rebeldes que conseguiu apanhar e apaziguando temporàriamente o gentio.
Decorreram oito anos sem que a situação fôsse alterada, nem houvesse qualquer intervenção armada digna de menção especial. Até que, em 1858, a morte de Manicusse, o hábil
e audacioso régulo vátua, veio perturbar a relativa paz em que vivia o sul da Provfncia, embora com prejuízo da soberania portuguesa, sempre precária e insegura.
Dos dois fi.lhos deixados por Manicusse - Maueva e Musila,.....,... foi o primeiro quem
lhe sucedeu, mostrando-se desde logo hostil aüs portugueses, e por tal ,forma agressiV'O para
com os ,régulos seus vassalos que, após várias pequenas lutas em que as fôrças portuguesas foram chamadas a intervir em auxílio dêstes, real ou aparentemente amigos de Portugal, o próprio irmão Musila se pôs à frente dum levantamento do sertão contra o despótico Maueva.
Estávamos em 1861. Renhida foi a luta entre os dois irmãos, e Musila, animado com
os seus êxitos, veio pedir apoio ao governador do distrito, o major Onofre Lourenço Duarte,
para perseguir o Mlêlueva, sendo-lhe prestado auxílio mediante condições formais de obediênCla ao governo portugues.
Batido o Maueva nos campos de Moamba, além lncomati, nem por isso êle deixou
de continuar com as suas intrigas e esforços para recuperar entre o gentio o prestígio perdido.
~

~

Seguiu-se, contudo, um período de acalmia guerreira, mas os vátuas, subditos dos dois
irmãos rivais, espalhando-se pelos divers?s distri tos ao sul do Zambeze, não tardaram em hostilizar os vizinhos, vexando os moradores de Se na, assolando terras de régulos de lnhambane
nossos amigos e acabando por se impor ao próprio Musila que, esquecendo os seus compromi.ssos (compromissos de negro! .. .), permitiu ou fomentou a guerra contra QS portugueses.

Em 1878, foi .necessário dami,ná-Ios nos distrito de Inhambane, por uma' pequena fôrça comandada pelo capitão-mor. coronel de 2.- linha João Loforte, auxiliada por cipais fornecidos por
alguns dos régulos vítimas dos insurrectos.
Não eram apenas os indígenas que nos hostilizavam no sul ,da colónia.
Os ingleses, embora amigos e aliados de longa data, cobiçavam-nos Lourenço Marques
(para êles sempre Delagoa Bay), e em 1861, fIzeram ocupar sub-repticiamente as ilhas da
Inhaca e dos Elefantes, invocando pretextos que não fizeram calar os protestos das autor~dades
portuguesas, restabelecendo-se poc fim a situação primitiva.
Em 1869 assinava-se em Pretória um tratado de paz e amizade entre Portugal e a República da África Meridional, em que, delimitando-se fronteiras, se reconhecia como portuguesa tôda a baía de Lourenço Marques e ainda mais alguns territórios para o sul. O govêmo
britânico, como era lógico dentro das suas ambições, pretendeu opor-se; o govêrno português,
acautelando-se, mandou ocupar as ilhas de Inhaca e Bengalane; mas por fim os dois governos
acordaram em SUlb.meter a questão a arbitragem.
Foi esta confiada, em 1872, a Mac-Mahon, marechal e presidente da República da
França, e a sentença, COllTIO era de esperar da integridade de carácter do notável militar, foi favorável a Portugal. Publicada em Junho de 1875, reconhecia, como limite sul da oolónia portuguesa, o paralelo de latitude 26° 36', do Atlântico aos Libombos, isto é, a mesma fronteira
que nos fôra reconhecida nü tratado de 1869 com a República boer.
Em 1882, era ratificado um novo tratado de amizade e comércio el1'tJl1e os dois Estados
convizinhos .na África do Sul, est:l!noo já então a República boer sob a tutela, para os negóciüs estrangeiros, do govêrno britânico. :Este, com a leaLdade que lhe é habitual, manteve a
decisão de Mac-Mahon, com a qual coincide o início da pr:osperidade de Lourenço Marques,
que, embora lentamente, se tem desenvolvido até ao estado em que hoje se encontra a bela cidade de que tanto se orgulha o nosso espírito de colonizadores.
Enquanto, no sul, se passavam os factos que sumàr.iamente acabamos de narrar, na
Zambézia, um tal Pedro Caetano Pereira, por alcunha «o Choutama», filho de canarim, capitão-mor do sel1tão de Tete, revoltava-se, em 1841, contra uma ordem do governador de Quelimane, e só em 1843 uma expedição de infantaria e artilharia, logrou submeter o rebelde.
Falecido em 1849, ficou o Choutama, filho, que teve um inimi·go irreconciliável na
pessoa do «Inhaúde», alcunha de outro bandido, da sinistra família Cruz, originária de Goa,
que desde 1806 tanto vinha incomodando os governos portugueses e tanto continuou a incomodá-los durante largos anos. A sua rivalidade manifestou-se ostensivamente em 1852, em
lutas armadas que se travaram às portas de T ete, levando o governador geral, Pinto de Magalhães, a organizar, em 1835, uma expedição contra o «Inhaúde», expedição que sofreu o primeiro dos sucessivos reveses que, em Massangano, viriam a experimentar as armas portuguesas.
Por morte do «lnhaúde» (1855), ficou como seu sucessor um dos filhos, o famüso
António Vicente da Cruz, o «Bonga», que, mais atrevido e turbulento que o pai, veio a ser
o .inimigo mais persistente e mais difícil de vencer que ,tivemos em Moçambique.
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o «Bonga», sar:genoo-11nor de tMassangano, vivia nesta localidade, era senhor do grande
prazo da Coroa que dela tinha o nome, e a sua influência estendia-se para além do Zumbo,
pelá. região de Chidima, cujos pequenos régulos lhe obedeciam. A sua aringa , junto à confluência do Luenha com o Zambeze, recinto fortificado do tipo zambe:ú.3Jno, tinha em tôda
a volta e em grande eX!tensão, pilhas de troncos espinhosos, à la,ia de defesas acessórias.
Digamos de passagem que uma outra aringa na margem esquerda do Zambeze, perto
de Sena, servia de reduto a um outro bandido, Mariano Vaz dos Anjos, o (~Matacanha» ,
impostor que, lruuma palhota armada em capela, se revestia com paramentos roubados illIl Mopeia, para celebrar, diante da sua gente, grandes e cipais, uma cevimónia a que chamava m issa.
Da sua prisão, em 1857, resukou uma campanha entre a sua guerridha, numerosa e selvagem ,
desejosa de vingar o chefe, e fôrças portuguesas que, sofrendo um primeiro revés por inépcia
dos seus of.iciais, vieram a hater-se, ,depois de reorganizadas em 1858, em Chamo, onde os
rebeldes se tinham concentrado, sendo então infligido a estes o merecido castigo.
Desta campanha resultou a dispersão do inimigo, que abandonou a margem esquerda
do Zambeze, além da construção dum forte no Mazaro, a a,firmar a nossa ocupação militar.
C?rca de vinte anos depois, morro o Matacanha, seu filho :..,.- o «Matacanha pequeno» - , foi tra~ido à obediência, sem del'ramamento de sangue, acto que significava o
reconhêcimento da nossa soberania pelos povos de Massingire, onde êle tinha grande influência.
Voltemos porém, ao Bonga, desde há muito em plena actJi",idade de rebelião.
Em 1866 pela primeira vez fôrças nossas, vítimas dum ardil do astucioso bandido, eram
chacinadas pela gente dês te, quando já se julgavam na inteira posse da aringa do chefe. O próprio governador de T ete, Miguel Augusto de Gouveia e mais 5 oficiais ali encontraram a
morte, com 46 dos soldados que comandavam, além de muitos negros auxiliares; e as cabeças
dos oficiais, espetadas em paus, adornaram, como troféus de guerra, a aringa de Massangano.
Perderam-se 400 armas, tôda a artilharia , munições de guerra e de bôca, etc.
Na ,impossibilidade, por falta de espaço, de poJ:lmenorizarmos a acção das ,expedições
militares que sucessivamente foram organizadas para tentar destruir a aringa de Massangano
e vencer o seu ousado detentor, limitar-nos-emos a resumir os desastres que ali sofremos.
Três foram essas eX!pediçães a Massan gano, organizadas em 1867, 1868 e 1869, respectivamente sob os comandos dos tenentes-coronéis Oliveira Queiroz e Portugal Vasconcelos, e do major Tavares de Almeida.
Ou por deficiência de pessoal e de material, deficiência quer quantitativa quer qualitativa, ou por inépcia dos comandos tôdas elas fracassaram com grande perda de vidas e de material,
e aumentando sucessivamente o desprestígio dos portugueses em favor da arrogância do famoso bandido, que ma,is alento ia criando para novas emprêsas ofensivas.
Impunha-se, no entanto, por decôro nacional, aniquilar êsse potentado, e o novo governador geral, Coelho do Amaral, concebeu então um plano de ataque, de mais provável
êxito, mas que se malogrou, porque em Dezembro de 1873, prec'isamente no dia em que
tencionava partir para Quelimane para começar a pô-lo em prática, falecia em Moçambique
o desditoso governador.
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A partir de 1874, reinou uma paz tácita, que, em 1876, o govêrno da Província sancionava, obrigando-se o Bonga a restituir aos portugueses o material de guerra que apreendera
e as caveiras dos nossos mártires.
O primeiro compromisso não foi cumprido. Quanto ao segundo, recebemos de facto,
entre outros despojos que foi possível ainda juntar, os cranios de três oficiais, Miguel Gouveia, Portugal Vasconcelos e Travassos Valdez (que se sUlcidou quando, na campanha de
1868, foi aprisionado o destacamento que comandava) - ou talvez outros por êles! - que foram inumados com o devido cerimonial no cemitério da cidade de Moçambique, capital da
Província, onde um singelo monumento, mandado erigi em 1880, perpetua a memória dos
sacrificados das três campanhas, com a seguinte inscrição: «Às vítimas das campanhas de
Massangano, 1867, 1868, 1869, ~ Tributo dé gratidão nacional».
Em 1879 morria na sua aringa o famoso Bonga, e, a pedido de seu irmão e sucessor,
ali foi um padre assistir ao entêrro, e uma fôrça militar prestar-lhe as honras fúnebres ... a
que tinha direito como sargento-mor de Massangano, que ainda era!
Não se extinguiu, porém, a irrequieta e insubmissa família Bonga, que, a despeito de
promessas de ,fidelidade, continuava a seguir as pisadas do chefe morto.
E o mesmo estado de coisas continuou até que em 1888, já fora da época de que estamos tratando, I() capitão de .fragata Augusto de Castilho, então governador geral da Província
desde longa data, conseguiu liquidar de vez, pelas armas, essa família rebelde, levantando
sôbre as ruínas da famosa aringa de Massangano, o forte «Princesa D. Amélia», espôsa ao
tt-mpo do futuro rei D. Carlos, forte com que ficou ·enfim marcada a soberania de Portugal
nessa região da Zambézia, que por tanto tempo zombara da nossa autoridade e conseguira
evitar que esta lhe fôsse imposta pela fôrça das armas portuguesas.
Durante esta prolongada gu'erra de mais de trinta anos contra a nefasta família Bonga,
na Zambézia, um facto de maior importancia tinha ocorrido na colónia: a conquista de
Angoche. Antes, porém, de nos ocuparmos dêste notável acto de ocupação, apontaremos outras
acções que, pela mesma época, tiveram por teatro o norte de Moçambique.
Em 1874, uma expedição, com3Jndada pelo capitão Miguel Vaz Guedes Bacelar, conseguiu capturar o xeque de Quitangonha (península da Matibane), desde sempre, e mais ostensivamente desde 1857, em permanente estado de rebelião.
Rebelde era também o xeque da Matibane, ao norte da península do mesmo nome,
que, em 1881, uma expedição sob o comando do major Castelões pretendeu prender para o
punir por seus roubos e violências. Não se conseguiu a prisão do xeque, mas castigaram-se
os seus súbditos, como êle rebeldes, castigo que, todavia, não impediu que se repetissem, mais
tarde, idênticos actos de rebelião.
Desçamos agora para sul e paremos em Angoche, o valhacouto de negreiros.
Em 1857 o velho sultão de Angoche, Hassane-Issufo, que em 1850 tinha feito acto
de submissão, era dominado por seu irmão Mussa-Quanto, enérgico, bravo e audacioso, que
se fêz nomear chefe de guerra com o nome de Namuali. Naquele mesmo ano assaltava êle
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as aringas da Maganja da Costa, e em 1861, uma expedição organizada pelo antigo colono
português da região, João Bonifácio Alves da Silva, para se vingar dos prejuízos que então
sofrera, audaciosamente assaltou a ilha de Angoche, pondo em debandada a gente armada,
muito mais numerosa, do prestigioso Namuali.
O sultão conseguiu fugir para Madagáscar e por lá morreu. Mussa-Quanto, o seu alma
danada, feri.do e fugido, veio a ser prêso e levado para a fortaleza de S. Sebastião, donde, passado tempo, conseguiu evadir-se. Uma bala traiçoeira matara o bravo João Bonifácio. Mas a
bandeira portuguesa foi içada, em 27 de Outubro de 1861, no povoado do sultão. Estava feita ,
no dizer de João de Azevedo Coutinho, o bravo marinheiro colonialista que à Zambézia deu
durante anos o melhor do seu esfôrço, a «primeira conquista de Angoche».
Regressou Mussa-Quanto em 1863, e continuou a sua vida de salteador e negreiro, hostilizando o xeque de Sangage, em cujo ama1io foi enviada uma fôrça portuguesa sob o
comando do tenente Desidério Guilhermino, constituída por 1.000 homens do régulo de SancuI, inimigo de Mussa, duas bôcas de fogo e 10 marinheiros comandados pelo tenente Metzner. Em sucessivos combates, foram por fim destroçados os bandos armados de Mussa-Quanto, conseguindo êste escapar-se pessoalmente ao merecido castigo. Mais tarde reaparece em
Sangage e. ameaça o pequeno destacamento que, sob o comando do alferes Montenegro,
ocupava o Parapato, que éramos forçados a abandonar.
Há ,depois uma acalmia. O tigre encolhe as garras, contrai-se e prepara novo salto. E
dêste é agora sua vítima o ,regulo MorIa-Muno.
Em 1871, MorIa-Muno pedia auxílio ao Govêrno porque as suas terras andavam de
há muito a ser atacadas pelo salteador. Foi-lhe enviado um europeu decidido, Manuel Simões, morador de Angoche (o «capitão Simão», .na gíria indígena), que, levantando a gente de
MorIa, com da derrota a horda de Mussa-Quanto. ~ste, porém, continua a guerra, até que
veio a morrer em 1877, no mesmo ano em que um fraco governador fazia com êle a paz que
o rebelde ditava na sua própria terra, aonde êsse governador foi propositadamente ao seu encontro! ... Assim acabou a odisseia do grande chefe muinhé, a quem alguém chamou, não sem
motivo, o «Napoleão árabe de Angoche».
Não acabaram , porém, com êle as campanhas de Angoche, que voltam a repetir-se já
para além da época a que nos reportamos; mas a conquista dêsse sultanato insubmisso tinha-se consumado, de facto, mercê dos relevantes serviços prestados por João Bonifácio, e desde
então não mais deixou de estar em poder dos portugueses a capitania de Angoche, que, elevada em 1865 à categoria de distrito, ficara com sede em Parapato, na terra-firme, mais salubre que a ilha, e fàcilmente defensável.
Em 1885, o governador geral, Augusto de Castilho, resolveu montar um pôsto militar em Sangage, cujo xeque andava ameaçado pela gente do sucessor de Muassa Quanto.
Dessa missão foi incumbido o então guarda-marinha João de Azevedo Coutinho, comandando
uma fôrça de desembarque do «Vouga» e outra do batalhão de caçadores I de Moçambique.
E com tal arte se houve o jovem oficial nas negociações que entabolou, para cumprir essa pri-

meira da série das acções milita-res que viriam a dar-lhe um lugar de destaque na história da
ocupação militar de Moçamibiq'lle, que, sem dar um tiro, conseguiu realizar o objectivo que
lhe fôra designado. O pôsto militar de Sangage ficava desde então instalado, atlestando a nossa
soberania nessa região de Angoche.
Estamos em 1885, limitle dia época cujas guerras de conquista nos propusemos relatar.
Voltemos, porém, um pouco atrás, a completa-r a resenha com um episódio heróico.
Passa-se na Zambézia em 1884. Os povos dos prazos de Massingire revoltam-se e massacram a fôrça militar, uns 30 soldados que ali defendiam a aringa fortificada. O próprio
comandante, capitão Queiroz, é martirizado, depois de ter visto cruelmente assassinados dois
filhos, de cinco e sete anos. E a horda revoltada, deixando Massingire, põe-se a caminho de
Quelimane, devastando outros prazos que invade no seu percurso.
Ao chegarem os r,evoltosos aos terrenos da Companhia do Ópio, donde tôda a gente
tinha fugido apavorada, à sua aproximação, um único oficial português aguarda o seu ataque.
Fechado num armazém da Companhia, com seu irmão quási cego, duas velhas índias
e um súbdito inglês já ferido por duas haJas, êsse intrépido aEicial faz frente, no seu improvisado reduto, ao bando assaltante, e durante vinte e quatro horas, com o único fogo da sua
espingarrda, semeia a morte e o pavor entre a turba dos revoltosos.
No meio do armazém, uns barris de pólvorn agual1dam o momento em que, esgotada
a possibilidade de resistência, o fogo neles lançado a tempo, destruiria o reduto e arrebataria os
cinco sêres ~umanos que nêle pr,eviam resignadamente êsse trágico fim da sua vida.
Esgotam-se as munições; aproxima-se o momento fatal. M'él's, provi.denciaJmente, chega
um punhado de europeus com os seus moleques, armados, a tempo de salvarem o bravo oficial
português e os seus quatro infelizes companheiros, daquela morte que, embora horrorosa, êles
teriam preferido, a caír nas mãos doferoz e selvagem gentio revoltado! ...
.
Entretanto, o governador geral, coronel Agostinho Coelho, ia desembarcar em Quelimane com uma fôrça de 70 praças de caçadores I, à qual ali juntou 100 cipais, e dando o seu
comando ao major João Ribeiro, atribuíu-Ihe a missão de operar nas margens dos rios Quaqua
e Zambeze,e ocupar as pontes do Mopeia e do estabelecimento da cultura do ópio, enquanto
de acôrdo com ela manobrava outra coluna de 800 cipais, s'Ob o comando de Manuel António de Sousa, e as fôrças do capitão-mor de Sena, subindo o Chire, iriam ocupar o prazo de
Massingire. A esta intervenção oportuna se deveu a submissão dos rebeldes.
Resta-nos revelar o nome do oficiélll cujo acto, quási romanesco, ficou na história colonial como um dos mais notáveis entre os muitos que se contam do heroísmo português. ~sse
oficial era o major de infantaria Alfredo Augusto Caldas Xavier, nome que avulta na história
da ocupa,ção de Moçambique, oficial de quem o pouco lisongeador Mousinho de Albuquerque, seu companheiro de armas, com justiça escreveu que era (<um português de ouro como
os dos bons tempos da conquista , alma simples de soldado feita de ousadia e Ide abnegaçãO».

GENERAL FERREIRA MARTINS.
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CAPÍTULO IV

Tentativas de colonização sistemática em Angola.
Viagens de exploração. Efectivação de domínio

U

emigração bem di'rigida, além de libertar o país de origem dum supérfluo de braços =- se tal fenómeno se verifica - e de existências parasitárias, bem a vantagem de ta·is braços irem valorizél!r terras distantes onde a sua necessidade se
fizer sentir.
Porém, a emigração, por si só, não basta como factor de colonização. b necessácio que
acompanhem o fenómeoo as mais sá-bias e estudadas reformas económicas e de previdência.
Tendo em vista o número representativo da população de Portugal continental, somos
levados a afirmar que o nosso país é um daqueles onde o índice de emigração é maior. No entanto, a grande maioria dos portugueses procura o Brasil, os Estados Unidos, etc., e só uma
parte mínima se dirige para as possessões portuguesas do ultramar. Existe ainda o defeito de o
português prderir ausentar-se sozinho, quando aliás é mU1to mais vantajoso para as colónias
receberem ,famílias de agricultores que se fixem à nova terra, nela criando raíz·es.
Anteriormente ao período liberal C) duas grandes figuras nos aparecem desempenhando o lugar de gov,ernador de Angola: António de Vasconcelos (1758-1764), o fundador do presídio de S. José do Encoje, e o notabilíssimo governador D. Francisco Inocêncio de
Sousa Coutinho, que dirigiu os destinos da colónia desde 1764 a 1772. Valoroso mil itél!r , acaMA

(1) Lembremos que ao primeiro governador de Angola, Paulo Dias de Novais, foi imposta na doação a
cláusula de transportar no prazo de 6 anos para a nova capitania 100 moradores com suas mulheres e filhos «em
que entrem alguns lavradores com tôdas as sementes, plantas que dês te Reino e da Ilha de S. Tomé se puderem
levar». - Esta nota foi extraída de um trabalho inédito do Sr. Gastão Sousa D;as.
.

dêmico e ilustre de nascimento, inaugura uma ~poca florescente na administração e coioruzação angolana, sendo de lamentar que a sua obr'\ .não se consolidasse por falta de continuadores.
A acção de Sousa Coutinho abrange os ramos multíplices da agricultura, do comércio,
indústria, defesa, instrução, assistência e regime tributário, impedindo abusos, refreando maus
hábitos, sempr.e norteado por um ideal de superior humanidade, sem quebra de energia, conseguindo que de todos os sectores surjam vozes exaltando sua pessoa e obra.
Sousa Coutinho desenvolve a cultura das plantas fibrosas (gife e aliconde), cria caudelarias no Bengo e Dande, manda construir o Terreiro Público de Luanda, subordina o comércio ao sistema europeu, desenvolve as feiras no interior, criando as do Galo, Bimbe e Calendula,
e evitando o contrabando que se fazia em navios estrangeiros, envia para Portugal amostras do
cobre do Bembe interessando-se vivamente pela sua exploração, ao mesmo tempo que aperfeiçoa a fundição do ferro feita pelos indígenas, criando a fábrica de Oeiras.
,Notabilíssima é a acção de Sousa Coutinho na protecção ao indígena, coibindo as violências que se exerciam no tráfico da escravatura «porque é bem claro que semelhantes procedimentos não têm origem justa».

Não encorajaria a guerra de conquista, «prevendo unicamente que os casais firmados
nas nossas grandes províncias comecem a descoberta pelo comércio e agricultura», ao mesmo
tempo que condenava Intimamente a colonização exercida por cadastrados, em virtude dos
maus ,exemplos que davam e das reclamações da população. A colonização mais defensável seria a realizada pelo Estado e); funda as povoações de Alva Nova (Huíla), Sarzedas (Lusseque),
Coutins (Caconda), Passo de Sousa (Quipeio), Linhares (Galangue Grande) e entusiasma-se
com a salubridade das zonas do sul da colónia. Reforma os hospitais de Luanda e Benguela,
intenta explorar as minas de petróleo do Dande e de enxôfre de Benguela, constrói uma fragata em Luanda, manda fundir peças de artilharia, -reorganiza os serviços militares, subjuga a
revolta dos Ambuílas e Cacoadas, funda uma aula de geometria e fortificação e ocupa Novo
Redondo, cria as capitanias-mores do Bié e Bailundo, reduz a cobrança dos dízimos, manda levantar plantas das costas e portos, etc., etc.
No que respeita à colonização de Angola, desde a reforma liberal até ao tratado de Berlim, verificamos que em 1837 o Estado procurou aetivamente o povoamento de certas parcelas ,da colónia por elementos da metrópole, de modo que êsses núcleos contrariassem, eficazmente, a infiltração de colonos estranhos. Conoederam-se, então, passagens gratuitas para
Angola, ou quaisquer outras 'possessões em África, a todos os operários mecânicos que para
tais zonas se dirigissem, ao mesmo tempo que se prometiam socorros e ajudas de ,todo o gênero. Procurava o Estado criar núcleos de população de raça branca em regiões onde esta melhor se adaptasse e pudesse fixar. No ano seguinte soube-se que grande número dos nossos
(1) Na sua correspondência para a Côrte insta pelo envio de casais das Ilhas e do Brasil para povoamento
dos p~analtos do Sul. Caconda e Huíla seriam os focos do povoamento. Não repelia a colaboração de estrangeiros,
eeque na primeira geração serão portugueses». Segue-lhe nas pisadas o Barão de Mossamedes, cujas providências para
o povoamento do Sul de Angola não foram sem eficácia. Infelizmente, caíram os seus esforços no esquecimento,
como havia sucedido aos do seu antecessor: - G. S. Dias:
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compatriotas emigrados para o BrasiÍ viviam aÍi em predrias circunsdncias; fêz-se intensa propaganda no sentido de deixarem a terra brasileira e encaminharem-se para Angola, onde receberiam a mesma situação de favor daqueles que de Lisboa partissem protegidos pelo Estado.
As famílias dos deportados que quisessem acompanhá-los para qualquer colónia africana tinham, em 1839, passagens gratuitas, podendo gozar <também desta regalia quaisquer
outras pessoas, mesmo' não aparentadas com os ditos deportados.
Ao lado do esfôrço feito pelo Estado com o objectivo de aumentar a colonização branca
em Angola, figura também a iniciativa dos particulares. Por esta época, 1838, Jácome Filipe
Tôrres lança a idéia da colonização de Mossâmedes, e, respectivamente em 1840' 1841 e 1843,
consegue a fundação de três feitorias cujos vizinhos se dedicavam às actividades agrícola e piscatória. Estas três feitorias iniciais tiveram vid:l efémera, mas uma quarta, pouco depois fundada, conseguiu subsistir e florescer. O governador José Xavier Leite proteje o desenvolvimento de Mossâmeqes e tenta mudar para o Lobito o povoamento de Benguela.
Em 1844 certo número de pescadores algarvios fixam-se na Baía de Mossâmedes, e,
cindindo-se, desce uma parte para PÔ1"tu Alexandre, onde é fundada uma pequena colónia de
pescadores, que vingou. Começam, então, as explorações da Huíla devidas a Rodrigues Graça.
No Brasil a situação dos colonos pOl:ltugueses não era boa. Chegaram a queixar-se de
perseguições que os brasileiros lhes moviam, de modo que 173 portugueses qüe viviam em
Pernambuco tomam o rumo de Mossâmedes, em 1849, vindo reforçar extraordinàriamente
a colónia ali residente. As dificuldades, porém, eram muitas, e as ajudas prometida~ pelo
Estado não se confirmaram em actos, ou verificaram-se em parte mínima. Alguns dos colonos procuram no planalto da Huíla dias mais felizes, e a satisfação dos seus desejos de melhoria de condição de vida. A .sorte não os acom panhou, e êste primeiro grupo de colonos da
Huíla desapareceu, sem que se saiba do seu fim e destino.
Não desanimam, no entanto, os que em Mossâmedes se deixaram ficar, e a adversidade, ao fim duma luta 'tenaz de uma dezena de anos, ·foi vencida, pois em 1858 a situação
da colónia de Mossâmédes era de relativa prosperidade. Desde 1855 que existia em S. Pedro
da Chibia uma colónia de 44 almas que viera da Humpata C).
As condições de clima do planalto da Huíla eram, entretanto, por ,todos reconhecidas
como excelentes. Não se desanimou, portanto, ante o fracasso da primeira tentativa de 1849'
E, assim, em 1857 consentiu-se na fundação de uma nova colónia de europeus constituída por
29 alemães, e partiu para a Huíla a primeira companhia do terceiro batalhão de Caçadores de
Angola, organizada em Lisboa, e para a qual se recrutaram, especialmente, operários de ofícios mecânicos, como serralheiros, carpinteiros, pedreiros, etc., e wna maioria de agricultores.
Os objectivos eram a colonização de algumas secções do 'ex>tenso planalto, e por isso se
prefer-iram os soldados casados que por suas mulheres e filhos fôssem acompanhados.
(1) la notável o projecto de lei de II de Abril de 1856, que procura derivar para a Africa a emigração
Estado a contrair um
que se fazia para o Brasil, Guiana e outras terras estrangeiras. Por ~e ficava autorizado
empréstimo de 400.000$000 réis para o «estabelecimento de colônias compostas de naturais do Reino e daJ l;bas
Adjacentes, nas duas províncias de Angola e Moçambique». - G. S. Diu.

°

Findo o .prazo do contrato militar, a grande maioria dos soldados não quis aceitar nova
éj:mpliação .de tempo e a sorte .desta segunda colónia, na Huíla, foi idêntica à da primeira: os
,:olonos militares regressaram, e ou~os tomaram novos rumos.
Em 1838 haviam seguido para refôrço da colonização de Moçambique alguns alunos
da Casa· Pia de Lisboa. Agora, em 1857, também vários alunos dêsse estabelecimento de ensino' se dirigem para Luanda, onde se fixam. Neste mesmo ano funda-se a herdade-modêlo
de Santo António; em 1862, a colónia dos Dembos, e, no ano seguinte, a do Golungo Alto.
Passado um período d.e inanição por parte do Estado na protecção do povoamento das
poss'essões ultramarinas por eLementos brancos, volta o mesmo Estado, em 1877, a interessar-se vivamente pela colonização das hossas colónias, e muito especialmente do terr~tório angolano. Assim, a lei de 28 de Março autoriza o govêrno a fazer as despesas necessárias com
o transporte de tantos colonos quantos se ofereçam a ir estabelecer-se nas colónias africanas.
Um grupo numeroso de «boers~ ,estabeleceu-se em 1879 no Humbe, fundando a colónia de S. Januário. Pouco depois trocaram aquela região pela Huíla e Humpata.
A lei de 1877 foi regulamentada em 188 I, criando. . se, en~ão, em cada província ultramarina, uma junta de emigração portuguesa. Em 1885 um grupo de colonos madeirenses
estabelece-se no Lubango e forma a colónia de Sá da Bandeira, cujo progresso foi imediatamente notório. O povoamento branco cresceu ràpidamente e a produção agrícola entusiasmava
os colonos: Rasgam-se estradas, e, em breve, as relações com os vizinhos colonos de S. Pedro da
Chibia, de S. Januário e de Coculavar eram activas. Esta última colónia situava-se na margem
dir·eita do rio do mesmo nome e constituía uma dependência da de Sá da Bandeira.
Em 1882 fundara-se no Pungo Nolungo, divisão .de Mabela, a colónia de Júlio de
Vilhena, mas como as dificuldades fôssem muitas, logo no ano seguinte os colonos vieram
juntar-se aos ~(boers~ da Humpata, que se haviam naturalizado portugueses.
b nesta altura, 1882, que começa a v,erdadeira colonização .de Humpata, a 2.200 metros de altitude e gozando de um magnífico clima. Brilhantes serviços prestou à florescente
colónia o administrador da região, major Artur de Paiva, pelo que foi condecorado.
Em 1869 o decreto de 9 de Dezembro criara em Mahnge (Cacola-Calando) a colónia
penal da Esperança, que só veio a funcionar em 1883, mas a situação topográfica, mal
escolhida e, sobr,etudo, a falta de água para a irrigação dos terrenos de cultivo, obrigou o Estado
a extingui-la três anos depois. Também vida breve e difícil teve a colónia Rebêlo da Silva, em
Caconda, fundada em 1885'
A par dos esforços do Estado e da iniciativa particular para a colonização de Angola,
queremos salientar os mesmos esforços no senti,do da valorização.do solo é sub-solo da colónia,
fazendo-se uma racional exploração .das suas riquezas. Em 1838 autoriza-se a criação ,de companhias para a exploração de minas, havendo o governador António Manuel de Noronha
contratado o suíço Lang para a pesquisa de· minas de cobre.
A lei de 10 de ,Maio de 1840 Í!senta por dez anos .do pagamento dos .direitos de ~m
pOl'tação máquinas e utensílios agrícol.as, ferramentas, etc., de fabrico nacional e conduzidos
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por barcos do Estado. Findo o prazo desta insenção de direitos foi a mesma lei prorrogada, alargando-se em 1864 aos artigos destinados aos transportes nas colónias e àqueles que servissem de
preparação dos produtos relativos ao comércio. A lei de 1855 tenta animar as explorações mineiras na l.iegião do Dembo, e a de 1866 na do Golungo Alto.
Em 1863 eJQtensas áreas de território são aforadas, por quantias irrisórias, para a cultura
do algodão, ao mesmo tempo que se isentam de direitos de impQl1tação todos os materiais relativos a tal cultura e a construção de moradias nas fazendas.
Verificando-se uma grande deficiênci'a na produção de álcool é o próprio Estado que,
em 1877, manda plantar largas áreas de cana sacarina, ao mesmo tempo que lança no orçamento verbas importantes para pr6mios e protecção da cultura do algodão e cana do açúcar.
Entretanto, o wande impulso a favor do fomento agrícola colonial data de 188 I com
a fundação de poderosas companhias.
Quando ainda outros povos nem sequer pensavam em empregar as vias férreas nas
suas dependências em África, já nós tratávamos de construir: em Angola, uma linha férrea de
tracção animal. Em 1857 foi dada a uma emprêsa a concessão para a construção duma linha
fér.rea americana de Luanda a Cassange, na bacia do Zaire (2'500 quilámetros). Porém o projecto era mais ambicioso, pois pretendia, posteriormente, ligar Cassange a Moçambique. Esta
tentativa, corno a anterior de 1848 para ligar Luanda a Calumbo, não vingou.
Em 1877 procura-se o apoio financeiro da. Inglaterra e da Bélgica para a construção
dum caminho de ferro do Zaire ao Barotze, através do Congo e Lunda. Os esforços de Sárrea
Prado, para levar a via férrea até às minas de cobre da Catanga, não lograram êxito. Só no dia
I de Novembro de 1887 os primeiros 46 quilómetros do éaminho de ferro de Luanda a Ambaca ser.iam inaugurados, mas apesar de muito tempo mediar entre a idéia e a sua execução,
foi Portugal o primeiro país a construir vias férreas no continente negro.

Viagens de exploração
As explorações nos nossos domínios de Africa não sofreram interrupção desde o
comêço da ocupação, no final do século xv e comêço do XVI, até ao século das grandes viagens
do século XIX. Portugal pode bem ombrear com os demais Estados que protegeram as expedições de explorações nesta época e apontar 'nomes que nada ficam a dever a Livingstone, Stanley, Brazza, Bruce, Ruppel, Schweinfurth, etc. A justiça já começa a ser-nos feita e a verdade
a ser proferida por estrangeiros. Assim, Camille Vallaux declara: «Numa época em que a
maior parte de; Africa era ainda desconhecida, Portugal era o único país da Europa cuja colonização penetrara, muito anteriormente, no interior da zona tropical. Tôdas as outras colónias
europeias não eram senão postos c~steiros, mesmo o Senegal francês. Pelo contrário, ao longo
de três , séculos .os Administradores e os Colonos portugueses haviam penetrado no interior,
uns a .oeste, em Angola, outros a Este, em Moçambique». Antes do período liberal, que nós
trataremos mais des·envolvidamentç, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho advogou a
possibilidade da realização ' da travessia da Africa de Angola à contra-costa, dizendo-nos que

todos os esforços e despesas nesse sentido seriam diminutos «em 4tenç~o 40 alto ohjecto qUé
têm». Crê que de Tete a Caconda seriam pouco mais de 100 léguas que se venceriam em um
ano, mas os territórios intermédios deveriam ser ocupados mais lentamente, por meio da colo., .
nlzaçao e comerClO.
Escreve Sousa Coutinho: «Levava eu o grande projecto de unir as duas Costas, encaminhando para a Ocidental os riquíssimos canais de oiro dos Rios de Sena; obra a maior que
pode fazer um vassalo português e obra extremamente fácil». Retirando para Portugal em 2 I

de Novembro de 1772 não conseguiu ver realizado o seu sonho da travessia, que se concluÍu
em 1802-05 com a acção dos pombeiros Pedro José Baptista e Amaro José, conforme já foi descrito, em capítulo anterior, pelo sr. G. Sousa Dias (vid. presente vol., pág. 199)' A travessia
havia sido tentada, um pouco antes, em 1798, pelo Dr. Francisco José de Lacerda e Almeida,
que veio a falecer no Cazembe, viagem descrita e integralmente reconstituída num trabalho
de quem assina o presente capftulo.
Em 1831-32 os majores José Maria CorI'eia Monteiro e António Cândido Pedroso Gamito realizam outra expedição de Tete ao Cazembe, viagem de exploração descrita no livro
«O Muata-Cazembe», de Pedroso Gamito. Do Cazembe enviam em Março de 1832 uma
carta ao Governador de Angola, por intermédio dum súbdito do rei da Lunda, que por sua
vez a entrega a um pombeiro dum comerciante do Pungo-Andongo, que, em 25 de Abril de
1839, a faz chegar às mãos do Governador António Manuel de Noronha.
Grande pioneiro de Angola foi Joaquim Rodrigues Graça que, de 1845 .a 1847, efectua
a sua viagem de Benguela à Zambézia (cabeceiras do Rio de Sena), visitando o reino de Muatiânvua. Já anteriormente estivera na Mussumba, capital de Muatiânvua, um português, de
nome Romão, e que ali faleceu. Foi Graça instado pelo régulo de Muatiânvua para que Portugal tomasse a protecção do ter.ritório da Lunda . mesmo sucedeu com o soba de Cassai, Xá
Cabunge, junto do comerciante Lourenço Bezerra Correia Pinto, que em 1848 se estabeleceu na
Lunda. Outros portugues-es permaneceram ou passaram pela Lunda, como Lopes de Carvalho,
João Baptista, Saturnino Macha.do, etc., que tiveram estabeJ.ecimentos comerciais na região.
Durante o govêrno de Manuel Eleutério Malheiro (1839)' o oficial de marinha Pedro
Alexandrino da Cunha faz a exploração de costa angolana até ao Cabo N .egro e o reconhecimento científico da hacia de .Mossâmedes, onde fl!nda um presí.dio.
O tenente J. Garcia penetra nos territórios de Caconda e chega a Huíla, e aí funda
uma feitoria. No ano anterior, de 1838, fixa-se em Luanda António Francisco Ferreira da Silva
Pôrto, que, pouco depois, se entrega à profissão de pombeiro, partindo para o sertão. Em
1841 estabeleceu-se em Benguela e em 1845 no Bié, e avança até ao Barotze, e em 1852 inicia
uma viagem à contra-costa, encontrando-se com Livingstone no Barotze. Atravessa o Moxico, Alto Zambeze e Luchazes, mas não consegue chegar à contra-costa. Contudo, de
Cutonge, manda enviados seus que em Agôsto de 1853 chegam a lho.
Em 1853 o -ilustre naturalista austríaco Frederico Wdwitsch percorre durante sete
anos o litoral da foz dq Quanza a Quizembe, sobe a Ambaca, Golungo Alto, Cambambo.
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pÍanaÍtos de Bengueia e Hutla, etc., coÍhendo magníficos exemplares <i,e fiara angolana, entre êles a curiosíssima planta hoje conhecida com o nome de W dwitschia mirabilis.
Em 1851 foi nomeado governador de Angola o Visconde de Pinheiro, D. Miguel Ximenes Gomes Rodrigues Sandoval de Castro Viegas, havendo tomado posse em Setembro
de 1853, Logo neste ano ol1denou a Fernando da Costa Leal, seu secretário, que explorasse a
r,egião da foz do Cunene. Leal assim fêz, dando ao rio o nome de Rio dos Elefantes, visto ali
haver encontrado em abundância tais mamíferos. Explora algumas zonas do interior, mas o
seu cargo de governador de Mossâmedes obstou a que se internasse no sertão.
Durante o govêrno do contra-almirante Francisco António Gonçalves Cardoso (1866-69)
notabilizaram-se as viagens de estudo do naturalista José Alberto de Oliveira Anchieta nos
sertões de Benguela e Catumbela, Huíla, Humbe, Gambos, etc. Noutras viagens visitou o
Golungo Alto, Ambaca, B.ié, Quilenges, Caconda, etc., e por tôda a parte foi recolhendo
magníficos exemplares de animais, alguns dos quais até então desconhecidos. Parte da sua
colecção perdeu-a nos Gambos, onde foi atacado pelo gentio.
Em 1875 funda-se a Sociedade de Geografia de Lisboa e é esta entidade que irá patrocinar as grandes viagens dos maiores exploradores desta época!
A Sociedade de Geografia foi precedida de uma comissão permanente de geografia
criada por Andrade Corvo. De uma actividade fecundíssima, relevantÍssimos têm sido os serviços prestados ao país, como o provam os seus boletins, memórias e relatórios.
Durante os secretariados de Luciano Cordeiro e de Ernesto de Vasconcelos a Sociedade
de Geografia culminou na sua actividade benemerente em prol do império colonial português, sendo de lastimar que, ultimamente, os homens de ciêu"cia não acorram aos constantes
apelos da Direcção, que, como na primeira hora, quere trabalhar e produzir.
Young e Cameron, dois exploradores que fizeram a ,travessia da África, lembram-se de
acusar Portugal de continuar favorecendo o tráfico de escravatura, apesar de o ter abolido uma
dezena de anos antes. O efeito de -tais autênticas calúnias foi contraproducente, e veio despertar, uma vez mais, o desejo e a necessidade das explorações africanas. A Sociedade de Geografia
organiza e dirige o movimento.
Aparecem então os maiores pioneiros dos sertões: o oficial ,de marinha Hermenegildo
Capêlo, o seu camarada Roberto Ivens e o major Alexandre Alberto da Rocha Serpa Pinto.
Serpa Pinto já conhecia a África, havendo estado em ,Moçambique por ocasião de uma
das expedições contra o Bonga. Regressou a Lisboa sonhando com outra expedição. Demove
obstáculos vários, e, na companhia de Hermenegildo Capêlo, dirige-se a Paris e Londres, onde
irá adquirir todos os utensílios e aparelhos necessários, de harmonia com os mais modernos pregressos cientÍficos. Em I. de Julho de 1877 estavam ambos de regresso e logo no dia 5 partem
para Luanda, no Zaire, onde chegam a 6 de Agôsto. Aqui juntou-se-Ihes Roberto Ivens.
Terminados os últimos prepaMtivos partem para o Bié, tendo, de caminho, explorado
o Cuanza. No Bié a expedição divide-se em duas: Serpa Pinto dirige-se para Leste e 05 companheiros para o Norte.
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Serpa Pinto, lutando com mil escolhos, apenas com dez carregadores, chega a Quilenge, Caconda, vira de rumo para o Cunene, estuda êste rio, bem como o Calai e Cubango,
e chega a Belmonte, residência do sertanejo Silva Pôrto, que havia ido a Benguela. Demora-se
em Be1monte algum tempo a preparar a expedição ao Zambeze. Visita o Cuito, Cuando,
Cubangui, Chalongo, etc., e estuda as nascentes dêstes rios . A 24 de Agôsto de 1878 estava
encontrado o Zambeze. Percorre o Baro tze, onde dominava o régulo Lobos, que fêz a Serpa
Pinto uma magnífica recepção, mas escondendo mil desl,ealdades.
No alto Zambeze a ~pedição embarca em pirogas, mas aparecem os rápidos de Lusso
e a catarata de Nambue. Pouco depois a grande catarata de Mozi-oa~tumia, de 100 metros
de altura, e a viagem prossegue, ora pelo rio, ora a pé.
Nesta região relaoiona-se com a família do missionário Goillard, que encontra em Lexuma. Em conjunto atravessam o deserto do Kalahari e atingem Xoxom, Pretór,ia e Durban.
Pode dizer-se que em Xoxom (à inglesa Shoshong) a expedição cientÍfica e geográfica
de Serpa Pinto terminara. Em 20 de Abril de 1879 chega a Lisboa, que o r,ecebe festivamente.
No seu livro Como eu atravessei a Africa encontramos notícia desenvolvida da famosa expedição, que teve larga projecção no estrangeiro.
Capêlo e lvens encaminham-se, do Bié, p;'ra i\forte e Nordeste, visitando as terras de
laca e determinando, a par de outros estudos, as origens dos rios Cuango, Cassai e Luango.
As regiões de Quioco, Muan.tavaio, Pesside, Lula, etc.) são minuciosamente estudadas, havendo permanecido dois anos no interior. PrincipaLmente a viagem de Serpa Pihto teve uma
~epercussão mundial enor.me, emparceirando-se com as mais notáveis realizadas por eXploradores estrangeiros. Porém, de prático para a colonização portuguesa, pouco resultou, pois Gapêlo,
lvens e Serpa Pinto deveriam proceder como Stanley, ou Livingstone, estabelecendo aqui e
além missões civilizadoras e de ocupação.
Em Março de 1884 Gapêlo e Ivensorganizam uma nova expedição ao Coroca, afluente
do Cunene, mas não se contentando com o êx.ito colhido, exploram o Humbe e partem para
o Norte ao longo do Cunene, levantando a carta da região e determinando a bacia hildrográfica do Cubango. Três problemas êles se propuseram resolver: -. verificar as relações entre as
baciais hidrográficas do Zaire e do Zambeze; visitar os centros comerciais mais importantes
existentes de modo que o intercâmbio de produtos se verificasse, pelo interior, entre Angola
e Moçambique.
O obj,ectivo fundamental é bem evidente: ".. . . " descobrir um caminho comerci'al entre
as ,duas colóniase estabelecer a conexão entre êsses centros de comércio.
Se tal imaginaram, melhor cumpriram, e integralmente, o seu pensamento.
O caminho escolhMo foi o do curso do Zambeze. As dificuldades amontoavam-se.
Os alimentos escasseavam, os fatos rompiam-se e o natural cansaço e as febres apoderam-se do
seus organismos. Após um ligeiro repouso, o trabalho de exploração científica do curso do Zambeze recomeçou e completou-s'e. Haviam percorrido 4.200 milhas geográfica:s, das quais 1.500
por ,territórios até então desconhecidos em absoluto.
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Directamente relacionada com esta viagem de exploração cientÍfica que acahámos de
descreVier está uma ouu'a que Serpa Pinto, então cônsul em Zanzibar, organizou em Moçambique, de colaboração com Augusto Cardoso (1885). P.ropunham-se evidenciar a soberania portuguesa e os indiscutÍveis direitos do nosso país à região das margens do lago Niassa, res·tabelecendo o antigo trá,fico comercial entre aquela zona e lbo.
Serpa Pinto adoece, mas Augusto Cardoso atingiu o objectivo previsto, conseguindo
dos sobas do Niassa o juramento de Bdelidade a Portugal, havendo regressado a Quelimane
depois de atravessar a região de Blantire e a Zambézia.
Porem, em 1872, o ministro in~lês Disraeli havia traçado o plano do moderno grande
império colonial britânico, e uma nova pa:rtilha de África se esboçava, lesiva para nós .
. Brilhante actividade na colonização pOl'tuguesa cabe a Henrique Augusto Dias de Carvalho, que como oficial serviu em ,Macau, S. Tomé, Moçambique, Guiné e Angola.
Em 1882 regressa a Lisboa, mas não se amoLdando ao serviço da guarnição, oferece-s·e
a Pinheiro Chagas, e é escolhido, para a expedição ao Muatiâl1.vua, descendente dos Muropem,
que governava o pais da Lunda. Cumpre a missão entre 1884 e 1886, acompanhando-o um
sub-chefe, um ajudante e um missionário. T,rata-se de uma missão política, comercial, religiosa, diplomática e ci'entífica.
A expedição visita Massangano, Ambaca, e Malange, onde se demora três meses , seguindo depois através da Lunda, por Cafuxi, Moana Samba, N'Gunsa, Cuilo, Luach~mo
até Cabungula ,de Matabe, onde chega após 662 dias de viagem, parte dela cheia de obstáculos e perigos. Quási só, Henrique de Carvalho atravessa o Cassai e dirige-se para Mussumba, capital da Lunda. Por um tra:tado de 12 de Junho de 1886, Muat'iânvua reconhece a
soberania d.e Portugal, pede ao govêrno português a ocupação efectiva da Lunda por tropas
portuguesas, proíbe-se o trá,fico da escravatura, etc. , mas a essa hora já a conferência de Berlim
nos havia ar.rancado o centro de África, e, por ,isso, o esfôrço de Henrique de Carvalho foi ,
em parte, infrutífero. Porém, as missões de ocupação fundadas por Henrique de Carvalho
conseguiram levar as fronteiras angolanas até ao Cassai contra o parecer da conferência de Berlim e colocar os belgas ante o facto consumado da ocupação portuguesa.
Em 1882 também António Maria Cardoso bou a cabo, durante seis meses, a viagem de exploração cientHica de lnhambane a Sofala, isto é, às terras do Muzila. Acompanhado apenas de trinta cipaios e duzentos carregadores, isto é, à mercê dos vátuas revoltados ,
faz essa arrisc3!da .travessi.a , mostrando o seu relatório um alto espírito de observação, sendo
constantes as notas etnográficas, botânicas, zoológicas, meteorológicas, astronómicas, etc.
Ao lado da finahdade cientÍfica da expedição, ressalta a finalidade política, pois as
suas notas sôbre o Muzila e sua gente foram , mais tarde, tomadas em consideração.

*
Das guerras de conquista referidas no capítulo anterior, como da actividade colonizadora e viage.ns de exploração que neste resumimos, resultou uma gradual efectivação de domínio, de que foram referidos os lances e episódios mais notáveis. Cumpria agora organizá-lo
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política e administrativamente. Assim se fêz e toma.ndo como base o estudo do grau de evolução social de mancha humana que cobria o seu solo.
Passado o . regime de sujeição, sempre se havendo, aliás, respeitado certos costumes e
hábitos indígenas, e, por vezes, até a organização poHtica dos naturais, como na índia e
Timor, publica-se em 7 de Dezembro de 1836 o decreto que generalizava a tôdasas colónias
a constituição dum Conselho Legislativo, ou Conselho de Govêrno, à imagem do estabelecido
na índia desde 9 de Abril de 1778.
Em virtude da letra de <tal decreto o governador, antes de qualquer resolução dum
assunto de importância, era obrigado a consultar e ouvir os membros do Conselho de Govêrno,
quer no que respeitava a casos de administração, quer a assuntos de carácter político . .
O Conselho Legislativo era constituído pelos chefes de serviço e dois vogais escolhidos
pelo governador entre uma lista de quatro que as Juntas Provinciais indicavam.
Seguia-se, pois, um sistema essencialmente descentralizador, que mais alargado ainda
foi em 1838, porque se julgava que dêste modo se conseguiria activar o progresso da colónia.
Em 1845 foi mandado aplicar às colónias o Código Administrativo, que na Metrópole vigorava desde 1842. Os governadores coloniais podiam, no en<tanto, introduzir-lhe algumas modificações, ouvido o Conselho Legislativo. Como tal código revelasse tendências mais
centralizadoras, criam-se em 1858 as Juntas Gerais de Província, como v~mos noutro capítulo.
A grande reforma administrativa das colónias no período constitucional é, porém, a
de 1869, que se deve a Rebêlo da Silva, ,e que, dentro da tendência descentralizadora, é de
facto .exemplar. Esta reforma sofreu alterações na sua aplicação em Timor, índia, Macau, Guiné
e Moçambique em relação ao todo ou a algumas camadas da população, a fim de não cau-:sar atritos a certos usos e costumes tradicionais que não se opunham à moral e ?rdem pública.
No sentido de mais efectivarmos o nosso domínio e autoridade e de auxiliarmos o
progresso das áreas territoriais confiadas à bandeira portuguesa, breve se cuidou do problema
da instrução e educação do indígena, o que será tratado em capítulo especial.
JosÉ DE OLIVEIRA BOLÉU
. NOTA - Sôbre o mesmo assunto consultem-se, entre outras, as seguintes obras: Estado das colónlas portuguesas em A frica depois de 1851, Marqu~s do Lavradio (Lisboa 1938) - A ocupação económica das colónias portuguesas, Co~onel Lopes Galváo (Lisboa 1938) - História colonial de Portugal, A. Duarte de Ahneida (Lisboa
1941) - Domínio português em Africa, Professor Manuel Lopes de Almeida (Fasc. 92-93 da História de Portugal-IJarcelos) - Sá da lJandeira, Lourenço Cayola (Lisboa 1935) - Ciência da Colonização, Louren'ro Cayola
1913) - História das Colónias portuguesas, Rocha Martins (Lisboa 1933) - Meio século de lutas no Ultramar,
Belo de Almeida (Lisboa 1937) - Autonomia de Angola, José de Macedo (Lisboa 1910) - De lJenguela às
T erras de Iacca, H. Cap~lo e R. Ivens (Lisboa 1881) - O Coronel lJorges, Silva Tavares (Lisboa 1937) - O
explorador Serpa Pinto, Eduardo de Noronha (Lisboa 1936) - Henrique Augusto de Carvalho, Marqu~s do
Lavladio (Lisboa 1935) - A acção colonial dos portugueses, Professor Fernando Emídio da Silva (In «O Mundo
Português» , n.O 86) - Os portugueses e a penetração africana, José de Oliveira Boléu (In «O Mundo Português»,
n.OS 32-33-35) - História de Angola, Alberto de Lemos (Luanda 1929) - Como eu atravessei a Africa, A.
Serpa Pinto (Lisboa 1886) - L'Afrique Portugaise vers le milieu du XIXe siecle, d'apres les explorateurs, Camille
VaEaux (Lisboa 1940) - Posição de Portugal em Africa na época do Constitucionalismo, Coronel Lopes Galváo
- D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, Gastáo Sousa Dias - Viagens e descobrimentos terrest'es~ Vicente Almeida d'Eça.
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CAPíTULO V
A Conferência de Berlim e seus efeitos imediatos

último quartel do século XIX foi, para as principais potências europeias, o grande
período da expansão calo.nial. A Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica e a França consolidaram, estabeleceram ou ampliaram no Ultramar as pasições requeridas pelos
seus interêsses económicos e palíticas. E Portugal, que saía de uma crise séria e
longa, procurou, na medida dos seus recursos, acompanhar o mavimento de irradiação de tôda
a Eurapa, consagrando par um novo esfôrço os direitos que a história lhe conferia.
Na África se exerceu, sobretudo, a acçãa colanial das nações europeias, parque a
África era, então., um cantinente pràticamente desocupado, onde se mantinham apenas alguns estabelecimentas partugueses, inglêses e franceses - como as duas Guinés, Angala e
Moçambique, o Senegal, a G~mbia e Sierra Leoa. b exacta a abservação de Aires de Omelas,
ao afirmar que, par êsse tempo, <<'a maior parte dos territórias de África eram res nullius. A
acupação, a calanização europeias eram limitadíssÍmas; cingiam-se à orla marítima, às margens das grandes rios».
Alta emprêsa, portanto, era a que novamente tamava Portugal sôbre as ombros, mas
emprêsa inteiramente necessária, tanta por causas de natureza económica semelhantes às que
maviam os autros países, como par aquêles motivas de ordem palítica que são, desde a definição. das limires metropolitanos, inseparáveis da sua própria independência.
Em duas fases distintas nos parece que pode dividir-se a acçãa de Portugal, antes
que a sua palítica colonial se fixasse nos rumas que a levaram à consolidação do seu actual
império u1tramal/:ino.Foia primeira, a que precedeu a Conferência de Berlim, em estreito
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entendimento com \a Grã Bretanha.; a segunda, a que teve a sua expressão inicial nos oonvénios' de 1886 com a França e a 'Aleman4a e que tôda se desenrolou sob o signo de Bismarck.
Da primeira modalidade' da nossa política africana, foi principal promotor João de
Andrade Corvo, que em 1875" ympreendeu uma aproximação com a Inglaterra, para ajustamento das desharmonias coloniais existentes. Das diligências que comeÇou, v·eio a resultar
em 1884, após vicissitudes várias, o tratado relativo aos rios Zaire e Zambeze e aos territórios
da cost.a ocidental de África sit~os entre os paraldos 8° e 5° 12' de latitude sul. Por êle
reconhecia a Inglaterra o direito' de Portugal aoS territórios ao norte do Ambriz, o limite da
nossa soberania no Chire e as de.rp.ais situaçQes referidas nos 12 artigos do tratado.
Andrade Corvo definia a' orien'tação dipl~mática que dera ori'gero ao Tratado do Zaire,
como a única ,política para nós .Possível: «a de cordeal harmonia e' cooperação sincera com a
Inglaterra». E rematava: «a Inglaterra é forte, não há dúvida, 'fias justa também. Se o dir,eito não achar ali, na Grã Bretanha, o seu natural esteio, decerto o não encontrará, tranco
e leal, 'em outra parte» .'
.
"
.
Provaram-n:o' bem os acontecimentos. Enquanto a crítica do tratado não ultrapassou as
fronteiras da Grã-Bretanha, todo's os argumentos da oposição foram rebatidos pelo govêlino inglês -.. e é (I·essa ~época o magnífico tes~ernunho que o mi.nistro britânico Petre - depois envolvolvido ' na chamada qúestão ' do ultimatum - produziu, a propósit~ da escrava'tura, em
defesa de Portugal: «O govêrno',de L~boa é tão sinoero e fi.rme na sua resolução de aboli'! a es, crava~ura como qualquer: C!utt(:,. govêrno europeu e não tolera mais do que qualquer outro atenta~os cont.ra, a'sua auto~idade aê~t$! vespeito. As suspeições lançadas contra o govêrno português
são coisas ..do passado. Ap~sar de. t??OS os ditos, os governadores das colónias portuguesas regressam às sua~ casas, depois de lo~g?s ano~ de permanênóa no Ultramar, tão pobres como para lá
foram. Há actos pratic.ados pos i.~divíduos que falam a língua portuguesa, na África Oriental,
que desa~reditam o bom nome ,de Portugal, mas êsses indivfduos são geralmente mestiços ou
pretos que não têm o direito de. invocar a nacionalidade portuguesa e que exercem o seu infame
tráfico para além da jurisdição das autoridcbdes portuguesas ou para a,lém do seu domínio
prático C). .
. Mas onde a Inglarerr~ podia manifestar-se solidária com os direitos portugueses, a
Fr~nça , a AlemaI?ha e mais os ,interêsses que por detrás de ambas se escondiam, levantavam
o seu ~lamor de protesto. A aplicação do tratado, fechando o Zaire à penetração que estava premeditada, colidia' gravemente co~ as ~bições franco-belgas , que contavam com o apoio de
Bismarclc O problema do 0mg? adquiria uma face imprevista: o tratado anglo-português
não passaria sem. a sanção das outras potências - e, por um bem singular paradoxo, foi o nosso
M ipistro dos Negócios Estrangei.ros, sem prévia copsulta da Ingia~erra, o primeiro a sugerir a
celebração de uma conf.erênci~ internacional (J. "'''i- .'-."." ' .
, , A Ing~àterra,) p~rdida ~. e~perança de ver o .t~a~ado ratificado pélas outras nações e sàbia(1) Questão dI) Zaire, voL II~ 'n.o. 16.
(2) Idem., vol. II; n'.o 19.
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A DELEGACÃO PORTUGUESA

À CONFERÊNCIA DE BERLIM

Sentadas, da esquerda para a direita : Luciana Cordeiro, A. de Serpa Pimentel e Marquês de Pena/ie/. Em pé. Car.de de PenaRei, Cor/as Rama du Bocage e Conde de S. Mamede

GRUPO DE OFICIA IS QUE TOMARAM PARTE NA EXPEDiÇÃO AO BIÉ. - 1890
Do esquerdo poro o direilo , Arlur de Poivo . Conde do Silvõ. Dr. Bernardino Roque, Paulo Amado de Melo Ramalho e Quinlino Rogado

mente ameaçada por Bismarck nos srus interesses egípcios, para ela mais essonciais que os do
Congo, acabou por ceder à pressão alemã e por conformar-se com a idéia de uma conferência
para resolver as questões africanas.
' " ,
'~ " '
c
A conferência veio a efectuar-se em Berlim - não tendo Bismarck, por sinal, incluído
Portugal no número das nações a convocar, o que não obstou a que nela fôsse representado
por António de Serpa Pimentel, por Luciano Cordeiro e pelo Marquês de Penafiel. A boa vontade dos nossos delegados, que não possuíam, aliás, a maleabilidade requerida pelo género de
negócios que se discutiam em Berlim, em pouco logrou opor-se ao programa traçado por Bismarck e cujo remate foi o Acto Geral assinado a 26 de Fevereiro de 1885.
Por êle ver;dadeÍlramente se criava um novo direito público colonial. Entre as várias decisões da Conferência, nenhuma teve o alcance daquela que tornava obrigatória, contra o
antigo sistema do Pacto Colonial, a política da ocupação efectiva. Não bastava o domínio histórico. O abandono de territórios que, de direito, qualquer país possuísse em África, equivalia
à ,sua perda, porque a ocupação deixava de ser fictícia para converter-se em efectiva. Nem os
tratados podiam prevalecer sôbre o facto da ocupação.
Ora êste novo direito colonial afectava vivamente os interêsses de Portugal e tornava
inexeqüível o tratado luso-britânico. Não era, nesse momento, brilhante a nossa posição, pois,
como notou Teixeira de Sousa, «quando o representante de Portugal na Conferência de Berlim quis reivindicar os direitos do país, não teve um facto positivo de ocupação e posse que
pudesse ser oposto aos praticados por Stanley e por outros agentes da Associação». O Acto
Geral de Berlim destruía todos os privilégios a que legitimamente podíamos aspirar como
lógica seqüência da nossa acção no passado. A fôrça era agora vitoriosa e a nossa razão não
inspirava aos triunfadores mais do que aquêle comentário desdenhoso com que se referiu Bismarck ao «método portugu~s de desenterrar velhos direitos caducos» ...
1: óbvio, porém, que o malôgro do tratado do Zaire suscitou, numa opinião sempre
mal elucidada acêrca das questões internacionais, um certo cepticismo quanto ao valor da
aliança inglêsa, que à vista se mostrava incapaz de o fazer vingar contra a coligação das p0tências continentais.

Assim se lançou Portugal, como anteriormente indicámos, numa fase diferente da sua
política colonial: a que ficou representada pelos convénios de 1886 com a França e com a Alemanha. Sob o signo de Bismarck se operava a transição.
O govêrno de Lisboa, seduzido por certos intuitos, mais aparentes do que reais, da p0lítica alemã, julgou possível encontrar em Berlim o apoio que em Londres se lhe figurava
duvidoso ou insuficiente. Estimulado pelas heróicas recordações da sua história, Portugal formulou as suas aspirações africanas nos termos empregados por Barbosa du Bocage na exposição
remetida a Pinheiro Chagas, em Maio de 1885. Fixemos-lhe as linhas principais:'
«U.nir Angola a Moçambique, cortar de um lado a outro o continente africano, foi
sonho dos nossos maiores; nobre aspiração a que algumas portentosas viagens 'deram alimento.
Não lográmos nunC4 lCf.J.í.[" a cabo, nem maduramente a. intent.ímos». Bocage considerava, pc-
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rêm, «azado o momento para empreender a sua realizaçãO), tudo dependendo da rapidez com
que caminhássemos_:. «não dêmos tempo a que outros se adiantem e tornem a nossa obra
irrealizável» .
A alguns observadores do vasto plano português, certameme inspirado no mais alto
pensamento patriótico, impossível se afigurava a sua execução, desde que os pOl.1tugueses previamente se não haviam apoderado do Cabo da Boa Esperança, sem o qual desde há muito
era tido pOl· impraticável o domínio do planalto central africano. Os autores do projecto não o
enüendiam assim e sem dúvida não era alheio a êsse sentimento o êxito recente da viagem de
Capêlo e Ivens que, incumbidos de estudar as relações entre a bacia do Zaire e a do Zambeze,
tinham lançado as bases da nossa comunicação de costa a costa. (Pinheiro Chagas).
O !'esultado das audaciosas viagens transafricanas naturalmente encorajava Portugal a
insistir nas suas ,reivindicações.
Se a primeira fase da nossa política colonial neste período foi, como dissemos já, representada por João de Andrade Corvo, a fase final, a que se iniciou em seguida à conferência de
Berlim, I:!eve a sua mais elevada personificação em Henrique de Barros Gomes.
Constituíu-se em 20 de Fevereiro de 1886 o gabinete que tentou executar o grande
pla.no colonial português enunciado na exposição de Barbosa du Bocage. Henrique de Barros
Gomes era o seu Ministro dos Estrangeiros e a êle ficou cabendo, perante a história, o maior
quinhão nas responsabilidades da crise que teve o seu penoso desfecho em 1890.
Barros Gomes era um nobre e ardente português. Mas talvez a sua própria formação
intelectual o inclinasse a aceitar as fortes sugestões que o oercavam e que tôdas, no domínio da
política, tinham a sua origem no prestÍgio de Bismarck. Fácil devia ter sido a Barros Gomes
admitir que a concordância do Chanceler de Ferro bastaria para assegurar a execução do projecto português de unir em África a costa à contra-costa. Em tôrno dêste supremo equívoco
girou tôda a diplomacia que nos conduziu ao revés de 1890.
Não se viu que o interêsse da Alemanha no plano português derivava apenas da sua
conveniência em dispor de mais um instrumento para negociar com a Inglaterra. Salisbury, escrevendo um dia a Mal1et acêrca de Bismarck, definia o caso com esta precisão: «.o humor do
Chanceler é muito variável e ninguém pode estar seguro de que não tente uma especulação
diplomática, colocando-se contra nós em qualquer questão em que tenhamos interêsse».
Assim aconteceu com os projectos coloniais de Portugal. Como o govêrno de Luciano
de Castro considerasse, porém, que Bismarck de boa-fé se associava aos seus planos, decididamente embarcou numa política que muitos homens ilustres de Portugal desde logo verificaram, aliás, ser incompatÍvel com os recursos de que dispúnhamos e com as pretensões a que a
Inglaterra francamente não l1enunciava na zona do litÍgio.
Assinou-se em 12 de Maio de 1886 um açôrdo com a França; em Dezembro do
mesmo ano, foi celebrado o convénio luso-alemão, que a Lei de 14 de Julho de 1887 ratificou C).
(1) Pelo acôrdo com a França, obtinha-se o reconhecimento dos territórios angoleses de Massabi e, na
Guinê, a desloca,ção da nossa fronteira pata o Sul. Pelo Convênio com a Alemanha, ddimitavam-se as ppssessóes
portuguesas e alemãs na África meridional.
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Com os novos instrumentos diplomáticos, não só Portugal delimitava as suas fronteiras no
U ltramar, mas supunha adquirir para o plano colonial que o absorvia o decisivo apoio da França
e, sobretudo, da Alemanha.
Barbosa du Bocage, que dera expressão aos projectos portugueses, interveio nas negociações. Barros Gomes desejou que ao primeiro convénio fôsse logo apensa «uma carta liepresentando aproximadamente os limites do ~erritório da África Central». Opôs-lhe a França
prudentes reservas - . mas a Alemanha não hesitou em reconhecer a Portugal «o direito de
exercer a sua influência soberana e civilizadora nos territórios que separavam as possessões portuguesas de Angola e Moçambique». Dêste modo entrou na história o chamado mapa
côr de rosh.

Barros Gomes, apresentando ao parlamento a conv.enção de 1886, declarava que, por
parte da Alemanha, ficava consagrado «o solene reconhecimento da exclusiva faculdade, reservada a Portugal, de ampliação e alargamento de influência nas vastas regiões da África Centrai». Custava-nos êste tratamento de favor a mutilação do território de Angola, entre o Cabo
Frio e o Cunene, além de outras concessões na costa oriental ~ mas o apoio de Bismarck
parecia, ao govêr.no de Lisboa, digno de 'todos os sacrifícios,
De modo nenhum se provou, porém, a eficiência de tão anti-natural colaboração. Nos
anos que se seguiram ao convénio com a Alemanha, por mais de uma Viez sugeriu Barros Gomes a presença de Berlim nas negociações em curso, sem que a Inglaterra reconhecesse à Alemanha o direito de nelas intervir ou sem que Berlim desse mostras de querer acorrer à chamada,
mau grado a promessa de Bismarck na carta que escreveu, depois do convénio, a Barros Gomes
e a que, pela primeira vez, damos publicação: Vossa Excelência pode ter a certeza de que
também faço zelosos esforços para dar uma feição ainda mais forte e duradoira às relações que
unem os nossos soberanos e os seus governos entre si e que já receberam nova corroboração com
o recente tratado,

Seria longo, e certamente supérfluo, descrev'er em pormenor as razões porque contrariava a Inglaterra o chamado mapa côr de rosa . Em resumo, como disse Oliveira Martins,
«eram baldados todos os empenhos estultamente patrióticos que tivessem em mIra impedir a
comunicação in~erior dos inglêses do extremo sul dll África com os inglêses das regiões superiores» , Nisto consistia a situação : Portugal, fundado em reminiscências históricas cujo sulco
perdurara através dos tempos, visava objectivos para cuja realização não eram infelizmente bastantes os seus recursos; a Inglaterra tinha por indispensável ao progr·esso e à segurança do seu
império colonial que se rompesse sem entraves a linha do Cabo ao Cairo ~ que o nosso mapa
côr de rosa vinha interceptar, sem que pudéssemos em sua defesa invocar qualquer situação
de facto.
Assim se;: produziu o choque entre os dois velhos aliados, o qual se poderia ter evitado
se com mais disorição se houvesse procedido da parte da Inglaterra e se maior clarividência
tivesse existido da banda de Portugal.
b certo que a Grã·Bretanha desde a primeira hora fêz saber ao govêrno de Lisboa que

não aceitava o plano de 1886, lesivo, como o reputava, de interesses para ela vitais ,..... e que
«durante dois anos nem uma só vez nos ocultou o perigo», como escr:eveu Pinheiro Chagas.
O govêrno português persuadira-se, no entanto, de que a concordância de Londres podia ser
suprida pelo apoio de Berlim - e êste foi o seu engano capital, visto que Berlim a nada mais
aspirava do que a chegar ao acôrdo que veio a fechar com a Inglaterra e que perfeitamente
justifica a opinião de que «os anos de 1887 a 1890 devem ser tidos pelo período culminante
da cooperação anglo-alemã». (Temperley & Penson).
Foi a consumação dêste acôrdo que, em I I de Janeiro de 1890, nos colocou no mais
completo isolamento, sem nenhum meio de resistência contra a nota do ministro inglês a propósito dos incidentes do Chire, na província de Moçambique. Barros Gomes, fazendo no
Conselho de Estado a história dos acontecimentos, deu à nota inglêsa a classificação de memorandum; a política designou-a posteriormente de ultimatum.
Parece oerto que Henrique de Barros Gomes, que em tôda a crise agira com sinceridade, conservou até final a sua confiança numa intervenção alemã que, como é óbvio, não se
produziu. Só esta hipótese é verosÍmil, devendo, quanto a nós, recusar-se a suspeita de que
~ à semelhança do que conta Banning dos delegados portugueses na crise do Canga em 1885
e conforme poderia i,nferir-se de certas palavras de Luciano de Castro na reünião do Conselho
de Estado em 1 I de Janeiro - o govêrno houvesse de qualquer modo provocado o chamado
ultimatum, por não ter melhor meio de justificar-se perante a opinião do país.
A verdade acêrca da crise é ainda, nas suas hnhas gerais, aquela que exprimiu, nos termos adiante citados, o dr. Quirino de Jesus, que foi um dos colaboradores de Barros Gomes:
«não o deixou triunfar a ambição novíssima de um senhorio britânico entre o Egipto e o Cabo,
nem ainda a indiferença das potências interessadas na interrupção material dos desígniOS e marcha da Inglaterra. Tôda outra coisa se tornara afinal mais fácil do que terem cumprimento as
disposições dos tratados, os princípios da Conferência de Berlim e as promessas .d e apoio de Bismarck e do próprio ImperadOr» C).

A nota inglêsa de 1I de Janeiro de 1890 fêz, sem dúvida, gorar um dos mais belos planos de expansão colonial e certamente aquêle que mais autorizava a história. Com o malôgro
do mapa côr de 1"Osa não sucumbiram, porém, o ardor e a confiança dos portugueses. Sob a
direcção do Rei, profundamente identificado com o pensamento da renascença nacional, em
breve se lançaram na emprêsa de definir e consolidar um império ultramarino que, sem ter a
amplitude do que fôra imaginado em 1886, bastava, no entanto, para assegurar a Portugal um
lugar primacial entre as potências coloniais da Europa.
Vencidas certas dificuldades que tanto a especulação política como o desapontamentc..
do país chegam, infelizmente, para explicar, operou-se em Portugal um nobre movimento de
rehabili tação nacional.
Sob o ponto de vista externo, a sábia acrividade de D. Carlos, ajudada por colaborado(I) Portugal em Africa -
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res da envergadura do Marquês de Soveral, restituÍu a diplomacia portuguesa aos seus seguros
rumos tradicionais. A Inglaterra, tendo apaziguado as ambições excessivas de Cecil Rhodes na
Africa do Sul, passou a prestar-nos uma leal e assídua cooperação nas emprêsas ultramarinas
- apenas contrariadas, a partir dêsse momento, pela Alemanha que, logo em 1895, se apoderou dos territórios ao sul do Rovuma, mandando cinco navios tomar posse de Kionga, onde,
até o fim da Grande Guerra, passaria a flutuar a bandeira do império. Julgou-se, então, poder
recorrer à arbitragem, mas recusou-a a Alemanha.
A despeito, porém, dêste e doutros incidentes, a obra de expansão colonial a que
p!1esidia o Rei D. Carlos, agora apoiada na única diplomacia possível, prosseguiu com a colaboração da mais notável plêiade de homens ;,,- administradores, soldados e missionários - que
Portugal poderia ambicionar e que logo em tudo se revelou à altura das suas grandes e inigualáveis tradições.

'*'
Reconduzida a di.plomacia portuguesa à sua orientação clássica e criados na África os
'quadros necessários à nossa expansão, tôda a actividade ultramarina do país passou a desenvolver-se num nomo nO!1mal.
Em 1898 pairou sôbre o império português a densa nuvem do convénio secreto anglo-alemão, com que, a tÍtulo de acudir às dificuldades fin3,I1ceiras da metrópole, se pretendia
u.rancar-Ihe a hipoteca das colónias. As negociações para o referido convénio mostram
quanto, às vezes, anda a moral arredada das relações inter.nacionais. Mas, se alguma conclusão
concreta a respeito do convénio nos permitem os documentos da época, é aquela que formula
o último historiador dos acontecimentos: a de que não foi nunca tentada a execução do
acôrdo graças, sobretudo, ao desejo inglês de o abandonar. (Dr. Gavi.n).
A Grã-Bretanha deu-nos, aliás, um ano depois do convénio, a prova formal dos seus
propósitos com a celebração do chamado Tratado de Windsor, que verdadeiramente renovou
a aliança secular entre Portugal e a Inglaten·a.
Tôda a nossa acção no ultramar, após a crise de 1890' se desenvolveu numa atmosfera
de cardeal entendimento e cooperação com a Inglaterra, como António Enes foi o primeiro
a reconhecer.
Uma boa diplomacia preparou a obra de ocupação do nosso império africano; uma geração de Ínclitos capitães tornou possível a sua rápida e gloriosa execução.

LUIZ VIEIRA DE CASTRO.

10.A PARTE
o DOMíNIO EFECTIVO;
GRADUAL SUBSTITUIÇÃO DA OCUPAÇÃO
,..,

MILITAR PELA ADMINISTRAÇAO CIVIL

Um episódio da époctl do Ultimatum, -

A subscrição nacional Aberttt no Teatro de Almeid.. Gtlrrett. em 1890'
a favor da defesa nacional
.

CAPíTULO I
O «Ultimátum», suas ,repercussoes
até ao tratádo de 1891 '
algUlis dos factos que determinaram o Ultimatum de que nos vamos
otupar foram tratados ' no ' capítulo 'anterior, apenas muito esquemàticamente' lembraremos aqui alguns dos' aspectos mais sali~ntes da divergência de interêsses anglo-lusos que a êle conduziu. '
Sãó êles, em primeiro 'lugar, as -iniciativa:s de Ceci! Rhodes que leva,
ram, em 1884; a'o ,estabelecimento' do protectorado da ' Becuanalândia, e,
em 1886, da Matabelândia, não sem desacôrdo do govêrno português, expresso junto do Matabele. As visitas de Rhodes , alongavam-se a ~arrica, ao Maturarare, 'a Macequece, ao
Missale, ond~ se dizia -haver ouro ' e prata qtle os nosS?s capitães-mores e o MOl1omotapa outrora haviam explorado.
'
Em segundo lugar Salisbury, que em 1886 assume o cargo de «primeiro», retomava
a política de engrandecimento que fizera a fortuna de D israeli, Pela protecção às iniciativas
ORQUE

individuais apoiadas numa finança audaciosa, depois da ocupação da Mashona por Ceci1 e
um grupo de pioneiros, guiados por Selous, famoso caçador de leões, resultava de tal política a
organização, em 1890, da South Africa, com dir,eitos rnajestáticos sôbre o oerútório a que se
deu o nome de Rhodésia.
Cinco meses antes de Salisbury suceder a Gladstone, assume Henri'q ue de Barros Gomes a gerência da pasta dos Negócios Estrangeiros, no gabinete então organizado por Luciano de Castro. Reagiu o Ministro contra um sentimento que parecia generalizar-se em
Portugal, segundo o qual não passávamos de uma nação sem destino entre os povos modernos, que apenas arrastasse a recordação das suas glórias, como o rei Lear a própria majestade
pela floresta de Glocester.
Preconizando no Parlamento a necessidade de «afirmai' por factos a soberania?>, inicia
a política divergente dos interêsses inglêses a que acabamos de nos referir e que se esquematiza
no «mapa côr de rosa». Era o sonho dos melhores portugueses da época, já em 1881 ~presso
em desenho mandado elaborar sôbre estudos seus, pela Sociedade de Geografia.
Acordámos tarde, porém, e no embate ref.erido no capítulo anterior, entre os nossos
interêsses e os interêsses britânicos, já Barros Gomes não pôde evitar a surprêsa de ver reverter contra nós o rol magnífico que desenrolara, do muito que fizéramos em África: trilhos de
entrada aos recessos, diligências para a travessia transcontinental, tratados com príncipes indígenas, fortalezas, as f.eiras que criámos no interior, algumas delas mais tarde tornadas importantes vilas, a propagação da fé, livros e outros escritos testemunhais ... Recordando tudo isso,
esquecíamos que arglill1entávamos contra homens práticos ... As ruínas certificando a nossa
presença em litorais e sertões remotos só provavam, no juízo do Foreign Office, uma autoridade que desaparecera, que não havíamos conseguido manter...
,
Entretanto, em Inglaterra manifestavam-se dois partidos, acêrca das relações com Portugal. Um, - refere Teixeira Botelho C) -,- julgava-nos impotentes para civilizar o continente
e pensava que o melhor seria passar simplesmente por cima de nós; mais cordato, cria o outro
que era preferível o ter-nos por colaboradores, procurando dêste modo alcançar a abertura dos
n'Ossos portos, aproveitar as linhas naturais de penetração que fluíam atrávés do nosso território. Falado por Salisbury, ao que se julga, viera em certa ocasião a Lisboa o coronel Johnston, que de volta ao seu país havia sido portador de bases para um acôrdo territorial e económico, em que, além da liberdade de comércio, se ajustavam moder:adas taxas de trânsito,
ahandonávamos parte de direitos que sempre tínhamos alegado sôbre regiões junto ao Niassa
e ao Zambeze, em troca duma satisfatória delimitação de Angola e Moçambique. Já tôdas as
dificuldades pareciam aplanadas , quando do lado dos missionários escoceses romperam reclamações contra o facto de, por aquêle arranjo, ser atribuído a Portugal o território da sua missão, e tão alto subiram, que lograram dar com tudo em terra.
Saíra à Zambézia a expedição de Paiva de Andrada. Em I888 António Maria Car-

(1) Teixeira Botelho, História mil;tar e política dos Portugueses em MOfambique.

doso atingia o Niassa; no ano imediato cometia-se o estudo das possibilidades dum caminho
de ferro entre o lago e o mar ao major Setpa Pinto C). Indo no Mupassa, de andadura ao .
Chire, viu-se a caravana de súbito alvejada pelo macololo. Tivera o insulto condigno castigo,
. infligido pelo chefe e João Coutinho, ao tempo 2 .° tenente, que tomou Chilomo. Ocorria
isto por começos de Novembro, e decorridas apenas algumas semanas o Foreign Office reclamava a punição dos responsáveis daquilo que, em seu entender, representava um desacato, por
se tratar de agressão a um povo protegido de Sua Majestade Graciosa, e exigia, além de tudo,
declaração formal de não ser permitido mais nenhum atentado contra os estabelecimentos britâ. nicos do Niassa e do Chire. Rectificou Barros Gomes a versão do sucesso que lhe era comunicada, pois, ao contrário, nem os primeiros tiros os tinham disparado os portugueses, que unicamente se haviam desafrontado, nem o incidente se dera em território que não nos pertencesse,
tJendo-se produzido ao sul do Ruo. E porque nas questões de Bolama e de Lourenço Marques a
Grã-Bretanha não se denegara ao recurso da arbitragem, sugeriu-o, num espírito de conciliação,
para as dúvidas terútoriais que o govêrno inglês levantava. A resposta - estava-se a 18 de Dezembro - foi, com o alegado de que já usáramos as armas, a rejeição do alvitre, e dum modo tlerminante a exigência da retirada da fôrça que estava no macololo, a de todos os postos militares
que mantivéssemos nos territórios Matabele e da Mashona. Entre as duas chancelarias a controvérsia azedava-se, polemicou-se por último e já o gabinete português se debatia na tenaz
dum dilema, forçado ou a ceder ou a opor-se, sem condições, no entanto, de sustentar a sua
razão ... Transigiu, pois, Bareros Gomes na retirada que lhe impunham ... Salisbury não se contentou com promessas no caso, quis mais, e sem atentar no que nisso havia de vexatório, reclamou, a 9 de Janeiro, cópia das instruções que deviam ter sido transmitidas para Moçambique. Considerando-se desatendido, no dia I I expediu o ultimatum, que o seu representante
diplomático entregou, de olhos marejados
ao ministro dos Negócios Estrangeiros. «O
sr. Petre - advertia a nota - ver-se-á obrigado a deixar imediatamente Lisboa com todos os
membros da legação, se uma resposta satisfatória à presente intimação não fôr por êle recebida
esta tarde. O navio de Sua Majestade, Enchantress, está em Vigo esperando as suas ordens».
Em Gibraltar, outras unidades aprontavam também para largar.
No conselho de Estado reünido logo a tôda a pressa, e que aceitou as exigências da Grã-Bretanha, resolvia o conselheiro José Luciano depor o pedido de demissão do ministério nas
mãos de el-rei D. Carlos, que há poucos mais duma semana dera a primeira recepção de ano
novo do seu reinado, de tão mal agourado comêço.
Na capital, no Pôrto, em Coimbra, produziam-se arruídos de estudantes e populares.
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(1) Para o sr. dr. Luiz Vieira de Castro o objectivo desta expedição teria sido outro, - a ju~ão com a
c.oiuna de Paiva Couceiro, que procedendo de ocidente pelo Bié e Moxico, deveria descer pelo vale do Zambeze até
encontrar-se com Serpa Pinto, que ao efeito subiria o rio. (dsto é: ia tentar-se a execução do mapa cJr de rosa
anexo à convenção de 1886». Lê-se noutro passo do mesmo livro, D. Carlos I: «Era o sonho do grande império
ideado por Barros Gomes que Couceiro e Serpa Pinto teriam convertido audaciosamente numa realidade, se os interêsses internacionais e as situações adquiridas não se opusessem já então, irremediàvelmente, à sua consumação» .
(2) Lourenço Caiola, Ant6nio Enes, Agência Geral das Colónias,

Em Lisboa, duma varanda da Sociedade de Geografi,a, Luciano Cordeiro invectivava a Inglaterra. Agitava-se, entre clamor,es ruas fora, a bandeira nacional, a multidão apedrejava a casa
de Barros Gomes. Chegara a pensar-se em marchar para a África, à resistência. Um imenso
crepe apareceu a envolver a estátua do ~pico, ao cimo do Chiado. Porque um erário em atribulações não pudesse arcar com os encargos duma esquadra para defensão do ultramar, fôra lançada a idéia duma subscrição nacional, à qual concorriam com a totalidade dos seus rendimentos dum ano alguns grandes do reino, - o Palmela, o Lafões... Em comícios apontava-se à execração do país, tidos por cúmplice da Inglaterra, a coroa e os homens que mais de
perto a serviam. Por escolas e quartéis, por tôda a parte, espalhavam-se panfletos denegridores. Um hino, mal irrompera, voz da Pátria, da inspiração dum compositor e dum poeta, havia-se tornado revolucionàriamente a nossa Marselhesa ... Certa noite, a estudantada do Pôrto,
conseguia arrancar ao seu eremitério de Vila do Conde, Antero, trazido depois sôbre ombros.
ao rubro darão de archotes ...
Laboriosa foi, não obstante a gravidade das circunstâncias, a organização dum govêrno
que deveria revestir carácter nacional. Mas havendo tôdas as boas vontadas encalhado no pOI
menor da respectiva chefia, António de Serpa acabara por não poder contar senão com o seh
partido. Foi então confiada a Hintze Ribeiro a pasta crítica. Que ia êle fazer?
próprio contaria a sua perplexidade entre os vários rum~s que lhe indicava a cogitação do momento.
A intransigência? O rompimento? Cruzar os braços? Recorrer para as potências ao abrigo do
art. 22. 0 do Acto Geral? Ora a Inglaterra já declarara que não se conformava com a mediação.
Sondou-as, entretanto. A Alemanha aconselhou a negociar ... A Itália não dava nada por o
apêlo à convenção ... A Espanha não queria entrar numa acção isolada ... Os Estados Unidos
responderam que liquidássemos antes de tudo as indemnizações reclamadas por Mac-Murdo ...
A França, a Rússia, ou~ras nações ainda, significavam-nos a sua simpatia mas, invariàvelmente,
escusavam-se a intervir no pleito. Em presença desta platónica atitude internacional, dicidiu
Hintze voltar à carga com a idéia da arbitragem. De novo a rejeitou o Foreign Office, abrindo
contudo a porta à negociação. E o ministro não h~sitou, enfiou por ela dentro... Para Londres seguia como plenipotenciário Barjona de Freitas, que referindo impressões do primeiro encontro com Salisbury, escrevia: «Recebeu-me com a maior amabilidade e cortesia, mas vi nas
suas palavras que julgava por agora finda a questão anglo-lusa. Le passé ,est passé, le temps est
un grand modérateur ... ». Entrementes novos incidentes produziam-se em África; o cônsul
britânico em Blantyre arvorara em Chilomo a sua bandeira. Petre aparecia no ministério a pedir explicações do "facto de João Coutinho, à frente duma coluna, ter saído de Quelimane na
intenção de castigar o M'Ponda, que, alegava-se em Londres, tinha com a Inglaterra um tratado de vassalagem. Júlio de Vilhena, ministro da Marinha e do Ultramar, apressara-se a telegrafar para Moçambique, categórico: «Não autorizo facto algum que possa alterar a situação
criada pelo ultimatum. O ultimatum compreende os territórios de Mashona e do Chire. Dentro dessas duas zonas não quero nenhuma expedição. Fique isto assentado definitivamente». E
tornou a instar: «Diga se foi mandada alguma fôrça a M'Ponda». Nada acontecera porém,
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informava em te.!po ta Neves Ferreira, governador geral. Nos Comuns) Furgusson, sub-seaetário de Estado parlamentar, interpelado, declarava não haver razão para duvidar da lealdade
do govêrno português nem dos seus compromissos, e pedia reserva na discussão que se travara.
Acêrca do rumo das negociações, afirmava Barjona: «Creio que sem exagêro e com prudência pode chegar-se a um resultado honroso». Circulavam por aquêle tempo rumores suspeitos
a respeito do Gungunhana e de preparativos no Cabo para a invasão da Mashona.
Acudira a Barjona o alvitre, logo perfilhado pelo conselho de ministros, da criação
duma faixa de territÓrio para que os inglêses passassem do sul para o norte, ficando nós com
outra, ida de costa a costa, « ... terreno comum de dois, o que em todo o caso significa co-propriedade» . O «primeiro» mostrara-se contrariado com a sugestão e havia-se escusado a dar desde
logo uma resposta. «b minha impressão, - referia o negociador, - que em caso algum concorda com o nosso domínio no Chire» . Por sua vez Hintze manifestava-se apreensivo. «As
pretensões da Alemanha, a necessidade para a Inglaterra de transigir com elas» ... A trôco do
rochedo de Heligoland, Bismarck via reconhecido o protectorado sôbre Zanzibar e Pemba ...
No T ogo, nos Camarões, Salisbury contemporizava também ... Discursando nos Comuns, o
chefe do Foreign Office sustentara o princípio da livre navegação do Zambeze. Currie, sub-secretário de Estado, havia dado a entender que a resposta de Salisbury não seria de natureza a
satisfazer-nos. Então o plenipotenciário quis que lhe dissessem de cá se devia romper ou protestar, e passar adiante ... «Romper, - respondia Hintze, - seria inutilizar de vez os nossos
esforços». Em começos de Julho, as negociações entravam numa fase mais activa. Barjona ia
informando: ao s,ul do Zambeze reconhecem-nos a linha do Rovuma até ao Niassa e neste até
Massingire; aí, por fora do lago de Chirua, a linha seguiria até à confluência do Ruo e desta
até T ete; a oeste desta linha, o território pertenceria à Inglaterra até os novos limites de Angola; ao norte do Zambeze não reconheciam território puramente nosso, mas uma zona
comum de cinco milhas, de T ete às nossas possessões ocidentais; o Zumbo caberia a Portugal e quanto aos novos limites de Angola, a Inglaterra reconhecia por compreendidos na esfera
de influência portuguesa: a norte, os territórios desde aquelas possessões ao Estado Independente do Congo; e ao sul, desde as mesm;s possessões até ao Zambeze, devendo Portugal
por sua vez reconhecer por pertencentes à esfera de influência da Inglaterra os territórios desde
a fronteira portuguesa até ao Niassa; perdia-se neste arranjo Blantyre e alguma coisa ao norte
do Zambeze. O negociador porém exultava: «Não devemos esquecer que ninguém diria que,
depois do ultimatum) poderíamos chegar a êste resultado; que nem o tratado de 1884 nos
reconheceu a linha do Rovuma; recebíamos uma enorme compensação na África Ocidental» .
Por pouco tudo estivera prestes a perder-se, ao tratar-se da fronteira do Zambeze. O Foreign
Office pretendera ouvir o Cabo. Os jornais londrinos tratavam a questão com azedume. A
companhia inglêsa, com a sua influência, fazia correr grave risco à convenção que se .ajustava. «Cada vez mais me convenço, - confiava Hintze, - . ser necessário ultimar as negociações. I: mau perder parte do distrito de Manica, mas seria muito pior que se deixasse tudo
na Incerteza».

Entretanto em Lisboa avolumava-se, no parlamento e na impronsa, a oposição ao tratado. No Chire, novo incidente. João Coutinho ocupara a serra de M'lolo. Assomado, Vilhena ordenava ao governador geral: «Parta imediatamente para Quelimane e, se fôr necessário, para o Ruo. Demita Coutinho e faça entrar tudo na ordem, empregando para isso as
medidas necessárias, sejam quais forem». Na noite de I de Agôsto, reoebiam-se, finalmente,
na Legação de Portugal, as propostas britânicas. Expedindo-as para Lisboa, Barjona ponderava a respeito da zona comum: «Foi inventada para nos ligar de costa a costa. mas não dá
justo fundamento para recusar à Inglaterra a faculdade de construção do caminho de ferro
em tôda a extensão de sul a norte». De Li~boa partiam depois contra-propostas, que foram
quási tôdas rejeitadas. Entrado o mês de Setembro, trocavam-se ainda impressões entre o
ministro e o plenipotenciário. Mostrava-se a opinião no país particularmente receosa de que
as disposições comerciais do convénio viessem a tornar-se extensivas a Angola, e ressentida
com a cláusula pela qual Portugal se obrigava a não alienar certos territórios sem o prévio consentimento do govêrno brittânico. Barjona propôs em vez dela a adopção do princípio de preferência. Salisbury volv'eu que não podia compreender o alcance da aloemção. O nosso explicou
que se tratava duma questão de amor própr,io nacional, viSIto não ser recíproca a condição. «Pois
talv·ez se possa vir a assentar na reciprocidade?), tranqüilizou o chefe do Foreign Office. Pouco
tempo depois Petre procurava Hintze, a fim de comunicar-lhe que o govêrno de Sua Majestade Graciosa concordava com a exclusão de Angola da cláusula de liberdade de comércio e
com a substitUIção por um direito de preferê.ncia a ,favor da Grã-Bretanha das disposições por
que no convénio Portugal se obrigava a não alienar determinados territórios, sem prévio consentimento do govêrno inglês.
No país carregavam-se os ares. Da sorte do tratado ninguém duvidava, - votado de
antemão ao malôgro. António Maria Cardoso, que se prestigiara com a missão ao Niassa, convidado para o roelatar na Câmara dos Deputados, declinara a incumbência~ Igualmente se
tinham escusado Serpa Pinto e Pinheiro Chagas. Tornava-se aos comícios, às diatribes na imprensa, oontra o regime e a Inglaterra. Talo ambiente político quando a 15 de Setembro o
govêrno foi sentar-se na bancada azul da Câmara. Aberta a sessão, não cabendo um alfinete
nas galerias, Hintze Ribeiro ergueu-se do seu fauteuil e começou, com uma admirável calma,
a ler o convénio, no meio dum tenebroso silêncio que não duraria muito. Com efeito, de repente em tôda a sala desencadeara-se uma formidável pateada . .o ministro dos Estrangeiros,
aguardava ocasião para prosseguir. Vendo que a desordem não cessava, Tito de Carvalho,
que presidia, levantou-se e, declarando encerrada a sessão, pôs o chapéu alto na cabeça. Dali
retirou o ministério para as Necessidades, a apresentar ao rei, que convalescia, a demissão.
Apesar das inqui,etantes circunstâncias que o país atravessava, não se entendiam os partidos
e por isso só quási ao têrmo dum mês fôra possível constituir o novo govêrno, à frente do
qual aparecia, com a sua larga fôlha de serviços, o provecto general João Crisóstomo de Abreu
e Sousa, sendo a pasta dos Estrangeiros confiada a V. Barbosa du Bocage, cabendo a António
Enes a da Marinha e Ultramar.

350

E a 15 de Outubro o ministério apresentava-se à Câmara dos Deputados com a ~guinte
declaração, cogitada entre a necessidade de entendimento com o govêrno hritânico e o propósito de abrandar as irritações da opinião: «O govêrno, identificado com o sentimento nacional, não pode recomendar à sanção parlamentar o tratado de 20 de Agôsto, .embora não pre- . tenda 'estorvar a execução da sua cláusula que já o sujeitou a essa sanção. Aceitaria de bom
grado modificações no mencionado tratado que, ressalvando a dignidade e os interêsses da
nação, facilitassem o restabelecimento da mais completa harmonia entre Portugal e a sua
al~tiga aliada. Mas ainda não sabe se terá de se julgar inibido de promov,er tais modificações
pelos factos que se diz terem ocorrido recentemente, à entrada do Zambeze, e que, se não
fôssem explicados satisfatàriamente, dificultariam ainda mais o acôrdo equitativo que o govêrno português sempre tem desejado sinceramente».
Luiz de Soveral, que ia ser agora o negociador em Londres, logo a 20 se avistava com
Salisbury. Sem deixar de usar de cortesia, o «primeiro» = informava ~ mostrava-se ~(muilto
ressentido» com o que se passava em Portugal, e dissera que o actual estado de coisas era insustentável, que os poderes rectificantes do nosso país não admitiam o tratado. Depois os sucessos caminhavam muito depressa e por isso já naquele momento «lhe parecia quási impossível» aceitar os compromissos contraídos pela Grã-Bretanha. Havendo o gabinete de Serpa
deixado o poder antes da votação parlamentar, via-se obrigado a considerar abandonado o convénio, mas, acrescentou, que estava pronto a entabular negociações para outro. Começava-se
mal. .. Que podia esperar-se? Na hipótese mais que provável de demoradas negociações, impunha-se ao govêrno conseguir um modus vivendi. Londres concordava. Em Inglaterra e no
Cabo, interêsses discrepantes das razões que aduzíamos impugnavam por sua vez o tratado,
assim por todos os lados malazado .. . O Foreign Office fôra, segundo êsses, demasioado longe
em concessões e a oposição de Rhodes Ía «tomar uma forma acentuada, quando os acontecimentos em Portugal lhe fizeram esperar que não seria ratificado». A nossa situação tornava-se
muito difícil em presença das manobras da South Africa e da hostilidade quási unânime da
imprensa britânica. O objectivo da companhia é o mar, e ela, ~ palpitava a Soveral, = transigirá em muitos pontos, se puder obter Sofala. A 14 de Novembro assinava-se, enfim, o
acôrdo, que ficava a valer por seis meses. Ambas as potências se comprometiam a reconhecer
os limites territoriais do tratado de 20 de Agôsto, pelo que, desde a data da assinatura até ao
têrmo 'da sua validade, nenhum faria tratados, aceitaria protectorados ou exerceria acto algum
de soberania dentro das esferas de influência assinadas à outra por aquêle convénio. O modus
vivendi, sem resolver a questão, permitia ganhar tempo para soluções conv,enientes a alcançar.
Graves pessoas autorizadas, em Inglaterra, opinavam entrementes que Salisbury já não conseguiria a evacuação dos territórios. Fôrças da Chartered haviam de pouco ocupado Manica, de
que fôra, antes, pioneiro e explorador de filões, Paiva de Andrada, fundador em 1888 da Companhia de Moçambique, que ali, na esplanada do velho forte de Macequece, montara uma
feitoria assistida por João de Resende, janota do Chiado, desembaraçadamente um dia passado
a uma África ainda de romance. Era carácter daquelas fôrças formarem-nas inglêses e outros
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estrangeiros de a.v~ntura, de$tros no manejo da riffles, montando ligeiros cavalinhos apropriados aos raids através das rudezas do veld, soldados-mineiros, como dêles diria J. Vicente du Bocage, por quem a companhia repartia o chão de entranhas de oiro que parcelava nos países
que ela fazia entrar. Porque seis meses passariam num instante, necessário se tornava saber
aproveitá-los, por outras palavras aconselhava Soveral. Ao negociador havia feito o «primeiro»
( esta advertência: «O govêrno inglês deseja que o tratado que se vai negociar seja apresentado
às Câmaras e só assinado depois de estas terem aprovado as suas condições», porque <mão podia
sujeitar-se a segunda recusa, dcr)ois da assinatura». E como nessa ocasião Soverallhe falasse em
Manica, observava que não podia mandar sair os mineiros que aliás só queriam o oiro, embora
Rhodes pudesse pretender mais, - direito de soberania, e alvitrava o entendimento entre as
duas companhias, pois era indispensável em todo o caso evitar conflitos de fôrças. Entretanto,
com Manuel António, capitão-mor da Gorongoza, e os seus cipais, o Resende e outros, Paiva
de Andrada dirigira-se à aringa d.) Mutassa, a increpar ao régulo a quebra de fé no tratado que
firmara a 14 de Setembro. Mas todos tinham caído prisioneiros dos inglêses. Soveral recebia
logo instruções para protestar e, ao cabo da audiência no Foreign Officc, via-se autorizado a
transmitir que se viesse a provar-se que a South Africa transgredira as prescrições do acôrdo,
Salisbury a obrigaria a abandonar as posições que indevidamente ocupava. Esquecido da falta
de interêsse por parte de Inglaterra por um novo convénio, que a gente do Cabo a todo o pano
contrariava, o ministro dos Estrangeiros fazia ao seu representante êste aviso: «Sem a evacuação é impossível reatar a negociaçãO». Acêrca do que se passara na conferência de 16 de Setembro, com o «primeirO», comunicava Soveral a Bocage: «Fiz notar a atitude do govêrno português e dos seus funcionários recusando-se a confundir o govêrno inglês com a South Africa;
procurei demonstrar que o sr. Rhodes o estava iludindo, e historiei a questão do Mutassa desde
a conclusão do tratado. Aqui interrompeu-me, dizendo que não tinha sido um tratado mas
uma concessão mineira. «Vou provar a V. Ex. li que surpreenderam a sua boa fé, «retorqui», e
mostrei-lhe a declaração de Colquhoun. Salisbury leu-a e depois observou: «Vejo que foi
com ;efeito um tratadO». Passando Soveral pelo Foreign Office no dia imediato, antes de seguir para o castelo de Windsor, aí fôra-Ihe dito que Cecil havia telegrafado, a informar que o
Mutassa esta~a fora da linha do tratado de Agôsto. Ora «o sr. Rhodes, =- acrescentava Salisbury - é o primeiro ministro do Cabo e eu não posso contradizer sem provas a sua tão categórica asserção. Se o govêrno português tem documentos que possam elucidar, peço que mos
comuni'que». E autorizou Soveral a transmitir que no caso de vir a demonstrar-se que o território era nosso por aquêle tratado, ~mediatamente faria o que havia feito com Macequece, obrigaria a Chartered a evacuá-lo. Bocage sentira-se entretanto desconcertado e desabafava nestes termos com o seu agente em Londres: «... Salisbury, que negociou e discutiu largamente
as cláusulas do convénio, bem poderia julgar-se ha:bilitado a repelir aquela artificiosa sugestão
em vez de nos pedir provas». «... As provas geográficas de que se há mister para êste caso encontram-se cabais e i.ncontestáveis em documentos da maior autoridade». De testo nenhuma resolução definitiva convinha ao govêrno britânico tomar antes de chegar Rhodes, que vinha a
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caminho. Ia-se em meados de Janeiro quando Almeida, residente junto do Gungunhana, preveniu que os da South Africa trabalhavam por demov'er o régulo da vassalagem à Coroa portuguesa. Petre, em Lisboa, recebia o projecto português de tratado. O encontro dos dois primeiros ministros realizara-se. «Rhodes não discutirá, - conjecturava Soveral, - . a questão de
direito mas unicamente a necessidade inadiável de dar satisfação a todo o custo aos interessados
do Cabo, para evitar um grande descontentamento se não a separação». Acêrca do Mutassa Salisbury mostrava-se agora impressionado com as alegações de Cecil. Era a longitude errada que
as cartas marcavam , pois em muito a excedia a distância do mar ao planalto, onde a aringa
assentava ... Era o próprio planalto, que fazia parte do regime da Mashona ... Era o facto da
existência ali duma vasta população mineira ... E mais uma vez lembrava que havia sido um
mal não ratificar a convenção de Agôsto. ~ Não afirmara êle, sempre, a impossibilidade de voltar, depois de abandonada, às mesmas concessões no sul do Zambeze? Por estas mesmas razões
qualificava de «inaceitáveis» as bases que lhe enviáramos por mão de Pebre. E a 25 de Fevereiro, o ministro da Grã Bretanha entregava a Bocage um memorandum de que constavam os
traços gerais da contra-proposta br,itânica : a prolongação do meridiano 33° até ao Save, com reserva de Macequece para nós a título de compensação do território ao norte do Zambeze; a
ind.~pendência do Gungunhana, garantida por portugueses e inglêses, - sugestão pérfida da
South Africa, acoimava o ministro dos Estrangeiros; - a preempção substituí.da por um compromisso bilateral de mútua consulta para detenrninados territórios. Enes era surpreendido
pela notícia doutra grave ocorrência. Um vapor flibusteiro com armas para o régulo de Gaza,
forçara o Limpopo , navegando a todo o vapor, sem despachar na alfândega. Soveral apressara-se a reclamar e Salisbury respondera que, sendo português aquêle rio, só a Portugal competia
fazer a polícia de suas águas. «Folguei, - comentaria depois o negociador, - com esta declaração, que equivalia ao reconhecimento do «nosso incontestável direito de defender pelas armas
o nosso território», e provava que o «primeiro» , pelo menos até àquele momento , não perfilhava a maneira de v,er da Chartered, a qual entendia serem domínios do Gungunhana aquêle
rio e a costa. A 7 de Março , novo caso de apresamento - o do Countess of Carnarvon, que
transportava igualmente material de guerra. O governador de Moçambique preguntava se devia autorizar a passagem pelo Pungue (ou Aruangua) para Manica , de quatrocentos britânicos
que estavam ~restes a surgir na Bein. E o major J. J. Machado ponderava: Permiti-lo antes de
resolução da questão dará mais fôrça aos incursores; proibi-lo, encontmrá resistência. Sem uma
breve solução diplomática não dominaremos as dificuldades». Nos Lords, interpelado, Salisbury
opinava: «Se o vapor estivesse desembarcando armas em território português seria justificada a
sua captura, mas se, como se diz , vinha descendo o rio, êsse procedimento não tem justificação.
Como represália ao que se passava fôra resolvido não facilitar mais as comunicações pelo Pungue. Os jornais inglêses voltavam a perder a compostura, ocupando-se do episódio, e a Soveral,
o seu secretário de Estado, Currie, confiara que o govêrno britânico estava no propósito de
(lprotestar fortemente» contra o embaraço pôsto ao trânsito. por opor-se ao expresso no modus
vivendi. O encarregado de negócios de Portugal por sua vez esclarecia que se houvesse uma
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informação perentória rdativa ao cumprimento das ordens para a desocupação, tôdas as dificuldades seriam de pronto resolvidas.
Acercava-se do têrmo da sua vigência o acôrdo. Não obstante, Bocage, a 17 de Abril,
telegrafava, quási ríspido a Sov,eral: «É urgente exigir do govêrno inglês ou declaração formal de manter o statu quo do modus vivendi ou então a prorrogação dêste por um mês».
Conjecturava o diplomata, mais realista: «Na minha opinião Salisbury só concederá a prorrogação quando vir a negociação em bom caminho. É provável que êle só a conceda condicionalmente, isto é, que essa prorrogação só terá lugar no caso em que o govêrno português
consulte a câmara sôbre as disposições do tratado antes de 14 de Ma,io», derradeiro dia do
prazo ajustado, para valimento do acôrdo. Urgia andar depressa ... Petre recebia novo projecto de tratado elaborado pelo govêmo português. A 21 entregava uma nota perentória:
« ... ,o marquês de Salisbury manda-me acrescentar que o govêrno de Sua Maj'estade <l'ssegurou positivamente a V. Ex.& por meu intermédio ter-se efectuado a evacuação de Macequece
e conquanto admita de boa mente ao govêrno português o direito de se queixar de quaisquer
demoras na ex<ecução dessas ordens, devidas às dificuldades de comunicações, não pode considerar essas demoras como justificantes ao govêrno de Sua Majestade da violação premeditada
das disposições do modus vivendi; devo, portanto, participar a V. Ex.& que, a menos da r,evogação imediata, por parte do govêrno de Sua Maj,estade Fidelíssima, da proi:bição de entrar no rio Pungue e da promessa oficiosa de que será concedida plena protecção aos súbditos
britânicos na Beira, o govêrno de Sua Majestade ver-se-á obrigado a mandar canhoneiras
para ali para proteger os direitos dos súbditos de Sua Majestade». ' Em Londres a imprensa
em editoriais ia até ao excesso de roecomendar uma manifestação naval no T ejo ... Que aconfe~'eu? Bocage, procurando sair do pa,sso o melhor que podi'a, naquele mesmo dia telegrafava a Soveral: « ... Infol.1me imediatamente a marquês de Salisbury que o govêrno pontuguês, visto o govêrno britânico assegurar a evacuação (cláusula 3'& do modus vivendí)J dará
passagem à expediçãO). Salisbury a Sovera!, que notara não compreender bem a linha aventada para o Zambeze, elucidava que o planalto ficaria para os inglêses e a vertente para nós.
E à pergunta sôbre se não havia no caso possibilidade . de transigência, replicava que não. Já
a 23 o ministro dos Estrangeiros comunicava ao seu delegado a súmula das condições territoriais e não-territoriai,s a obter: definição da fronteira de Angola, compensação ao norte daquele rio, por perda do planalto, a partilha dêste por arbitragem. Impressão de Soveral depois
de as ter considerado a tôdas: «Estou persuadido que o marquês de Salisbury não fará transacção alguma sôbre os limites propostos ao sul do Zambeze. Se o govêrno português não
admitir isto, não haverá tratado com aplauso da companhia e, o que é mais, de tôda a imprensa». E alvitrava para base de negociação a troca do planalto tanto por concessões territoriais ao norte como por alterações nas cláusulas comerciais e nas que feriam a susceptibilidade do povo português.
Booage tornava: «É urgente conseguir a aceitação das nossas propostas em assuntos
não territoriais e uma compensação teliritorial ao norte do Zambeze, que deve ~er até ao Aruan-

gua e envolver M'Pesene. Para isto podemos prescindir de Cabompo, ficando a fronteira na
Africa côntral e o Zambeze e o seu afluente, que desce do lago de Dilolo, linha vantajosa
por seguir para o norte até Cassai, limite provável com o Estado Independente do Cango.
Como última tentativa, convém propor ainda: dividir o planalto pelo paralelo 20° e ficar
para nós a parte meridional, onde a Sout h Africa não tem absolutamente nenhum interêsse
criado». Entrava-se por aquêle tempo em cheio na negociação. Dentro de algumas semanas
deixaria de vigorar o modus vivendi. «Desconfio que farão dificuldade, avisava Soveral, em
conceder a prorrogação se não forem aceites as bases». Não se fizeram esperar instruções para
assiná-las. A rejeição da arbitragem deixara contudo desconsolado o ministro. Em certos meios
londrinos acentuava-se o desagrado pela marcha das negociações. «Rhodes - informava o
negociador, -. exerce grande pressão. Salisbury regressa da Escócia, demora-se apenas horas e
vai para Hatfidd. Disse-me que desejava muito poder eu anunciar-lhe a resolução tomada
pelo govêrno português. A situação é muito séria, que a gente do Cabo não está ociosa».
Pouco depois recebiam-se em Londres as novas bases portuguesas para o convénio. A 22, Soveral podia anunciar: «Acabo de ver Salisbury. Assinaremos as novas bases (na terça-feira).
São absolutamente idênticas às últimas com algumas alterações. Há grande dificuldade para
o Niassa mas espero vencê-la. A resistência vem da companhia inglêsa». De súbito mais notÍcias alvoroçantes de Africa. No caminho de M acequece para Forte de Salisbury acabava de
travar-se um combate que durara seis horas, entre a coluna que em Novembro, levando Caldas Xavier por comandante, largara de Lourenço Marques a ripostar a ofensa de Manica, e
fôrças da Ohartered~ comandadas pelo capitão Forbes. A imprensa britânica insurgia-se de
novo contra nós. Soveral apressava-se a esclarecer tudo. O ministério em LiSlboa recompunha-se e a Bocage, demissionário, sucedia o conde de Valbom, que logo às primeiras horas de
ministro telegrafava ao encarregado para a legação em Londres: « ... empregue todos os esforços pélJl"a assinar amanhã as bases definitivas independentemente da liquidação do incidente
de Macequece. b absolutamente indispensável que êste incidente não prejudique a conclusão
imediata da negociação, para tudo ser presente no dia 30». Haviam chegado a Londres dois
emissários do Gungunhana, idos· por indústria da gente do Cabo, a solicitar o protectorado da
Grã-Bretanha.
Entretanto Caldaos Xavier, tendo recebido ordens para recuar, fortificava-se com a sua
coluna em Chimoio .
Desta vez o caso não tivera entre nós grande ressonância.
No país, porventura esgotado pelo largo acesso que o agitara, o convénio enconbrava
monção apropriada para passar.

"

Nos Deputados, com a sua ati,rude, Serpa Pinto surpreendera a oposição. Alpoim contava até aos seus leitores: «O Slr. Serpa Pinto declarou que achava uma obrigação para todos
votar o .tratado. Que sr. Soveral e Bocage haviam procedido com a maior diligência e dignidade, e aconselhava a Câmara a não o rejeitar. O que é certo é que o seu discurso em vez de
sôr um ataque cerrado ao convénio foi quási a sua defesa caloro.9a».
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Nos Pares apenas o visconde de Moreira de Rei, Basílio de Queiroz , Coelho de Carvalho, Rebêlo da Silva, Câmara Leme e Vaz Prêto tinham denegado o seu voto. Intervindo na
discussão, Hintze Ribeiro começava por estas palavras o seu discurso. - «Não venho embaraçar a votação do tratado com a Inglaterra; eu mesmo voto o tratado» ...
Comparando o convénio que negociara, gorado pelo tumulto dentro e fora do parlamento, com o que se apreciava na ocasião, declarava:
(tE pior êste ... Mas .- apressava-se a votar, - não podia ser mais favorável nem mais
benéfico para Portugal. Não foi, não podia ser. Não o foi ao sul do Zambeze, onde perdemos
o rico e salubre planalto de Manica. Depois ~qual é o traçado que ali nos fica? ~ precisamente
o que êste convénio não define bem; sei que há-de vir pela vertente oriental do planalto de
Manica; sei que não pode ir para oeste do meridiano de 32° 30' ne~ para leste do meridiano
33°; sei, portanto, que há-de correr entre os meridiànos 32° 30' e 33°. Mas entre êsses meridianos a distância é larga, e numa margem de cêrca de 40 milhas podem reverter para um
ou para outro país muitas milhas quadrada·s, conforme os resultados a que chegarem os comissários encarregados da delimitação definitiva. Ao norte perdemos e ganhamos. Perdemos a
parte da margem direita do Chire, que vem da confluência do Ruo até ao Chiluango. Isto,
que no mapa não parece muito, é para a Inglaterra de tão grande importância sob o ponto de
vista da navegação e do comércio interior, que tendo-se precisamente acordado em que a
linha divisória do nosso domínio, partindo da confluência do Ruo com o Chire, seguiria em
direcção, a meia distância, ao Zambeze, entre Tete e Cabora-Bassa até ao paralelo 15° e
havia de correr por êste paralelo até ao Aruangua, - a Inglaterra à última hora resolvia propor à escolha ou aquêle traçado ou a variante, que o sr. Bocage aceitou, de vir a fronteira pelo
curso do Chire, abaixo daquela confluência, até Chiluango, para então tomar para oeste, a
encontrar a linha divisória das ~guas do Zambezee do Niassa, até chegar ao paralelo 14°
cortando daí para a conjunção do paralelo 15° com o Aruangua. Assim, para obter o trato
do território na margem direita do Chire para baixo do Ruo ao Chiluango, ofereceu-nos a
In~laterra o levarmos o nosso domínio para o norte até ao paralelo 14°, em vez de ficarmos no
paralelo 15°, indo, portanto, um grau mais longe. Como ministro, se o fôra , observava Hintze, - teria hesitado muito em aceitar a compensação oferecida; em primeiro lugar, por
muito mais nos interessarem e serem de proveito os territórios que se aproximam da confluência do Zambeze com o Chire do que os existentes entre os paralelos 14° e IS°, em segundo
lugar, porque, por aquêle primeiro traçado, sabíamos desde já com o que ficávamos, era a
linha do Ruo ao meridiano 34°, êste ao paralelo 15°, depois o paralelo 15° ao Aruangua e daí
ao Zambeze, ao passo que pela variante não sabemos, nem saberemos tão cedo, o que nos
pertence. ~ necessário para isso definir sôbre o tlerr-eno a linha divisória das águas do Zambeze e Chire, o que já é difícil; depois a linha divisória das águas do Zambeze, que vem
do Este e do N~assa, o que é muito mais difícil, e, assim, o ponto em que essa linha chega
ao paralelo 14°, ponto que ninguém, neste momento, pode dizer qual seja. Mas, enfim, ao
norte temos evidentemente uma considerável porção de território a mais. ~O que vaLe êste ter-
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ritório?». No passo o orador reportou-se, para a parte junto ao Aruangua, a um relatório oficial de 1830, desfavorável. «Mais para o oriente - continuava, -. - fica-nos a Macanga, e aí o
. território é sem dúvida mais rico e produtivo do que o do Aruangua. 2Que nos fica desta região? b que, nos termos do tratado, se não pode saber, pois o traçado fica em aberto. O
que, infelizmente, sei é que os povos da Macanga se acham em revolta aberta contra o nosso
domínio . Quanto à África Ocidental: 2até onde se estende a nossa província de Angola?
2Com que limites fica para Leste? Pelo tratado de 20 de Agôsto, a linha divisória era a do
Zambeze e a do Cabompo, - . clara, ddin1da e que nos assegurava um vasto hinterland. Agora,
pelo novo tratado, a fronteira seguirá ° Zambeze até onde começa o ,reino de Barotze, todo reservado para a Inglaterra. 2Mas onde começa, onde acaba, e que limites tem aquêle reino? b o que
eu não sei e ninguém sabe. Se pergul1!tarem ao régulo quais são os seus domínios, responderá
decerto, que é tôda a Africa Central. O que, porém, eu sei, porque consta de um telegrama
inserto nos jornais inglêses, é que em 4 de Setembro do ano passado, Rhodes, num banquete
em Kimber1ey, anunciou a concessão feita à Chartered de 225 milhas quadradas ao norte do
Zambeze, pelo chefe dos barotzes, e que no dia seguil1!te a mesma imprensa publicava em
telegrama que aquêle régulo aceitara o protectorado britânico por intermédio da companhia.
O território de Barotze estende-se do meridiano 20° ao meridiano 30° e é atravessado pelo
Zambeze. Se efectivamente se quiser entender, como muito é para recear, que chega até ao
meridiano 20°, o resultado será ficarmos sem a maior parte do vasto hinterland que o tratado
de 20 de Agôsto nos assegurava». Acêrca do estabelecido para navegação e taxações discreteava: «O mesmo que no tratado de 20 de AgôS'to, nem francamente isso é um mal. Com efeito,
se queremos tirar proveito de Africa, não havemos de fechá-la, teremos de abri-la ao comérC10 das outras nações, porque é, exactamente, a facilidade de comunicações e a amplitude dos
emprendimentos civilizadores que n'Üs podem dar mais avultad'Üs elementos de receita. Uma
diferença há, porém, nesta parte entre os dois tratados: é que pelo de 20 de Agôsto, embora o trânsito fôsse livre no interior, tÍnhamos a faculdade de lançar as taxas necessárias para
fazer face às despesas de administração e às que se efectuassem em benefício de comércio e
para repressão da escravatura; no tratado aotual, essa faculdade não existe. Pelo que respei,ta
a direitos sôbre 'O trânsito para o interior ou do interior para a costa, através dos nossos territórios, a nossa faculdade tributária sofreu modificações que na realidade a restringem». Versando
a questão do condomínio, prosseguiu: «Pelo convénio de 20 de Agôsto, a espécie de zona
comum em que se assentara era de 20 milhas ao norte do Zambeze, e de 10 ao sul de Tete
ao Chobe, e dentro desta não era livre o trânsito nem podiam os súbditos duma e doutra naçao adquirir terrenos em condições fáceis para empreendimentos seus, podendo contudo qualquer das potências construir estradas, pontes, caminhos de terro, os melhoramentos e meios
de comunicação de que carecessem. Por onde corria essa zona? Ao norte do Zambeze, tôda
em território inglês, portanto, única e inteiran:ente em nosso benefício. Ao sul, em parte,
aproximadamente um têrço, em território nosso, o resto em território inglês. A idéia desta
zona partira de nós; o nosso intento era garantir de algum modo a realização do que para nós
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tem s~do uma asp~ra~o constante: a l;gaç~o de costa a costa, lançando no l,nterlor de Áfricá
um traço de união entre Angola e Moçambique. O que vemos hoj'e no novo convénio.?_ Em
todos os territórios marginais do Zambeze para oeste do Chire, ao norte e para oeste do Luenha,
ao sul, não só há livre trânsito para os súbditos e mercadorias das duas nações, sem restrições
nem peias, mas tem qualquer das potências o dU'ei,to de construir estradas, caminhos de ferro,
pontes, cais, comprar terrenos, fazer estações, todos os melhoramentos, enfim, tendentes a
facilitar as comunicações e a desenvolver o comércio. É um bem ou é um mal? Se se tratasse
só de lançar um caminho de ferro nosso dum litoral ao outro, evidentemente era uma vantag{jm porque podíamos melhor escolher o traçaúo, podíamos cortar mais .direito pelo Barotze,
em vez de termos de seguir o curso do Zambeze. Mas se se considerar que na generalidade
desta disposição ficam compreendidos todos os territórios que nos são reconhecidos ao sul,
desde o Luenha até ao Zumbo, e ao norte desde o Chire até ao Aruangua; que a Inglaterra
é uma nação de vastos recursos, que a nós nos faltam, e que todo o seu propósito é abrir passagem, estender a sua influência de um ao outro extremo de África, desde o Cabo da Boa
Esperança ao Egipto; e que é precisamente para que os nossos terútórios marginais do Zambeze lhe não sirvam de obstáculo, que ela veio, à última hora, r,eclamat aquêles direitos e
amplas faculdades ,d,e trânsito, de construção, de comunicações e de melhoramentos através dos
nossos domínios da Mucanga e do Aruangua, do B<lir de Mano e do Bar de Missale, que nos
ofeDeceu em troca do planalto de Manica, - reconhec-er-se-á que nunca os apr,egoados ~ncol1ve
ni,entes do condomí.nio, com que tanto se atacou o tratado de 20 de Agôsoo foram aplicáveis
como agora aos territórios com que ficamos, pois que aí os direitos reservados à Inglaterra são
quási tantos como os nossos, quando os encargos da soberania sôbre nós é que pesam)). E Hintze
Ribeiro, concluíu: «2Acho que êste novo tratado éum desastre, uma calamidade? Não. 2Que
é indecoroso nas suas cláusulas? M enos ainda. Eu não faria nunca aos negociadores a injúria de
supor que poderiam tra,Ír os interêsses sagrados da sua pátria. Quero dizer apenas que foi um
êrro, um gravíssimo êrro, não se ter aprovado o convénio de 20 de Agôsto, porque apesar dos
melhores esforços do sr. Bocage, auxiliado pela boa vontade dos seus colegas, impossível foi
comeguir resultados mais vantajosos para o país, do que os que lhe eram assegurados por aquêle
tratado. Em domínios como em encargos, longe de ganhar, perdemos)).
A 12 de Junho, finalmente, o Diário do Govêrno publicava o tr<JJtado.
À ressabiada conformação com que o aceitaria o espírito público, o rei ia opor agora os
seus trabalhos para o r,eajustamento da aliança, vinda de 1387, e o prestÍgio de Portugal, pela
posição honrosa que havia de alcançar-lhe, como depois se viu, no x<JJdrez internacional, já
bastante complicado, daqueles tempos ...
AMADEU CUNHA.
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CAPÍTULO II

A ocupaçao militar da Guiné

Nuno Tristão atingiu, pela primeira vez, "um rio da"Guiné, conta Zurara (Crónica da Guiné, Capo LXXXVI) que os guinéus «começaram a assetar aos que iam
nos batéis ... despedindo aquêle malaventurado almazém, todo cheio de peçonha,
sôbre o corpo dos nossos naturais».
Sdb êste signo de luta enconbramos rios e terra da Guiné. Assim começa a história de
sua ocupação, nesta entrada, nesta maré e nestas mortes.
A terra é isto: Baixa, à ,flor da água, apaülada, com os rios entrando-a, num regime
estranho de marés: - sob a espêssa rama ria e ta.rrafais das margens propícias e emb9scadas,
esconde-se. Lá dentro, povos diversos e aguerridos cultivam-na, semeiam o algodão, o arroz.
O gentio envenena as armas . tenaz, porfia na defesa da terra que já por si se defende. O
clima é áspero, mortal ao estrangeiro .
fora do âmbito dêste capí~ulo percorrer tôda a história da ocupação da Guiné. Apenas da parte que antecede o período que nos vai ocupar daremos um ou outro aspecto, sem
esquecer os seus iniciais agentes - os lançados, ou sejam os intermediários entre os indígenas e
os comerciantes que ali trazem seus navios. São estes «os pioneiros do pequeno comér~io ...
submissos aos chefes indígenas locais, sem autoridade nem poder, pagando imposto e presta.ndo homenagem àqueles». (João Barrreto - História da Guiné).
Registe-se êste faoto. Para ocupar, comerciando, - o estranho submete-se.
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Mas o com~rcio tenta também o estrangeiro. E, porque o contrabando desfalca os
privilégios que se reservou a Coroa, - esta pensa em d efendê-los. A idéia primeira da ocupação visa, antes de tudo, essa defesa. Pensa-se na ocupação militar: ~ uma fortaleza na ,M ina,
outra no Sul, próximo do Senegal. Diogo de Azambuja leva do reino o material da primeira.
Nenhuma outra chega a ser iniciada.
.
Connosco, o estrangeiro aHue ao comércio dos rios da Guiné. N ·avios inglêses, frélinceses, holandes·es, por fim os espanhóis ... Quando o comércio português se fixa num ponto e
forma uma pequena povoação, por sua própria conta, se o gentio o permite, ergue tranqueiras , fortifica-se como pode, cuida da sua defesa. Em 1588, comerciantes portugueses estabelecem-se desta forma om Cacheu. No contacto com o estrangeiro, o indígena reage conforme a
sua conveniência, mas não cede sdberania. I: cioso dela. Em 1632 o govêrno pensa em construir um forte em Cacheu. Leva-se a efeito o projecto, mas continua o regime de compromisso.
Diz-se num parecer do Conselho de Fazenda, em 26 de Setemhro de 1670 - «Apesar de Sua Alteza usar' ultimamente o tÍtulo de Senhor da Guiné, não tem aE mais do que
uma porção de terreno pela qual paga tributo a um rei negro ... ».
Pelo que respeita aos franceses , é sabido que estávamos instalados, comercialmente,
com êles, e desde os últimos anos do século XVI, no pôrto de Bissau. Em 1687 os franceses
quiseram construir aqui uma fortaleza, ao que se opuserélim os comerciélintes portugueses e os
naturais. Conseguimos nós essa licença, mediante ofertas e, em 1692, foi criada a Capitania
Mor de Bissau, com 40 praças de guarnição.
Quanto aos inglêses, levou-os à Guiné uma sociedade formada em Londres que ali
se propunha instalar uma grande Colónia agrícola.
Em 25 de Maio de 1792 desembarcélim na ilha de Bolama 150 homens, 57 mulheres
e 65 crianças inglêsas . .
Os bijagós atacam e aprisionélim algumas mulheres e crianças que são resgat3Jdas por
intervenção dum português de Bissau. Depois dum contrato com os bijagós ' ficam na ilha
91 inglêses. O resto regressa à Inglaterra. O tenente da Armada Inglêsa, Filipe Beaver, negoceia com os bijagós de Bolama, com os biafadas de Guinala e os régulos do Rio Grande, - e
consegue a cedência das ilhas de Bolama e de território entre Guinala e o Mar. M oas o clima
é duro aos inglêses. Em 12 de Novembro há apenas 28 inglêses em Bolama. Em Janeiro, 12.
Ergueram uma pequena fortaleza. Querem manter relações com Bissau. Mas em Outubro
de 1793 abandonélim Bol3Jffia. Levam consigo os documentos dos contratos f.eitos com o indígena. - Nós nada tÍnh3Jffios feito para nos opormos à sua in.stalação.
Estamos no século XIX . Vamos entrar numa fase mais activa da extensão do nosso domfnio : - não pela fôrça das armas, - por acordos e compras aos chefes indígenas realizados
sobretudo por êsse prestigioso Honório Pereira Barreto, de cuja acção já noutro capítulo se
falou (pág. 314)'
Alargava-se a área em que exercíamos soberania, - mas êste exercício era insuficiente.
Permitia contudo desenvolver o comércio.
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o ind{gena,

porém, é quási permanentemente insubmisso. Continuam as revoltas e os
massacres; às intervenções militares, sempre insuficientes, seguem-s'e os acordos precários e,
pouco depois, novas revoltas. A nossa fôrça não chega para garantir o domínio efectivo do território. Aos tiros, seguem-se os acôrdos e os autos de vassalagem, aos quais, de novo, se
seguem tiros, massacres e revoltas. Paliativos. A revolta mantém-se, aglutinam-se as más
vontades, cada vez mais parece necessária uma forte, bem combinada, eficaz intervenção mili tar.
Em 1886 e 1887 um grande esfôrço é dirigido contra os fulas-pretos do Fuladu. Distingue-se nas operações o tenente António Francisco Marques Geraldes, que bate o chefe
Mussá-Moló.
O régulo Dembel é batido e submete-se, mas daí a pouco, em 1890, na região de
Geba, ergue-se contra nós um chefe: Moti-Boia. As operações demoram. Em Bissau, os papéis cercam a praça, atacam-na em 1891; perdemos gente e não alteramos a situação. Em
1893 novo ataque (7 de Dezembro). - Desta vez aos p<lipéis juntam-se os balantas. O ataque
de surprêsa a Bissau é repelido mas a luta continua. As lanchas canhoneiras Fiexa e Zagaia,
com dois outros navios enviados pela metrópole, reforçam a reduzida guarnição. Uma coluna
sai de Bissau, vai até além do Rio Con tumo , bate-se e regressa.
Novo acto de submissão dos papéis e grumetes que, de novo, vai ser esquecido.
Em Cacheu (1894) realizam-se pequenas operações contra os biafadas. Em Abril de
1895 instala-se o pôsto militar de Cacine.
Em Buba e Forreá realizam-se igualmente pequenas operações. O pôsto de Concabani,
no Forreá, é instalado em 1895'
Em 1892 o Govêmo Central reconhecera a necessidade de alteração e organização
administrativa da Colónia: para dar talvez mais largas possibilidades de iniciativa à acção militar, criara o Distrito Militar Autónomo da Guiné.
Em 1897 a nossa actuação militar visa primeiro os m<linjacos do Oio, que não reconhecem a nossa soberania e exigem tributos aos comerciantes que cruzam seu território.
Os manjacos submetem-se sem combater. A margem do rio Farim, porém, está insubmissa.
Habitam-na os povos oincas, balantas e mandingas. Forma-se uma coluna que penetra no terri,tório em 29 de Março de 1897. Compõem-na 100 soldados e cêrca de 3000 auxiliares, com
três oficiais. N um mato espêsso, próximo de Bambaiá, a coluna é atacada, prosseguindo no
avanço. Os auxiliares de Infali Soncó traindo, caem sôbre os nossos. Graça Falcão, que comanda
a coluna, resolve retirar para território amigo. Ao fim de cinco horas de retirada debaixo de
fogo, quando as munições já escasseiam, os soldados deixam as peças em Gindu, e, daí a pouco,
debandam apesar dos esforços dos seus oficiais. Na perseguição feita pelo inimigo salva-se o
Comandante Graça Falcão. Morrem dois oficiais, três sargentos e 14 soldados.
A gente do Oio, redobrava de audácia.
O sossêgo dos anos seguintes foi apenas aparente. Entretanto, duma forma geral, embora não exercêssemos soberania efectiva em todo o território, a vida agrícola e comercial da
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Colónia desenvolvia-se. Uma política de acordos (História da Cuiné, João Barreto) - conséguira aquela paz que não tinha como alicerce uma precisa afirmação de fqrça milbtar, mas
significava uma sensível melhoria económica e financeira. Medidas de ordem civil não deixaram de beneficiar as regiões paófica.das. Mas os oincas e soninquês do Oio, os papéis de Bissau, os bijagós de Canhabaque e os baJa.nta'S mantinham-se insubmisSDs.
Em 1902 tenta-se de novo reduzir o Oio Batidos, alguns povos da região aceitam a obrigação do pagamento do imposto. Mas a acção militar não caíra sôbre todo o território. O esfôrço
da coluna resultava insuficiente. O indígena não só não paga o imposto, mas prepara-se de
novo para hostilizar-nos. Em 1904, uma coluna batia a região do Xuro, cuja população ~z acto
de submissão.
Em 1905, a comissão de limitação de frontei.ras luso-francesa fixa definitivamente os
limites da Golónia de acôrdo com os termos da Convenção de 12 de Maio de 1886. Perdíamos Ziguichor, com o seu presídio, consewávamos a região de Cacine sôbre a qual ºs frCllnoeses
alegavam certos direitos.
Em 1906, dava-se nova alteração na orgânica administrativa: estabelecia-se um regime de transição entre o regime militar e o regime administrativo civil. Era cedo demais talvez para certas regiões. Em Julho de 1907 o gentio do Corulbal, de Badoré, do Cuor, Cossé,
Paxixe e Gussorá, - revolta-se. Pretende cortar a navegação no rio Geba e as comunicações
com Bissau. O régulo de Cuor era Infali Sancó, o traidor da primeira campanha do Dio,
em 1897'
O gov.ernador Oliveira Muzanry organiza uma coluna qu~ liberta os portos de Xime e
Babadinca, e é, depois, reforçada por tropas da Metrópole e da África Oriental. Compõem-na fôrças de Marinha, uma bateria de Artelharia, uma companhia de Infantaria e uma companhia mista europeia. Auxiliam-na alguns pequenos navios de guerra que sulcam os rios da
região. Em 1 de .Abril de 1908, a coluna atravessa o Geba, penetra na região de Cuor e monta
o pôsto de Gansapateiro. Lnfali Soncó foge. A coluna passa a atacar os papéis de Bissau, aliados
aos balantas. Sai de Bissau em 4 de Maio, atinge o alto de Intim, onde se demora até regressar de novo à praça, depois de duramente <litacada em 10. A resistência dos papéis parecia demandar fôrças superiores. Em 1909 os papéis negoceiam e os régulos de Ant:u:la e lntim presta.m acto de fictÍcia vassalagem. Neste ano algumas operações se realizaram ainda: contra os
biafadas de Quinara, =-= e os felupes de Varela, - sendo completamente pacificada a região
de Samoje e Canja. Os balantas de Gunhicumba e Chumbel são também punidos. Em 21 de
Fevereiro de 1909 os ba'lantas atacaram pôsto de Goli. Mas fôrças saLdas dêste pôsro, de
cooperação com as estacionadas em Cunhicumba, baterCllffi os rebeldes que tentaram cercar a
coluna, desbaratando-os.
Em 1910, é monra.do o pôsto de Bissoram, nos limites do Oio.

°

Teixeira Pinto. - A ocupaÇão de Oio
A proclamação da República traz à Colónia o benefício de várias medidas que lhe
modificarão a situação econômica: A Guiné inicia então uma época de pleno desenvolvimento. Mas a ocupação militar não está completa.
«Quando em 1912 cheguei a esta Província, escreve o grande Soldado que foi João
Teixeira Pinto, - «era puramente nominal a nossa autoridade na região compreendida entre
os rios de Eu-im, a N. e OE., o rio Geba ao Sul, a circunscrição de Geba a Leste, -. abrangendo os povos oincas, balantas, brames ou manjacos, - e papéis. Ocupávamos só ali as vilas
de Cachim ·e Bissau e o pôsto militar de Go1i.
«Destes povos havia dois de quem se falava com vet'idadeiro horror: oincas e papéis,
considerados invencíveis, - a não ser que se empregassem grandes expedições da metrópole,
com grande dispêndio de armas, munições e dinheiro».
Joáo Teixeira Pinto, já com uma larga fôlha de serviços militares em Angola, desembarca na Colónia em 23 de Setembro de 1912, sendo logo nomeado Chefe do Estado Maior .
.Ele conhece as repetidas campanhas inúteis contra o Oio, q massacre da coluna Graça
Falcão em 1897, a inutilidade da coluna Bicker em 1902. Sabe dos desastres de 1891, 1894 e
1908, na Ilha de Bissau, - e da acção da coluna Soveral Martins no Xuro. Indaga-lhe as causas. Já decidiu meter ombros à emprêsa da ocupação definitiva, da total pacificação da Guiné.
Teixeira Pinto não é apenas um bravo, - é inteligente, tem o instinto das tarefas dos
grandes pacificadores da escola dos Liautey e Gallieni, soldados e administradores que levam,
com a fôrça, a ordem que é justiça e paz.
Não pode ou não quere contar com o auxílio militar da metrópole. Viu a possibilidade
de realizar a obra difícil utilizando o próprio indígena da Colónia. O estudo do território, dos
costumes, da política dos povos a submeter, facilitar-lhe-á o êxito das operações militares. J:
trasmontano, .é filho de Soldados. O avô morreu em África, combatendo.
Em Nov.embro êle próprio dirige uma pequena operação no arquipélago bijagós. Depois começa a preparação da sua primeira campanha.
No Cuor há um ré gu lo , escoLhido por nós para substituir Infali Soncó. Chama-se
Abdul Injai. J: inteligente e bravo. Bateu-se ao nosso lado, por nós. Vai ser o seu grande
cooperador. Com êle se encontra em Bafatá e com o Administrador de Geba, Vasco Calvet de
Magalhães.
J: preciso reconhecer a região onde vai combater. Essa região é o Oio. Por lá não transitam fôrças militares ou gente do govêrno. O gentio não deixa. Vai êle próprio percorrer o
território, sob o nome de inspector da casa francesa Soller instalada em Porto Mansoa e que
paga imposto aos indígenas do Oio, aos de Mansoa e aos de Jugudul. O soldado cora de vergonha. Larga de Mansoa, atraIVe5Sa o território oinca, chega a Farim, torna a Pôrto Mansoa.
Os oincas, desconfiados, tentam envenená-lo.
«Reconheoi que os ataques ao Oio, do lado de Farim, eram quási impossíveis, pela dis-
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posição e densidade das matas que, de quilómetros a quilómetros, são atravessadas por planícies ou bolenhas perpendiculares ' à marcha sôbre Manswdé e Ma.p.sabá, capitais e principais
objectivos de qualquer ataque ao aio, formando fortes linhas de defesa».
Sahe que, da população oinca, são os soninqueses, não os mouros, os mais dispostos à
resistência. Conclue que o ataque deve ser iniciado pelo lado de Geba-Gussará, ou Mansoa-Bissoram. Decide-se pela instalação prévia dum pôsto militar em Pôrto Mansoa.
Já tem esta certeza: - baterá o aio. Ptecisa de vencer inúmeras dificuldades. Em 25
de Março de 1913, tem tudo pronto. Em 29 desembarca em M ansoa. Os balantas de Mansoa
atacam o novo pôsto. As lanchas Zagaia e Flexa comandadas pelos 2 . 0 5 Tenentes de Marinha Santos Pedro e Queimado de Sousa, ,- cooperam na defesa.
Teixeira P.into encarrega o administrador Calvet de Magalhães de, com os auxiliares
fulas, ameaçar o aio entre Gendum e Gussaré para, assim, lhe dividir as fôrças e aliviar Pôrto
Mansoa. Em 13 de Abril os nossos auxiliares passam à margem esquerda do Mansoa, destroem tabancas rebeldes. - Prosseguem os ataques ao pôsto em 14 de Abril. Mas o balanta
parece quebrantado: teve já grandes perdas.
Nos últimos dias de Abril os oincas atacam Porto Mansoa. De novo é batida a margem esquerda do rio, com a ajuda da lancha-canhoneira Flexa. Auxiliando os balantas, os papéis e grumetes atacam em 3 e 6 de Maio, pelos lados de Goli. Os auxiliares de Abdul lnjai
batem-nos e perseguem-nos até Bindoro. A gente da margem esquerda do Mansoa submete-se em 10. A gente de Mansoa apoia os Oincas. Os auxiliares fula,s de Calvet de Magalhães abandonam êste.
Chegou o momento da decisão.
J

Teixeira Pinto tem 400 escasso~~~egulares, - uma peça de artelharia, 2 sargentos e
4 cabos europeus, dois soldados indígenas de infantaria, dois de artelharia. E a sua fria audácia. Vai atacar. Em 14 de Maio entra no território oinca. - Terreno fechado - Matas.
A dez metros não se vê o caminho. Emboscadas. Ataques constantes. Indecisão de alguns.
Os fulas auxiliares de Sacorlá querem abandonar a partida.
Teixeira Pinto anima os desanimados, dá o exemplo. A coluna sofre duras perdas e o
martÍrio da sêde: - o gentio envenenou a maioria dos poços. Mas o avanço prossegue. A peça
é levada a braços. A tarde já tinha sido tomada e destruída a tabanca de Canbaiú. Em 16 repelimos um ataque em fôrça, em 17 e 18 avança--se sob o tiroteio. Faltam munições: um
combóio vai a Pôrto Mansoa. A resistência oinca não quebra.
Repelindo ataques, vanrendo emboscadas, em 29 de Abril, entre Canico e Marambo,
avançando, a coluna é cortada, o trôço da retaguarda envolvido pelo atacante. Um sargento,
com um rasgo de decisão heróica, consegue reuni r de novo a coluna: - , chama-se António
Ribeiro Vilaça. - Nesse dia atinge-se Sansanbaton cuja mesquita é destruída.
Em 30 a coluna está em Morés, depois dum combate. Em 1 de Junho a sua situação
é difícil. Aproxima-se do coração do aio. Vai desfalcada pelas perdas sofridas. A i,déia da resistência oLnca desmoraliza os auxiliares fulas. Em 2 , a coluna espera enquanto outro com-

bóio vai a Pôrto Mansoa. Em 3 renova-se a marcha. a inimigo cortou 0 caminho com uma
fotte palissada. Toma-se. Adiante! T ombato e Cudié ardem. Falt~ tómar Mansuadé. Teixeira
Pinto conta 320 auxiliares , 6 europeus, quatro soldados indígenas. Os de Mansuadé prometem encarniçada resistência. Os auxiliares hesitam, parece, desmoralizados. Abdul lnjai,
mesmo, está nervoso. Teixeira Pinto decide-o. E com êle, com a peça, deixam os outros, vão
ava.nçél!t sàzinhos.
- «Os cova.1'des podem voltar para trás, grita-lhes. - Eu e o Abdul vamos morrer
em Mansuadé!
A coluna arranca , num súbito entusiasmo. Às 5 horas da tarde estava em Mansuadé,
após uma enérgica resistência do inimigo. Quebrara-se a fôrça lendária dos oincas. Teixeira
Pinto hasteava a bandeira nacional. Os grandes do Oio vinham pedir-lhe a paz.
O tenente Lima, ao norte de Bissoram, metia na ordem os balantas ainda rebeldes. O
oinca pagou o imposto de três anos , entregou as armas, começou a abrir estradas. a vencedor
recomendava agora, a par da energia, a calma e os actos q ue fariam sentir ao gentio os benefícios da paz.
O aio não se revoltou mais.

Operações em Cacheu e na Costa de Baixo
Dominado o Oio, impõe-se a Teixeira Pinto uma nova tarefa: pacificar os territórios
de Cacheu e da Costa de Baixo.
Os chefes indígenas do Xuro tinha:rú atraído a uma cilada o administrador de Cacheu,
massacrando-o, em Dezembro de 1913, mais aos auxiliares que o acompanhavam e a um comerciante. Em 28 de Dezembro Teixeira Pinto estava em Cacheu. Levava I sargento, 4 ca.bos de
artelha,ria, 42 soldados, 340 auxiliares de Abdul Lnjai. E uma peça de artelharia. Em 2 de Janeiro de 1914 iniciou as operações. A todos parecia insuficiente aquela fôrça. Com 1800 homens , a coluna de 1904 não batera o Xuro. Desconfiado de que as povoações próximas de
Cacheu deixariam passar a coluna para a atacar depois pelas costas. Teixeira Pjnto faz constar
aos respectivos chefes que o sabia e os não receava. Passa à frente sem cuidar dêles. O gentio
quere atacar apenas quando a coluna se tenha internado bem no território . Ao prinópio da
tarde são atacados os nossos. Mas a coluna avança sempre. Às 16, sob o fogo, os auxilia.res
fulas-fulas fraquejam , - Ahdul Injai e Teixeira Pinto impulsionam a coluna e, às 16 horas,
sempre debaixo de fogo, a coluna acampa em Xeroengue. Em 3 atinge o local do recente
massacre, e é atacada, em fôrça, ao meio do dia. Em 4 está em Xurubrique, onde vai demora.r-se para a construção dum forte . Continuam oS combates, fazem-se prisioneiros, apreende-se
numeroso armamento.
Os chefes manjacos de Pelundo e da Costa de Baixo começam a fazer a sua apresentação. Vão pagar o imposto de palhota. Teixeira Pinto passa à frente, bate e aprisiona chefes
rebeldes e inicia a construção duma estrada que ligará Cacheu com o pôsto de Bissoram. De
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Bule, larga para o Sul do rio Pdundo, -. e submete os indígenas manjacos da região. Em
marcha contra Bassarel, OS manjacos atacam ao meio duma cerrada mata. Estão entrincheirados e resistem até à morte. MaS às I I horas a tabanca de Bassarel está destruída, e o fogo continuava, terminando depois de várias cargas em que Teixeira Pinto vai à frente dos seus
homens.
Em 10 de Abri,l de 1914 a região de Cacheu e a Costa de Baixo estio dominadas.
Três meses depois era criado o Comando MilitaJr dos Manjacos.

Contra os balantas
Além do pôsto de BissoraJm e o de Pôr to Mansoa, instalado em I de Maio de 19 1 3'
no território balanta, entre os rios Cacheu e Manso a, não temos outra ocupação. Em 5 de Fevereiro de 1914, o gentio de Braiatrai a uma cilada, ataca e massacra uma ,fôrça de polícia
comandada pelo Alteres Manuel Augusto Pedro. Saía de Mansoa dirigilJldo-se à povoação de
Brai. De 24 praças, das quais 3 cabos são europeus, apenas escapam 5 soldados indígenas. O
balanta ganha ânimo.
Quando em' Março o comandante de Mansoa pretende bater a gente de Brai, os balantas cercam a fôrça de 80 aUX!iliares e mataJm cêrca de quarenta.
A coluna de Cacheu e Costa de Baixo é dissolvida em 10 de Abril. Em 14, organiza-se uma nova coluna que se concentra em Bula e em 13 de Maio penetra no território balanta. Em 16, o nosso bivaque é atacado. Nesse dia e no dia seguinte, repele vários ataques.
Em 20 a coluna em marcha é atacada por cêrca de 20.000 balantas que procuram envol<vê-Ja.
«/0 halanta, escreve Teix,eita Pinto no seU' relatório, é tido na Guiné como o povo mais guerre~ro e valente, ao :mesmo tempo que o mais tra:içoeiro e incapaz de manter a sua palavra».
T eix'eira Pi.ntJo proj ec ta , por Pache e lntenté, seguir a margem direita do Rio Mansoa até Encheia, e dali passar a Bissoram e a Pôrto Mansoa. Depois, numa segunda fase de operações,
«passar para a margem esquerda do M 'ansoa, bater todos os balantas entre êste rio e o de
Geba até ao Impernal, ocupando Nhacra onde estabelecerá um pôsto militar.
A táotica do balanta obriga T eixei.ra Pinto a dividir a sua gente em cinco colunas que
avançam na direcção de Encheia. A marcha faz-se debaixo de fogo desde as 8 horas da manhã
às 5 horas da tarde de 20 de Maio, protegida pelas canhoneiras Flexa e Zagaia. As nossas baixas são 12 mortos e dois feridos. Os balantas sofr,em um duro quebranto. Em 2 I a coluna esta
em Encheia, sendo atacado o bivaque. Nos dias seguintes, irradiando de Encheia, castiga
as povoações dos arredores, sobe em 23 até Ompaba, tendo em 26 avançado para Naga,
sôbre o rio Cacheu, onde o bala'nta resiste num combate que dura das 8h'30 ao meio dia. Dali
a coluna volta a Ompaha. Em 30 está em Bissoram. Em 2 de Junho reata-se a marcha da
coluna que leva 700 auxilia1l'es. Bivaca em Bunhi, tendo sido atacada, nessa manhã, ao passar
à ma'rgem esquerda do Rio da Armada. Após reconhecimentos realizados em 3 e 4 de Junho,
são batidos os baJ.antas de Cabouche. Em 5, a coluna deixa o rumo do Sul e vai na direcção de
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N aga te , sendo nesse dia atacada por duas vezes, de manhã e à tarde. Em 6 desce de Nagate
a Biur, onde bivaca às 14 horas depois de vivo tiroteio.
Em 7, Teixeira Pinto conta com um atague em fôrça , saJbe que os balantas se concentram na região de Encoche. Com efeito, a guarda avançada da coluna é atacada, rechaçando
os balantas, que prosseguem o ataque em Claquiale e Ucombe e fogem na direcção de Brai.
«Às 9h'30, estávamos defronte dum mato cerrado, escreve Teixeira Pinto, que, segundo informações, era a mata de Unfauré, e que não tinha mais que um quilómetro de
la'fgura. Ficava-nos sôbr,e o flanco esquerdo. Mandei alguns cavaleiros em exploração que foram
recebidos com tiroteio cerrado. Era forçoso atravessar a mata. Pus o meu pelotão de cuanhamas e 20 fulas irregulares em linha e carreguei o inimigo».
Ao fim de meia hora os bahntas tinham sido expulSlOs da mata. No flanco direito
Abdul Injai com os seus homens bate-se ainda. - Teixeira Pinto acorre ao flanco direito.
Uma a uma vão caindo as tabanca'S, já no teliritório .de Brai. Combate-se corpo a corpo. 30 irregulares estão feridos por arma ocanca. Às 13h 30 a coluna bivaca em Brai, no loca'l onde se
,encontram ainda os esqueletos dos massacrados de Fev,ereiro. A coluna f.izera frente a cêrca de
15.000 balantas!
O halanta, porém, não se considera batido. Supõe que, depois duns dias de descanso
em Pôrto Mansoa , a coluna vai retirar. Propõe-se ataca'f os povos que nos auxiliaram, os cunantes , dos ar-redores de Mansoa. Então Teixeira Pinto resolve voltar, ,e m 15, de M 'ansoa a Encheia. Em Endasse, pelas 13 h , o i.nimigo faz um ataque em massa, à arma branca, atira-se
contra a coluna, numa luta que dura três horas, e deixa no campo numerosos mortos. - Em
17 a coluna marcha para Biur, onde é de novo atacada. Por Queré e Nagate parte da coluna
atinge de novo Mansoa em 2 I.
A região entre os rios da Armada e de Mansoa estava definitivamente batida.
Agora falta ha:tJer o território entre o ManSlOa e o Geba. Em 25 de Junho a coluna parte
às 6h e 45m , a'trav'essa o rio Mansoa, e atinge Jugudul. Em 26, sob a chuva torrencial dum
tornado, o inimigo ataca entre as 13h e as I Sh e debanda, deixando mortos. Nos dias seguintes, sob fogo , a coluna passa a Mussul, a Rocene, a Abuto e desce a Nhacra. O balanta batido passa o Impernal refugiando-se no territorio insubmisso de Bissau. Entre os balantas, auxiliando-os, andam papéis de Bissau. Era a 30 de Junho.
A instalação do pôs to de Nhaca ter.mina as operações contra os balantas. No entanto,
em 2 de Julho, os balantas de Xangué atacam à traição dezóito iltregulares desprevenidos que
de Nhacra tinham ido buscar palha para os cavalos, massacram 17, cortando-o,s aos pedaços
e queimando-os. Os auxiliares de Ahdul Injai, no dia seguinte, dão-lhes um severo castigo,
vingando o massacre.
Uma portaria de 6 de Julho de 1914 criava o Comando Militar de Nhacra, com o
tel'ritório limitado ao norte pelo Rio Ma'l1JSoa, a oeste pelo Rio Impernal, ao sul pelo tio Geba
e a leste pelo limite do Comando de Goli e as povoações de Uagué e Coboi. - , Faltava reduzir os papéis da Ilha de Bissau.

A Campanha de Bissau
«Dizem que a ilha de Bissau há-de ser o meu cemitério, mas apesar disso hei-de tenta!
a ocupação porque prefiro lá morrer a deixar manter a humilhação que o Govêrno sofre tôdas
as vezes que estrangeiros passam e preguntam porque se não pode ir ao interior da ilha».
Assim ,escrevia João Teixeira Pinto, em I I de Dezembro de 1914.
Exausto pelo esfôrço realizado, viera a Lisboa repousar e lutar contra uma campanha
erguida contra êl e na Guiné.
Regressa. E nos primeiros dias de Maio de 1915 era organizada a Coluna de operações contra os papéis e grumetes da ilha de Bissau. Agora T eixeira Pinto conta com valiosos
auxiliares que, mais feliz do que êle, após a faina rude dos combates, poderá continuá-la, na
paz criadora, como Governador da Guiné. O tenente Henrique Alberto de Sousa Guerra é o
único oficial do exército que acompanha T eixeira Pinto nas operações da Ilha de Bissau.
A concentração das fôrças começa em 12 de Maio. Como nas outras campanhas, T eixeira Pinto aproveita os aguerridos auxiliares de Ahdul Injai e Mamadu Sissé. Os primeiros
tiros são disparados em 30: A~tula é bombardeada, e as nossas canhoneiras re$lpondem ao
tiroteio feito pelo gentio da margem direita do Impernal, contra as embarcações que fazem
o transporte dos auxiliares de Nhacra para Bissau.
Em 31 as peças de 10,5, desde a praça, bombardeia pontos em que são assinaladas
conoentrações de rebeldes.
após um pequeno ataque
A coluna largaria de Bissau em 5. Mas em 3, pelas
contra auxiliares que se encontra'Vam no campo eXJtJerior da Praça, - iniciou-se um grande
ataque contra esta, desde o alto de In tim, il1.UIffi vasto semi-círculo cujas pontas se apoiavam no mar . Teixeira Pinto e Sousa Guerra conseguem enfrenta<t o inimigo, metendo em linha
alguns auxiliares e avançando até ao alto de Intim. Vêem então a vastidão do ataque. Retiram em ordem, - o que anima o assaltante a avançar com dobrada decisão, atacando a descoberto. Quando o grupo dos dois oficiais com os auxiliares, retira.ndo , chega a cem metros
da praça, já os restantes auxiliares , e soldados ,dum pelotão cuanhama, refeitos da surprêsa ,
e armados , acorrem ao combate, e com êles, numa arremetida, soldados e auxiliares vão
sôbre o inimigo e o levam de roldão, causando-lhe pesadas perdas, até ao Alto de Intim. Os
nossos tinham tido 18 mortos e 73 feridos. Mas sabiam que era possível ba'ter os papéis. E os
papéis tinham reconhecido que seria, desta vez , mais difícil bater as ,tJropas do govêrno.
Em 5 a coluna sai de Bissau e vai bivacar em Intim. A luta é áspera. - , Os papéis
atacam ao meio da ma.nhã, mas são repelidos , - empregam-se a fundo , têm boas armas ,
batem-se com valentia. Nós somos I contra 10 Perdemos 5 mortos, temos 35 feridos.
Em 7, grum,etes e papéis fazem um ataque envolvente, que dura duas horas. Os nossos carregam à baioneta, os nossos soldados cuanhamas, com Teixeira Pinto e Sous'a Guerra na
sua frente. Em 8, após um bombardeamento feito pelas praças de Bissau , - a coluna levanta
o biva'que, prossegue a marcha e ocupa o chão sagrado de Antula. A resistência do gentio
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parece quebrada. A coluna larga de Antula, penetra na região de Saca e avança sôbre Cuga.
N uma dada altura, atravessava-se uma espêssa mata, - a retaguarda da coluna é atacada. A
guarda avançada é-o pouco depois. A wluna rompe caminho Sdb o fogo, que dura até às 19
horas. Acampa em Jaal sob a chuva.
Em 12, depois dum ataque feito , a coberto, sôbre um nosso pôS'to avançado, e durante
o qual Teixeira Pbnto é ferido , - a coluna segue para Sahm, na direcção Narte. Teixeira Pinto
acompanha-a, prostrado numa maca, - a marcha faz-se sob o fogo. Entrega o comando a
Sousa Guerra , - é obrigado a regressar a Bissau. Nos dias seguintes a coluru. prossegue, sempre combatendo, sof.rendo baixas, batendo o gentio , ao longo da margem eSCJuerda do Mansoa, - por Contune, · Boí, Bejemita. Em 28, volta a Boí onde uma tabanca de guerra nossa
fôra atacada. A canhoneira Flecha acompanha a marcha da coluna, ao longo do território, pelo
Impernal e pelo Mansoa. Em I de Julho Teixeira Pinto retoma o comando. Nesse dia
o ~entio massacra o professor Moreira que fazia parte da coluna e se aventurara , sozinho,
a fazer o percurso para Bissau. Só em lO, após uns dias de descanso, a coluna prossegue e é
atacada. Em 14 regressa a Boí para daí tomar o caminho de Biombo. Toma Cunhambil depois
de travar um dos mais duros combates da campanha. Os papéis de T or e de Biombo, parece,
desejam cessar as hostilidades . A coluna entra em T or ao meio dia de 18. Em 20 a coluna
chega a Biombo onde um grupo de grumetes, emboscados, atiram à queima roupa sôbre uma
fôrça da coluna. O régulo de Biombo é feito prisioneiro.
Declara: «que nunca se submeteria, porque odiava os brancos. Tinha mandado 500
homens a cada combate, e enquanto êle fôsse vivo e houvesse um papel. de Biombe, faria
guerra ao govêrno. Morto , no oubro mundo, se lá houvesse brancos, continuaria a combatê-los!». O gentio entregava as armas . A coluna foi dissolvida em 17 de Agôsto. No território de Bissau ficavam quatro postos; em Safim , Bor, Bejemita e Biombo. A coluna batera-se bravamente. As baixas sofridas eram numerosas 284 em 1.600 homens. - A Guiné estava enfim ocupada e pacificada. O esfôrço de Teixeira Pinto, Sousa Guerra e dos seus companheiros, - realizado sem qualquer auxílio da Metrópole com os escassos recursos da Colónia,
ia ahrir, alargando a obra iniciada pela República, - um mais vasto futuro à mais antiga das
Colónias portuguesas.

*
Posteriormente todo o nosso esfôrço é de ordem civil ; rasgam-se es.tradas, faz-se política indígena, mobiliza-se riqueza, - as receitas da Colónia aumentam, a paz consolida-se.
Calou-se a pólvora . Apenas no arquipélago do bijagós subsistiam pequenos focos de rebeldia .
Em I917 organizou-se uma coluna móvel sob o comando do chefe do Estado Maior Ivo Ferreira que, ao fim de seis meses de operações, estabelecia os postos de Bine e rnorei em Canhaba.q ue. Os indígenas de Canhabaque submetiam-~ em Janeiro de .1918.

A ilha Roxa, ou de Canhabaque, fica na foz do' Rio Grande, e depois da ilha de Orango,
é a maior do arqu~péla go bijagós.
Conta André Alvares de Almeida, no seu Tratado Breve das ilhas da Guiné, publicado
em 1841 por Diogo Kopke, - ter o Infan te D. Henrique ou D. Fernando?) - mandado
conquistar esta ilha onde chegámos a ter capitães. E cita os nomes: Gomes Pacheco e Gomes
Baleeiro. Se foi assim , não durou o nosso domínio. Porq ue os de C anh abaque foram sempre
insubmissos, embora mantivessem, desde o princípio, r elações comerciais com os portugueses.
Em 1917 estavam em franca r,ebeldia. Uma coluna m andada ao arqu ipélago submetera-os mas
por pouco tempo: continu~m com armas e pólvora. Em 1925 novas operações destroem
tabancas e apreendem armamento , e durante oito anos mantém-se a ocupação militar. Mas
em 1933 a situação da ilha era de insolente rebeldia. «Canhabaque é hoje o refúgio d1e todos os insubmissos do arquipélago. Quem não quere pagar imposto nem obedecer às ordens
do govêrno, vai para Canhabaque».
É preciso bater definitivamente o último r,eduto da rebeldia na Gui .lé. O Governador
Carvalho Viegas vai fazê-lo em 1936. A estrada que rasga a ilha numa extensão de 18 quilómetros é já um princípio da tarefa que se propõe. Em Novembro foram reforçados os dois
postos da ilha. O indígena prepara-se para resistir, concentrando-se no interior. Ataca um dos
postos, o de Inorei. Repete os ataques às nossas fôrças e trabalhadores. Em 7 de Janeiro, começa a concentração das fôrças e auxiliares que deviam constituir o Destacamento comandado pelo próprio Governador da Colónia.
As operações iniciam-se em 9, com resistência constante da parte do inimigo. Temos
numerosas baixas, - a ilha vai sendo sistemàticamente batida. As operações estavam virtualmente terminadas em 31 de Janeiro .
A ocupação da Guiné era completa. A nossa soberania chegava a tôda a parte.

AUGUSTO CASIMIRO.

NOTA. - Sôbre êste assunto consultem-se, entre outras, as seguintes obras: C rónica da Guiné, Azurara Subsidios para a H istória de Cabo Verde e Guiné, Cristiano de Sena Barcelos - T ra tado breve dos Rios da Guiné,
de André Alvares de Almeida (Edição de Diogo Kopke
1841) - H istória da Guiné, de João Barreto, 1418-1918
(Edição de 1938) - João T eixeira Pinto, A ocupafão militar da Guiné (Edição da A gência Gera'.! das Colónias) Relatórios de Governadores, administradores e de alguns oficiais que tomaram parte em operafões na Guiné.
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CAPíTULO III
,

Ocupação de Angola -A acção militar e a acção civil

Congresso de Viena de 181 5 impusera aos povos colonizadores a liberdade de navegação dos rios africanos e a aboliçiio da escravatura; a Conferência de Berlim de
1885 criou por seu lado a doucrina (arts. 34. 0 e 35. 0 do Acto Geral) de que a posse
das terras dependia da sua ocupação efectiva, traduzida pela manutenção de autoridades eficazes, que garantissem nesses territórios inteira liberdade de com rcio e <de trânsito.
Em face dessa nova concepção de posse e antes que da partilha da África adv iessem
imposições de fronteiras que limitassem as nossas velhas ambições, urgia ocupar o m ais ràpidamel1'te possível os terri tórios sôbre que nos julgávamos com direi tos assegurados, mas nos
quais não mantÍnhamos ainda ocupação efectiva. A África estava sendo devassada em todos os
sentidos por exploradores audazes que, a maior parte das vezes mal encobriam, com o carácter
científico das suas expedições, os projectos imperialistas das nações que serviam.
Portu gal, a nação que maior e mais antiga influência exercia sôbre a África meridional e central, tinha que precaver-se coatra o novo direito, que por um lado abria à influência
est:rangeira os seus largos domínios e por outto lhe contestava a posse às terras que sempre
julgara suas .
.ocupar era um imperativo que se punha dominan temente perante os estadistas e homens do govêrno de Portugal.
~sse vai ser de facto o fito que dirige e norteia a acção uLtramarina dos últimos anos do
século XIX. Ocupar os territórios, estabelecendo nêles cordões de postos militares que balizassem
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as fronteiras e as linhas de trânsito comercial mais importantes, executando, nestJe úh,imo c&50 ,
quási sempre a chamada penetração linear ao longo dos rios - eis a larga e tenaz acção a que
vamos a.SSlstir.
Quando a penetração se achava suficientemente balizada, instalava-se nessa área a capitania-mor) organi,smo de transição para a circu nscrição administrativa) já de pura essência
civil. Uma vez criada a capitania-mor, ela mesma completava pelos própr-ios recursos a ocupação na área da sua jurisdição. Foi assim, com base nas capitanias mores, que se procedeu à transição gradual e metódica p<lira a ocupação civil.
A ocupação militar tinha em si já os gérmens da transformação futura: logo que
terminavam' as operações de guerra, entrava-se mediatamente na fase da pacificação e de organização. Deve ser eS'ta uma das razões por que tão prontamente foi possível passar à ocupação civil, que pouco a pouco se foi assenhoreando da administração da ColónÍa.
Na impossihilidade de dar a t&das as campanhas de Angola, realizadas desde a Conferência de Berlim até os nossos dias , o desenvolvimento q~e lhes convinha, limitar-nos-emos a
destacélJr dentre ela,s as acções que oferecem um carácter mais tÍpico , assestando a nossa atenção em 'especial sôbre as campanhas do Sul de Angola, não só por se desenrolarem no mais
importante teatro de operações e corresponderem a al<lifgélJffiento de território por conquista,
mas porque algumas delas, pela forma hábil por que foram conduz-idas , assumem um cadeter
«clássico» e cheio de emin<limentos C).
(1) Operafóes militares realizadas em Angola posteriormente à Conferência de Berlim, não menciontldillJ
no texto:

1886 - Ocupação de Cabinda - capo de mar e guerra Neves Ferreira.
r887 - Idem de Santo António do ZaÍlre.
1888 - Idem do Bailundo. Operações contra os hotehtotes - AJ:ltur de Paiva. Ocupação do Ambrizete Neves Ferrerra.
r~o - Campanha dos Dembos - PedTO F. de Sousa.
1892 - Operações de polícia em Quinga e Congo Antino - capo Costa Cravid .
1893 - Idem em Congo N'Dinge - capo Ponte Ferrerra. Primeiros trabalhos de ocupação do Libolo. Operaçoes na Sanga (Novo Redondo) - Ten. Coronel Padre!. Idem contra os hotentores - alf. Quintino Rogado.
1895 - Operações no Libolo - cor. Padre!. Derrota do soba Calandula-Camuiry - capo C~ndido Samtento.
1896 - Estabelecimento do pÔsto militar de Maquela do Zombo.
1898 - Operações no Libolo - ten. Pais Brandão.
1899 - Estabelecimento do pôsto militar do Cuio (fronterra do Congo Belga).
1900 - Submissão dos mussorongos - capo Leitão Xavier. Operações nos Bambos, longos e HarTÍs (Lunda) - tenentes J. A. da Costa e A. Carvalho de Magalhães. Idem nosBondos, Bambos e longo - capo F. J. Alberto,
1901 - Operações em Santo António do ZaÍlre- 1.0 ten. Pedro de Azevedo Coutinho. Estabelecimento
de um pôsto militar no Amboim.
1902 - Operações de polícia no Humbe - teo. Artur de Morais. Campanha do Bailundo, 3 colunas de
socorro - Pais Brandão, Teixeira Moutinho e Massano de Amorim. Operações de polícia nos Ganguelas e Ambuelas - capo A. Luiz Correia. Idem no Libolo - ten. Pais Brandão.
r903- 0 perações no Seles (Novo Redondo)-cap. Correia Mendonça. Idem no Bimbe (Bailundo)capo Romeiras de Macedo. Desastre do Cariango (Libolo).
190 4 - Punição de Pais Brandão. E~tabelecimento do pôsto militar da Quibala. Operações de polícia na
Sanga - Pais Brandão.
190 5 - Operações no Libolo - capo Carvalho Magalhães'. Idem na Quibala e Quissala - ten. Pais Brandão.
r905- Idem no Xinje-maj. Veríssimo Sarmento. Ocup3jÇão de Messongue-ten. Marcelino Afonso.
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Ao iniciarmos o relato das campanhas de Angola, surge-nos imediatamente uma figura
militar das mais nobres, que por esta altura principia a sua carreira com ver.dadeiras afirmações
de tino administrativo e político e que depois, nos múltiplos cargos e empreendimentos a que
o seu nome esteve ligado, foi ininterruptamente cresGendo de prestígio e glória. fsse homem é
Artur de Paiva, que, ainda no pôsto de tenente, começa a sua acção pela fundação de uma fortaláa nos tenritórios de entre Cunene e Cubango. Tendo partido da HuHa a 20 de Fevereiro
de 1885, passa o Cunene no seu curso superior e funda a fortaleza junto do seu afluente Tchitanda, perto da missão Católica ali existente. São do seu relatório estas palavras reveladoras
do obj·ectivo da sua acção: «Do Cubango ao C uando é um passo e do Cu ando ao Zambeze é
um salto, mas um salto bem feliz para a nação europeia que o der e que eu bem desejava
fôsse a portuguesa» e).
.
No ano seguinte marchava Artur de Paiva de novo para o Cubango, onde construía
dois for·tes mais avança.dos, Princesa A mélia e Maria Pia, levando conjunta.mente o encargo
de lavrar auto de posse pacífica da região, para «poder ter lugar a comunicação competente
às potências que toma,ram parte na Conferência de Berl.im».
Assim ficava ocupa.da militar e polkicamente a região do Alto Cubango. E Artur de
Paiva, tendo-se encontrado com o missionário Padre LeGOmte, com ê1e plaoneou também a
ocupação missionária da região .
Examinemos com que elementos se levavam a cabo estas acções militares.
Os fortins do Cubango eram quadrados de 20 metros de lado, com dois baluartes circulares de 3 metros de raio. o's parapeitos eram de terra. A estacada tinha 3 metros de altura,
a residência 12 metros de comprimento por 4 de largura e cobertura de madeira e capim, com
paredes de adobe. Havia mais um pequeno paiol, também de adobe. O fortim era cercado por
1907 - Ocupação até ao rio Cuilo (Luanda) - capo A!meida Teixeira. Operações de polícia no Ambrizcapo F. Astolfo Costa. Campanha dos Dembos - capo João de Almeida.
1~ - Operações de polícia nos Dembos - ten. Pina Guimarães. Idem no Libolo - êap. Carvalho Magalhães. Idem em Santo Ant6nio do Zaire - capo Lacerda Castelo Branco. Idem de polícia em Santo Ant6nio do
Zaire e Quifuma - capo Astolfo da Costa.
1909 - Ocupação do Evale, Hinga, Uncuâncua, Dombondola, Unda e Balondo - capo João de Almeida.
Idem do Baixo Cuhango - capo João de Almeida. Operações no Holo e Ginga - capo Martins dos Santos. Idem
nos Bondos e sul da Ginga - capo Almeida Teixeira.
1910 - Operações no Pocolo; ocupação do Otoquero (Cuamato); idem de Cafima - capo João de Almeida. Operações ao norte da Ginga - capo Azevedo Lôbo. Ocupação do Cmto de Canavale - ten. Germano Moreira.
19II - Idem nos Bondos e Bangalas - capo Utra Machado.
1912 - Prosseguimento da ocupação da Lunda, até Mona Quimbundo. Operações no Moxico - capo Pereira Cardoso. Socorro ao Evale - capo Arrôbas da Silva.
1913 - Socorro a Santo Ant6nio de Caculo-Caenda - capo Maia Pinto. Opel'ações no Duque de Bragan,ça - mai·. Martins dos Santos.
1914 - Operações em Maquela do Zombo e Danlba - maio Lacerda Castelo Branco. Idem no Iongoten. médico Jaime de Morais e maio GenipIO de Almeida .
1916 - Operações ao sul do rio Voenga (Bembe) - capo Antunes dos Santos.
1918-19-0perações nos Dembos-cap. Ribeiro de Almeida.
1920 - Operações na Lunda - mai . Bento Roma.
(I) Artur de Paiva (ed. da Agência Gorai das Col6nias), I vol., pág. 49.

um f8sso de 2 m ' ."30 de profundidade. Armamento: uma peça de calt6re de 8 mm. e suas munições , e r4.000 cartuchos embalados, modêlo Snider. Guarneciam-no 30 praças e um oficial.
Em r888 , encontramos de novo o capitão Artur de Paiva dirigindo batidas contra os
hotentotes e depois comandando uma nova expedição ao Cuhango , onde havia sido destruído
o forte de Cassinga e a missão católica ali existente. A expedição era mais forte (6 oficiais, 78
praças de caçadores e r8 de cavalaria, 42 auxiliares boers 24 auxiliares bushmen e 88 dâmaras, r8 CélJrros, 2 peças de artelharia de 8 mm. , 38 cavalos e muares e 2 bot'es de lona),
porque desta vez teria de haver luta , dadas as barbaridades já cometidas pelo gentio.
Efectivamente a expedição avistava em 2 de Outubro as ruínas do forte e acampava
na margem direita do Cubango, à vista da libata do soba Chinaco, no outro lado do rio.
A passagem do vau foi disputada r,e nhidamente pelos guerreiros do soba; mas, por
fim, as tropas conseguiram vencer a resistência do gentio; e, atacada a libata do Chinaco,
que havia fugido à aproximação dos atacantes, a resistência achava-se quebrada. Tratava-se
agora de lançar mão do soba , o que só se conseguiu após alguns dias de movimentadas operações, já sob a acção das chuvas torrenciais e das grandes trovoadas.
«A nossa influência - dizia Artur de Paiva - actualmente, é sobremaneira preponderante naquelas regiões , e todos os territórios entre o Cubango e o Cuito se acham por assim
dizer sob o nosso domínio imediato».
E, como que prevendo as dificuldades e dissabor,es que depois vieram a surgir, fazia
as seguintes considerações: «Era para nós uma vantagem incalculável a posse do Zambeze
até ao Zumbo. O que muitos julga.<rão, talvez, o produto de uma imaginação exaltada, é,
contudo, um facto de realização relativamente fácil, muito principalmente enquanto as atenfões se voltarem para o Niassa. Devemos para isso construir imediatamente a linha férrea de
Mossâmedes ao Bié; estudar o curso do Lungue.:Bungo , aHuente do Zambeze, e, na impossibilidade de nêle se estahelecer, como no Cuanza a navegação por meio de pequenos vapores, entestá-la com aquêle rio , lançando-nos assim no Zambeze, cujos rápidos se passariam
por meio de curtas linhas férreas ou, melhor ainda, sendo o Cafué navegável, atravessa'r pelo
caminho mais curto a distância que separa Lialuidaquele .rio por urna via de 250 quilómetros pouco mais ou menos . Ficava assim estabelecida a navegação pelo Lungue-Bungo e Zambeze a Lialui , que, ligado pela linha terrestre ao Cafué, continuaria a naveg<\ção por êste e
Zambeze a,té ao Zumbo».
Da expedição de Artur de Paiva ao Cubango resuttou , como conseqüência imediata,
a criação da capitania das Ganguelas e Ambuelas .
Com o fim de executar a penetração na região do Barotz·e (Zambeze) reumra-se no
Bié uma expedição comandada pelo capitão Paiva Couceiro. Tendo porém sido enviado a
Portugal o ultimatum inglês e ocorrido no Bié os acontecimentos que deram origem ao suicídio de Silva Pôrto , Paiva Couceiro recebeu instruções para dirigir a sua expedição para o Baixo
Cubango , com o fim de avassalar os povos dessa região. Numa viagem v,erdadeiramente auda-

ciosa, Paiva Coucei<ro desoe o curso do Cubango e visita os sobados do tr8ço interior do rio,
conseguindo assegurar a nossa soberania naquela direcção.
Para vingar as violências exercidas pelo soba do Bié, Dunduma, na pessoa do velho
sertanejo Silva Pôrto, que ali representava a autoridade portuguesa, é escolhido o major Artur de Paiva. Com os dementos que pode reünir, organiza o valoroso militar uma expedição,
que saíu da Huíla em 8 de Agôsto de 1890' A coluna compunha-se de 9 oficiais, 10 sargentos, 354 praças de artelharia, cavalaria e caçadores, 218 auxiliares portugueses, boers, baStards
e dâmaras; 50 vagões puxados por 800 bois, 2 peças Krupp, 2 metralhadoras Nordenfelt e
2 peças de campanha de 8 em. e 15°.000 cartuchos para espingardas Martini Henri e Sniders.
Marcha em direcção a Caconda e ao l3ié, onde, no dia 4 de Novembro, era atacada
pelas fôrças a embala de Ecovongo.
Paiva Couceiro, que de regresso do Cubango se associara à expedição, parte a avassalar
alguns sobas no caminho da Garanga'l1ja (Catanga). E, exumado o cadáver de Silva Pôrto,
a que a expedição prestou honras militares, as tropas retiraram para o Planalto da Huíla, escoltando os 'restos mortais do nobre explorador.
No Bié ficava flutuando definitivamente a bandeira de Portugal.
A tranqüilidade na região do Humbe continuava a ser muito precária. A fortaleza ali
construída, que amparava o comércio com as regiões de Além-Cunene, mantinha-se em perigo permanente. A tentativa de prisão do fidalgo Luhuna, que praticara desmandos e latrocínios, fôra mal sucedida e êste levantava gente para assaltar a fortaleza, o que realmente fêz
em 13 de Maio de 1891. A pequena guarnição conseguiu repelir os assaltos dos atacantes,
mas a situação era insustentável.
No Lubango, tendo vencido inúmeras dificuldades e deficiências de tôda a espécie, o
ilustre mihtar major Lourenço Justiniano Padrel, que fôra encarregado de socorrer a for'taleza ameaçada, consegue improvisar uma colunél. de elementos heterogéneos, à testa da qual
avança para o Humbe. Compunha-se a expediçáo de 20 auxiliares boers, 30 bushmen, 44
-berg-dâmaras, 500 muchimbas, 20 bastards, além de caçadores e cavalos do esquadrão irregular, uma peça Krupp, uma metralhadora e 17 carros boers.
A 14 de Maio tinha a coluna atingido as terras do Chipelongo, onde começou a ser
varejada pelos tiros dos rebeldes de Luhuna. Mas a marcha prosseguiu combatendo e a 16 as
fôrças davam entrada na fortaleza do Humbe, onde o chefe do concelho, capitão Luna de
Carvalho, assentou com o comandante da coluna nas medidas que urgia tomar.
Começou então uma série de ataques às libatas dos sobas rebeldes, em procura do
Luhuna, que acabou por se refugiar na Donguena. Para aí seguiram em sua perseguição as
tropas de Pa.drel. Mas o fidalgo rebelde conseguiu passa:r o rio Cunene e internar-se em território do Cuamato. Padrel, depois de se ter assegurado da atitude do soba do Cuanhama,
lula, que acabou por lhe enviar um contingente de 3.5°° guerreiros e 6 cavaleiros, e de recrutar 500 muhumbes, invade o Cuamato. Era a primeira vez que fôrças armadas portuguesas
penetravam nessa irreqUleta região.

Na noite do dia seguinte, a coluna achava-se em luta renhida com cma de 10.000
guerreiros cuamatos, que haviam cercado o acampamento. A artelharia troou energicamente
durante tôd.a a noitle. Uma das peças inutiliza-se; e, caso mais grave, dos 3.5°° cuanhamas
que se haviam associado à coluna, mais de dois terços haviam-se pôsto em fuga!
A situação era muito grave. Padre! ouve os chefes das suas tropas: uma peça inutilizada, munições muito reduzidas, a impossihilidade de lançar mão do Luhuna, que continuava
em fuga , e ainda a falta de mantimentos, levaram à opção pela retirada, a mais grave das decisões em campa,nhas africanas. «Antes, porém, de ordenar a retirada, para que o inimigo não
sUlpu.geSse que a expedição retirava com mêdo pelo facto da deserção dos mucutlnhamas, mandei avançar à embala, que ainda nos distava umas quatro horas. O inimigo, que já nos havia
cortado a retir<lJda, vendo avançar, abandonou a retaguarda e passou à frente; neste momento
mandei mudar a frente à retaguarda e avancei para o Humbe; a retirada fêz-se com tôda a
otdem, mas debaixo do fogo do inimigo, que atacou a retaguarda. Desde as nove hor.as da
manhã até às quatro da tarde, marchei com a coluna combatendo constantemente. As fôrças do meu comando houveram-se com todo o d enodo e valentia, repelindo o inimigo de todos
os lados»
I: descrita com esta simplicidade uma das nuis inteligentes e brilhantes operações das
nossas campanhas coloniais.

O.

Assegurado temporàriamente o domíniO no sentido do sul e do sudoeste, urgia estabeLecer um ponto, o mais possív:el a leste. O Govêrno português tivera notÍcia de que na Colónia
do Cabo se prepa,rava uma expedição para ocupa,r o Barotze ~). Esta notícia coincidia com a
chegada a Nana-Candundo dum grupo de missionários inglêses, que fundaram uma missão
nas proximidades do Zambeze.
O Govêrno resolveu instalar no Moxico uma colónia penal militar, aproveitando para
êsse fim os degredados com melhor comportamento do depósito de Luanda. Essa espinhosa
missão foi confiada ao capitão Trigo Teixeira, q ue se notabilizara já pelas suas qual.idades de
energia e de abnegação. 1:ste oficial pede para escolta dos degredados e para vencer qualquer
resistência que se lhe deparasse no caminho , uma fôrça de 250 soldados, que lhe havia de
ser for.necida em Benguela, testa da expedição.
Em 3 I de Agôsto de 1894 põe-se a caminho, sem que ali lhe tenha sido fornecida a
prometida escolta. «Marchávamos numa zona tórrida, sem a sombra amiga duma árvore e sob
calor calcinante. Depois da chegada das carroças e quando o sol já declinava no horizonte, pelas 4 horas e 30 da tar.de, levantámos outra vez o · acampamento, para hora e meia depois de
marcha extenuante sôbre o areal, novamente termos de parar, completamente esgotados, homens e ani,m'ais» C).
(1) A expedifão ao Humbe - Relatório do comandante da expedição, major Loure~o Justiniano Padre]
(BoI. da Sociedade de Geografia de Lisboa, 1 LO. sér., n. O 12, I~2, pág. 629).
(2) Meio século de lutas no Ultramar - Ten. coronel Belo de Almeid;l, pág. 19,
(3) A ocupafão do Moxico - tenente coronel Trigo Teixeira, pág. 7.
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CAMPANHA DO lIBOlO - 1908 - ATAQUE A CUCIA . FOGO NO FLANCO DIREITO DE NO.

CAMPANHA DO lIBOLO - 1908 - ATAQUE A CUCIA . A RETAGUARDA ATACADA

CAMPANHA DO L1BOlO -

1903 -

PASSAGEM DA ARTIlHARIA NUMA RAVINA

CAMPANHA DO lIBOlO - 1908 - SOLDADOS INDíGENAS DA COLUNA

Após ' 32 dias de Penosas marchas, cortadas de movimentados acidentes, alcé1Jnçam Caconda, onde a pequena coluna descansa. De Caconda a marcha recomeça para Bié, sempre
com. as me.smas ou maiores dificuldades: «Só o péssimo caminho e a difícil passagem dos
inúmeros ribei,ros, ·alargados devido à.., chuvas abundantes , nos forçavam a grandes perdas de
tempo. A idênticos obstáculos, porém , já estávamos habituados desde que deixáré1Jmos o
litoral». Mas o Bié, onde pouco tempo antes opemra Arrur de Paiva, achava-se tranqüilo. E a
pequena expedição, na qual as febres e a disenteria já faziam . os seus estragos, pôde cruzá-lo
sem resistência. Entram no caminho das caravanas que do interior, de há muito, f.aziam aquêle
trajecro com os seus produtos para Benguela.
Mas os condenados, desanimadós pelos trabalhos da marcha e pela extensão de9ta,
procuram salvação na fuga, e ou encontra varo a morte no sertão ou vinham juntar-se à coluna, volvidos dias, hmélicos e quási nus. A chuva começava a flagelar os caminhantes. E sàmente a 1 de Março de 1895, aquêle punhado de av·entureiros fazia alto em frente da libata
do soba do Moxico, que os acolheu benignamente.
Começaram então as ,obras da colónia penal: as caserna's, os armazéns, a residência dos
oficiais, que foram depois cercadas por um fôsso defensivo.
Nesta ousada expedição, durante a qual não foi preciso traeM um único tiro, Trigo
Teixeira orientou-se pelas seguintes regras, que são a fôrça secular da nossa acção colonial:
«Manter com os indígenas as mais amistosas relações foi a nossa preocupação e, felizmente,
conseguimos dominá-los pela correcção do trato. E êste domínio, que não nos custou pólvora,
em que se não queimaram vidas, nem par isso foi menos efectivo nem menos .real. Não impúnhamos uma ordem pela fôrça das armas , mas os nossos desejos eram aca,rados» e).
A fortaleza do Moxico ficava estabelecida a meio caminho do Cuanz'a e do lambeu
e daí partia a ocupação do Alto larobeze, onde foram criados os postos militares de Caquengue e N ana-Candundo, e ainda, entre o Moxico e o lambeze, o forte de Calunga-Cameia.

o

Entre os empreendimentos que devem ser englobados nos trabalhos da ocupação, nenhuns foram dirigidos com tanto tacro, inteligência e espírito de humanidade como os do maior Veríssimo Sarmento na Lunda. Essa acção , quási pacífica, que foi iniciada em 1896, im-adiou de Malange para o sul, ao longo do Cuanza , até à confluência do Luando; para sudoeste
até Sanza; para nordeste, até Nzovo e T embo-A)uma; para o norte, até Marimba.
.
Paiva Couceiro aprecia a obra de Veríssimo Sarmento nestes termos: «E sem êrro se
pode acrescentar que a obra à qual o major Veríssimo Sarmento dedicou com tanto amor e
desinterêsse os últimos anos da sua vida , decerto abreviada pelas lutas, dissabores e trabalhos,
ali tão corajosamente suportados, ao meS1TIQ tempo que aponta o seu benemérito autor à estima e à gratidão geral, demonstra, com a eloqüência incontrastável dos factos, a tenacidade
da fibra , e os predicados de esclarecido organizador, de quem assim foi capaz de montar, em

(1) A ocuP"fão do Mox;co, pág.

22 .

I

bases modelares de disciplina e de ordem, todos os serviços centrais de administração - te~
crutar regionalmente e construir unidades de tropa com diferença notável as melhores da Província - , suj,eitar numerosas populações, e estender uma enorme rêde de postos, provendo ao
trânsito, à instalação e à vida dessa esparsa ocupação, com caminhos, pontes e barcas de pas~
sagens, construções, culturas e criação de gados - tudo isto através de muita deficiência ma~
terial, tantas vezes agravada, ainda por cima, com o cortejo de indj.ferentismos e mesmo más
vontades, bem conhecidas de quantos hajam feito um pouco de vida administrativa nas Colónias» C).
A insubmissão do Humbe havia de encontrar na epidemia de peste bovina que em
meados de 1897 invadiu o Sul de Angola, atmosfera propícia para de novo deflagrar .
Para fazer frente a essa calamidade, que ameaçava destruir os gados do gentio, resol~
veu o Intendente da Colonização, coronel Artur de Paiva, enviar para o Humbe uma missão
de vacinação. As medidas por esta adoptadas foram mal recebidas pelo gentio, que, na sua
ignorância, via na aplicação da vacina o motivo da vertiginosa expansão do flagelo.
No dia 12 de Dezembro, foi bàrbaramente massacrado pelos indígenas um pelotão,
comandado pelo tenente Conde de Almoster, que do Humbe regressava ao Lubango.
Artur de Paiva recebe ordem de organizar uma forte coluna e de avançar o mais ràpi~
damente para o Humbe, pa.ra vingar o massacre e socorrer a fortaleza, ameaçada pelo gentio.
Em circunstâncias difíceis e embaraçosas, Artur de Paiva lança mão dos elementos
materiais e do pessoal que pode reünir. «Tinham começado as chuvas com intensidade; ha~
via poucas munições de guerra, pois a maior parte das da companhia de dragões achava~se no
Humbe, e urgia socorrer a fortaleza , que não podia sustentar um longo cêrco, por falta de
víveres» r). Além disso a peste ia d izimando o gado e difícil se tornava conseguir atrelagem
para os carros boers que deviam acompanhar a coluna.
A 24 de Janeiro, a expedição estava a caminho e no dia 30 atingia os Gambos. As
rudes marchas que havia suportado, sempre debaixo de chuva, descarregando os carros para
poder passar os rios por ela engrossados, com os bois morrendo assustadoramente de peste,
atravessando extensos lamaçais e pântanos, haviam experimentado fortemente OS seus homens.
O transporre da impedimenta a'tJrasava a marcha da coluna; e as notÍcias que iam chegando
da fortaleza , onde o alferes José Félix resistia tenazmente, eram cada vez piores.
Agora , à aproximação do Humbe, o inimigo aparecia, pretendendo deter o avanço da
expedição; ((10 inimigo batia a cua e fazia soar os seus tambores de guerra na nossa frente .
Pouco depois de acamparmos , fui a pé faz·er um reconhecim ento à libata próxima de Muene
Tchilungo, quando começou o tiroteio, que a princípio atribuía aos auxiliares à caça dos por~
cos o Como os tiros aumentavam de intensidade, subi a um pequeno cómoro e pude ver o

(1) Angola (Dois anos de gouêrno - Junho de [90l- Junh o de 19°9) - Paiva COllceÍl'o, págs. 41 e 42.
(2) A rtu r de Pajua (Edição da Agência Geral das CoI6nia~), II vol., pág. 150.

gentio fazendo fogo st>br,e os auxiliares indígenas , que responderam com vigor, retirando todavia sôbre o acampamento» C).
Desde então, aos trabalhos das marchas e dos acampamentos, 1untava-se o perigo dos
combates. «Em 20 demos comêço à faina, sempre fatigante, passagens e baldeações. T rabalhámos até às dez horas da noite, à luz de grandes fogueiras nas margens das mulolas. O
barco era puxado por um cabo de vai-vem. Acampámos na extensa ilha formada pelo rio e
pelo último braço que tÍnhamos atravessado e, bem defendidos por estes dois profundos fossos, adormecemos sem dificuldade. Trabalho por igual fatigante nos esperava no dia seguinte» .
Os trabalhos continuavam. «A água dava pela cintura. De tarde seguiram para a fortaleza, que nos ficava a IO quilómetros, catorze homens a cavalo. Uma hora, pouco mais ou
menos, depois da partida desta gente, ouviu-se no acampamento um aturado tiroteio, que
me obrigou a mandar sair, em exploração, uma fôrça a cavalo, que voltou sem nada ter encontrado. «Veio-se a saher depois , que os tiros tinham sido dados pelos mondongos no Mucano (Humbe) , saüdando com entusiasmo a nossa gente, que ali chegou sem novidade» C).
Uma vez aberto caminho para a fortaleza, começou uma série de pequenas operações
de polícia, fatigantes e esmagadoras. «A marcha ao Xulo acabou de anulna'r a saúde das
praças brancas, já bastante ressentidas das marchas anteriores, e todos, sem excepção, oficiais
e soldados, caíram doentes , morrendo logo quatro».
Mas o Humbe, durante tanto tempo insubmisso, ficava definitivamente pacificado.
Terminada a campanha, o coronel Artur de Paiva, a quem a Pátria tantos serv.iços
ficou devendo, falecia em viagem para Portugal pelas alturas do Cabo Verde, sendo o seu
cadáver lançado ao mar.
Para proteger a colonização do Planalto da Huíla das razzias anualmente feitas pelos
cuanhamas, que impunemente subiam o curso do Cunene, chegando a ameaçar Caconda, foi
ocupada em 1903 a região do Quipungo e construído o forte do Capelongo (Alto Cunene).
No ano seguinte, o nosso prestÍgio foi gravemente abalado pelo desastre do V au do
Pembe. Uma forte coluna, comandada pelo capitão João Maria de Aguiar, que se destinava
a operar no Cuanharna, passara o Cunene. Em 23 de Setembro realizava o capitão Gomes
da Costa um reconhecimento ofensivo, batendo o inimigo; em 25 , um novo reconhecimento ,
do comando do capit-ão Pinto de Almeida, efectuava-se no Cuamato Pequeno, mas desta vez
o destacamento foi cercado no sítio chamado Mata-Bindane, sendo massacrados 16 oficiais,
12 sargentos, I09 soldados europeus e 168 indígena's C).
O novo governador da Huíla, capitão Alves Roçadas, procura restaurar o prestÍgio da
autoridade portuguesa. Inicia a sua acção pela submissão do soba do Mulondo , Hangalo, que

(I) A rtur de Paiva, 2.° vol., pág. 156.
(2) Ibidem, pág. 159,
(3) Rela.tór:o da campanha dos C f4amatos, no
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exercia s8bre os seus súbditos uma tirania feroz e se opunha à passagem dos portugueses pela
linha do Alto-Cunene. E, submetido o Mulondo, a nossa soberania desce 'pela margem direita do Cunene, :l!té ao Humbe.
Mas o Cunene continuava a ser pan nós uma barreira intransponívd e é para a vencer
que vão agora tender os nossos es.forços.
Em 1906 Roçadas consegue finalmente fixar-se na margem esquerda, onde, num alto
sobranceim ao rio, constrói o forte a que foi dado o seu nome. «Ficávamos, pois, senhores
das duas margens do rio, evitando desta forma uma das dificuldades de maior vulto em operações de guerra - a passagem de uma linba de água importante em frente do inim.igo.
Além disso tÍnhamos ga'rantida uma base de operações sólida e o mais perto possívd do teatro
de operações, a qual viria a ser um excelente ponto de apoio à futura coluna que invadisse a
região do Cuamatos».
A Coluna não se fêz esperar. No dia 20 de Agôsto de 19°7, o governador de Angola,
capitão Eduardo da Costa, passava, na esplanada do Forte Roçadas, revista às tropas que a
constituíam e que dali iniciariam uma campanha, que pode ser con.siderada como um modêlo
das campanhas coloniais. Comandava a coluna Alves Roçadas , tendo como chefe de Estado
Maior o capitão Eduardo Marques.
Constituíam-na a's seguintes fôrças: Artelbaria: uma bataria Ehrhardt, uma bataria
Canet; uma secção Krupp. M etralhadoras: um grupo. Cavalaria : um grupo de esquadrões,
-" ~ primeiro de dragões e o segundo de lanceiros. Infantaria europeia: uma companhia de marinha; uma companhia eXpedicionária de infantaria 12; duas . companhias de Angola; uma
companhia de guerra (disciplinares). Infantaria indígena: uma companhia de landins e três
companhias de Angola. Auxiliares: um grupo de portugueses e outro de boers.
Os objectivos da coluna eram os seguintes: a) Marcha em direcção à embala do Cuamato Pequeno; b) Luta com o adversário onde êste se opusesse ao avanço da coluna ; c) Construção dum pôsto fortificado para servir de centro de resistência, aprovisionamento e segurança
da linha de comunicações; d) Ataque à embala, seguindo-se-lhe a invasão do Cuamato Grande; e) Ocupação de tôda a região do Cuamato por meio de postos militares.
Às tropas haviam sido disuibuídas meticulosas e bem elaboradas instruções C) e determinados com nitidez os dispositivos de marcha, estacionamento e combate, tendo em atenção
que «uma coluna em Africa, seja qual fôr o seu objectivo, deve marchar de maneira que esteja
st:mpre pronta a parar qualquer ataque súbito do inimigo».
A colun,a penetrava ao meio dia de 26 na chana de T chahafenda, onde acampou em
quadrado . A tranqüili.dade das tropas foi apenas interrompida por um grande sussuro que se
fez ouvir do lado do sal.iente direito .
Às 6 horas da manhã a coluna recomeçava a marcha com destino às cacimbas do Aucongo. Iam à f.rente os auxiliares pretos, envolvendo a coluna à distância de 150 a 500 metros ,

(1) Raatório d" C"mp'mh" dos Cuamatos, etc., Alves Roçadas, pág. 93.
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LEGENDA

COMBATE DE MUFILO

A Companhia de infanteria n." 12.
B Companhia de marinlla.
C Companhia de guerra.
D 1.' companhia europcia.
E 10." companhia de Moçambique.
F H.' companhia iI\digena.
G ]5.' companhia indigena.
H 2." companhia europein.
I 16.' companhia indígena.
.} Grupo de esquadrões.
lC Comboio.
L Ambulancia.
M Trem de combate.
N Quartel general.

27 de agosto
3.a situação pouco antes das 12h (a. lU.)

* Peça Ehrhart.
:j: Peça Canet.
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t Metralha.dora
6» Libata.

...

-~

........

'

.. ..... ........ . -.. .

. . . . . . . . _ •••• _ •• ' .

.... .. 0 - ' _ • • - . - ' . - - • • • '

~.

"

- 0'0 •

. ... ~

~ ........
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ATAQUE Á EMBALA DO CUAMATO GRANDE
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Do ~./II/ório do Componho dos Cuomo/os, nO Sul de Angola, em
/907 lAtia,). Imp. Noc. Lisboa, 1910 (Arquivo Hi,tórlco Militar)

seguindo-se-Ihes os auxiliares brancos a cavalo e um pelotão de dragões, explorando a frente e
os flancos; o corpo principal da,s fôrças marchava em coluna dupla, já fraccionado em quatro
escalões que, ao passar ao combate, dariam as quatro fac-es do quadrado; a meio desfilava o
longo GOmbóio fotimado pela a,rtelharia, trem de combate e carros boers.
Pelas 9 horas, quando a coluna se adiantava já bastante na chana Lilahombe, as patrulhas deram aviso da presença de gentio armado. A coluna apressa a marcha; e, ao entrar
na chana do Mufilo, começou a incidir sôbre ela o tiroteio do inimigo oculto na orla da floresta.
Concentrou-se prontamente a coluna, passando as tropas à formação de combate.
«Estava travado o duelo há três anos esperado.
«Tanto de um como de outro lado se pressentia que era uma luta de vida ou de morte.
«Também por isso o inimigo congregava tôda a sua fôrça própria e a dos vizinhos. Estavam ali os cuamatos, cheios de fôrça moral, nosso tradicional inimigo, a mais aguerrida das
tríbus de além Cunene, a ponto de ser temida do próprio cuanhama e evale. Estavam ali os
cuanhamas, que, apesar das suas boas relações connosco, se ligaram na defesa comum. As informações disseram que Nande mandara alguns dos melhores lengas, com 3.000 a 4 .000
homens bem armados. Estavam ali os cuambis, atrevidos guerreiros , destemidos sobretudo no
choque à arma branca. Estavam ali, enfim, os ganguelas, barantus e hingas. Um bloco de uns
20.000 homens , de um lado, e umas 1.600 espingardas do outro: quási um contra 13.
«Eram 9 horas e 45 minutos (a. m.) quando todo o campo, sob um chuveiro de balas,
se enconürava no mais aceso da luta. De tôda a orla do mato, num drculo de ma,is de 4 quilómetros de desenvolvimento, o inimigo vomitava fogo certeiro. Os projécteis cruzavam-se
em todos os sentidos ; não havia lugar nenhum seguro. O sibilar sêco e fino , semelhante ao
da vêspa, predominava sôbre o grosseiro zumbir dos zagalotes. De vez em quando, um estalido como de chicote vinha ferir-nos o ouvido. Eram os projécteis explosivos.
«De uma libata metida no mato e a uns 200 metros, que ficava fronteira ao ângulo
da fac-e esquerda com a retaguat:ida do quadrado, o inimigo varejava-riOS com um terrível fogo
de escarpa. Convergiu-se para ali o fogo de uma peça de 7 c. e de uma Canet. O inimigo
afrouxou o seu tiro.
«O nosso fogo de infantaria começava a regularizar-se mais, e descargas cer,radas por
pelotões sucediam-se em todas as faces; mas o inimigo não cedia. A ambulância crescia, a
sêde devorava a todos. Era quási meio dia.
«.o fogo da orla do mato continuava intenso, sem se lograr ver o inimigo, que se abrigava atrás das árvores e dos morros de salalé e em covas de lôbo.
«Um pelotão de infantaria n. o 12, que guarnecia a face da frente, foi reforçar a da
retaguarda, que era das mais apoquentadas. No interior do quadrado, o combóio em massa , com
as espanas de gado atreladas, começava a sofrer perdas sensíveis. Compreendemos que seríamos
forçados a acampar ali, pois que o i.nimigo implacável não daria a luta por terminada, nem
.
mesmo a nOIte.
«Ot:idenámos ,então à face da direita (2. 0 escalão) que avançasse para o mato. Após umas
\
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descargas de pé, carregou tôda a linha. A face da ,retaguarda (4-0 escalão) tentou também carregar sôbre o mato , que lhe ficava a uns 200 metros. Entretanto dá-se ordem para se construírem trincheiras do acampamento no próprio local do combate. As segundas fileiras dos
escalões largam as armas, e, sob o fogo do inimigo, começam a traçar o alinhamento das faces
e a encher de terra os sacos vazios; as primeius fileiras e a artelharia continuam a responder.
«Neste meio tempo , julgámos oportuno fazer actuar a cavalaria, que se conservava
firme , em linha , paralelamente à face da retaguarda e voltada para a campanha. O 2.° esquadrão (lanceiros), na frente, sai a trote, seguido pelo 1.° ; são perto de 2 00 cavaleiros, que se
precipitam pela porta que lhes abre o 4'° escalão, e correm direitos, acompanhados também
dos auxiliares montados , à libata de onde o fogo fôra mortÍf.ero , acabam de a limpar de inimigos, e seguem a galope através da mata , levando adiante de si o adversário. Tinham ordem para
não excederem o raio de acção de 2 quilómetros.
«Cabe agora a vez de carregar ao 3'° escalão (face esquerda). Os valentes disciplinares ,
14' a indígena e uma peça Canet, avançam denodadamente para a orla fronteira , internando-se
no mato, cobrindo-o com fogos por descargas em todo o horizonte. Excelentes soldados para o
combate! Relegados da sociedade por defeitos de carácter ou por d.efeito das leis , não perdem
nunca as tradicionais qualidades que tornam o soldado pol"'tuguês dos primeiros da Europa:
bravura, sobl"'i.edade, abnegação e desprêzo pela vida. ~ quási I hora da tarde.
«Luta-se há mais de 3 horas . A cavalaria ainda não recolheu. Mas a onda inimiga ,
após a passagem dos 200 cavaleiros e as cargas da nossa infantaria, aflui de novo . Novas cargas
de infantaria se sucedem.
«Passa da I hora (p. m .) e o inimigo parlece enfim estar ,esgotado. O seu fogo cessa em
alguns pontos; a nossa resistência fôra heróica e tenaz.
«Os fogos pausados e cel"'teiros dos escalões, em grande parte constituídos por soldados
europeus, deviam ter-lhes produzido muitas baixas. Os projécteis da bataria de tiro rápido, disparados com a maior precisão, incutiram-lhes decerto pavor, com o horrível dos seus efeitos. As
secções Canet e metralhadoras , que sempre acompanharam a infantaria nas cargas, deviam-lhes
ter dizimado as massas que à retaguarda , no interior do mato , aguardavam o momento do
choque à azagaia. Capacitaram-se talvez de que já não havia outro 1904'
hora e 30 minutos (p. m .) entraram os esquadrões no quadrado , tendo batido tôda
a floresta. As trincheiras de sacos estão prontas ; os escalões começam a abrigar-se. Mas o inimigo não desiste ainda. Atiradores escolhidos postados atrás das moitas, dos mo!ítOs de salalé
e nas copas das árvores , fuzilam-nos , alguns quási que à queima-roupa. ~ mandado então sair
um pelotão de marinha. ~ o 3'°, do comando do segundo tenente Marta ; passo cadenciado,
como em parada , lá vão direitos ao seu destino.
«Um pelotão não basta; sai outro, o 1.0, ,e ainda outros, que em acelerado reforçam
os anterIOres.
«De novo sai também o 2.° esquadrão, que numa carga brilhante varre tôda a mata da
direita. Acossados por numerosos atiradores inimigos, não perdem o ânimo os destemidos lan«À
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ceiros, e pelas 3 horas da tarde entram no acampamento, em coluna de 3, o seu valente comandante à frente , lanças perfiladas e ao som da marcha de guerra. Todo o quadrado os recebe com
f
palmas e hurrahs. E o fogo inimigo já se limita a fogos isolados de atiradores, a quem respo.ndem os nossos atiradores especiais.
«Pouco depois anoitecia» C).
Vitoriosa do primeiro encontro, a coluna avança, de acção em acção. (Aucongo, 29 de
Agôsto, 2 e 4 de Setembro; Damequero, 13 de Setembro; Aluendo , 20 de Setembro) até à
conquista daembal~ do Cuamato Pequeno. «A coluna co.ntinuou a avançar até ao momento
em que a palissada pôde ser reconhecida à vista desarmada. Nesta altura, tudo fêz alto e uns
tiros da bataria Ehrhardt sondaram o recinto assinalado aos apontadores por árvores bem definidas. Ningu'ém respondeu; começámos a suspeitar que o inimigo tiv·esse abandonado a embala, o que não era para admirar, visto achar-se de todo enfraquecido e desmoralizado, e saher,
por tradição, dos destroços ,feitos havia dois anos na embala do Mulondo, a mais forte de todas
as embalas aquém e além Cunene. Todavia, na previsão de qualquer estratagema da parte do
inLmigo, ordenaram-se as disposições mais adequadas ao ataque, e nessas disposições se avançou
até umas centenas de metros da palissada, a qual, depois de batida com alguns tiros de brecha
e bombar.deado o interior, foi assaltada pela infantaria, que ràpidamente abriu pél!ssage.m em
diferentes pontos, por onde penetraram os pr-imeiros pelotões, que apenas depararam com um
montão de cinzas, ainda fumegantes» ~).
No próprio lugar da embala foi construído o Forte D. Luiz de Bragança, do mesmo
tipo do Forte Roçadas, mas com maior desenvolvimento da magistral, que atingiria 70 metros.
Estava vencida a primeira parte da campanha. Agora seguir-se-ia a inva·são do Cuamato
G.rande, a tomada da respectiva embala, que teve lugar a 4 de Outubro pelas !O horas da manhã, e finalmente a construção dos fortins de ocupação.
Assim terminava a campanha dos Cuamatos. Ficava ainda por ocupar o Eva,le, que
veio depois a acei,tar pacificamente a nossa suserania (19°9); e ° Cuanhama, nação aguerrida
e habituada a exercer sôbre o gentio pacífico do nosso território as mais ferozes razias.
Em 1914, após o lamentável incidente de Nau/ila, a que se seguiu o massacre da gu·arnição do Cuangar, praticado pelos alemães, uma coluna alemã, do comando do major Franck,
invade o nosso território e choca-se em Naulila com as fôrças portuguesas de Roçadas. De ambos os lados houve perdas, de ambos os lados se retirou. Mas o abandono do território e dos
fortes militares, com o seu cortejo de peripécias sangrentas, deixou gravemente ferido o nosso
prestígio perante o gentio. As regiões do Cuamato, do Evale, do Cubango e do Humbe tiveram de ser abandonadas, deixando exposta a todos os perigos a colonização dos planaltos da
Huíla e de Benguela. Urgia ocupar de novo, completando o esfôrço de meio século.
Coube a direcção do último acto dêsse esfôrço ao velho general Pereira d'Eça, por cuja

(1) Relatório da Campanha dos Cuamatos, págs.
(2) Ibidem, pág. 162.
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férrea energia se restaheleceu :l ocupação em todo o Sul , completada ainda pela conquista do
Cuanhama. O combate da .Môngua , então travado ; a marcha fulminante da coluna do
Cuamato· em socorro dos combatentes da M'Ôngua, cujas ligações com a retaguarda haviam
sido cortadas ; e ainda a marcha para a N giva , capital do Cuanhama , sem água e sob um calor
de fornalha , são páginas dum brilho militar poucas vez'es atingido!
De então para cá a paz reina imperturbàvdmente em todo o vasto ten-itório do Planalto da Huíla , onde a colonização prospera, e nas regiões de além Cunene, onde os povos
indígonas mantêm entre si, não as antigas agitações da violência e da rapina, mas a calma segurança que deriva de uma adm1nistração generosa e cheia de tolerância.

*
A tscola dt A ntónio Enes deu a Angola dois administradores de alta estirpe: Eduardo
da Costa e Paiva Couceiro. Ambos militares , ambos activos e gloriosos colaboradores nas lutas
de ocupação de Moçambique, adivinharam contudo com clarividência a transformação que
estava próxima e que ia impor às colónias novos moldes de administração. A acção militar
tivera o s,eu papel, bem glorioso e bem meritório ; mas o sistema administrativo que lhe era
peculiar não podia assumir carácter ddinitivo. A ocupação fôra um meio e não um fim. E ,
por isso mesmo, agora que as colónias caminhavam dia a dia para a pacificação, era necessário
cria{, quási por instinto ou adivinhação , os moldes administrativos do seu futuro .
Gallieni escrevera, na sua admirávellnstru,ction de 22 de Maio de 1898: «L'action
politi~ue est de beaucoup plus importante ... Nos administrateurs et officiers doivent défendre
au nom du bon sens les intérêts qui leur sent confiés et non les combattre au nom du reglement». N 'estas palavras se encerra uma doutrina . . Os oficiais , que, por motivo das ci.rcunstâncias , eram, no dizer de António Enes , tudo no Ultramar - «administradores de Concelho administradores de hospitais, pagadores de obras públicas, condutores, telegrafistas ,
almoxarif.es de fazenda , administradores de prazos , cobradores de impostos, directores de arsenais navais» - teriam de abandonar o seu esprit de bouton e amoldar-se à nova mentalidade
a,dministrativa , de feição puramente civil.
Nesta fase de transição, seria preciso usar <da combinaison incessante de l'action de
force et de l'action pacifi<Jue, ~ui exige à un égal degré la fermeté et la clairvoyance, l'énergie
et Ia générosité, méthode de patience, de longue haJ.eine, ou il ne faut se lasser ni se décourager jamais» C). J: de justiça dizer que os administradores militares não só se amoldaram inteligentemente à nova ordem de coisas, mas foram êles próprios os seus verdadeiros promotores.
Edua.rdo da Costa é o autor do notável Estudo lsôbre a Administração Civil das nossas
Possessões Africanas f), memór,ia apresentada ao Congresso Colonial de 19°1 , que constitue
uma obra de lúcida visão administrat,iva, adaptável à fase de transição de que estamos tratando.
(1) Paroles d'A ction, Lyautey, pág. 79.
(2) EdHardo da Costa (Agência Geral das Colónias), XI, Vol. IV , pág. 41.
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HENRIQUE DE PAIVA COUCEIRO

JOÃO TEIXEIRA PINTO

EDUARDO DA COSTA

JOÃO DE ALMEI0A

ALVES ROÇADAS

EDUARDO MARQUES

PEREIRA DE EÇA

NORTON DE MATOS

CAMPANHA DA GUINÉ, EM 19 15. - O COMANDAN TE DA COl UNA, CAPo JOÃO TEIXEIRA
PINTO, RECEBENDO A APRESEN rAçÃO DO REI DE TÓR, Q UE DESEJA PAZ

CAMPANHA DA G UINÉ, EM 1908.- Q UEI MAD) DA TABANCA DE GAN -TURÉ

Paiva Couceiro. segue-lhe as pisadas, reconhecendo. que «o.S órgão.s essenciais da vida
administrativa de Angola são. o.S administradores de contacto, aquêles que junto. às populações
. repr·es·entam, pela mo.bilidade do. corpo e pela fôrça viva da aLma, uma energia dinâmica da
Nação., actuando. di.rectamente no.s próprio.s meio.s, educando., atraindo. e ex·eroendo prestÍgio.s
de domínio, cara a cara contra a -rebe1dia bruta das gentes sem luz nem lei ~ semeando.,
co.nstruindo., fendendo. canais de circulação. e de acesso., hraço. a braço. co.ntra a impbrvia rusticidade da Natureza espontânea e crua» C).
Couoeiro. entendia que, apesar da co.existência de euro.peus e civilizado.s, que po.deriam
impor instituições de diferentes tipo.s, eram «suficientes do.is tipo.s de o.rganização.: a Circunscrição Administrativa, modêlo. António. Enes - co.m as SUél'S delegações, e a Capitania-Mor,
co.m o.S seus co.mandos militares». Mas lo.go. acentuava que ~a Capitania-Mor, tipo. o.rgânico.
aplicável aos território.s de r·ecente o.cupação) o.U de populações menos dóceis, o.U meno.s afeita's
ao. nosso domillio., não deve diferir da Circunscrição Administrativa pela essência das atribuições, mas apenas por subentender a qualidade de militat no. chefe a,cLministrativo. e um regime
de po.lícia mais predo.minante, em vista das circunstâncias especiais da jurisdição..>.>.
As no.vas doutrinas enco.ntraram em Jo.ão. de Almeida, Governado.r da Huíla, o. tipo.
perfeito. do. administrado.r actuante e ubíquo., no. qual a mobilidade de corpo e a fôrça viva da
alma atingiram pro.po.rções excepcio.nais. O po.uco tempo. do. seu go.vêrno., ainda acentuadamente militar, foi caracterizado. por uma acção. febril e ininterrupta, que irresistivelmente se
comunico.u aos s·eus subordinado.s. Mais administrado.r po.rém do. que ca:bo de guerra, Jo.ão. de
Almeida so.ube usar da fôrça militar pa-ra padficamente levar a ocupação. ao.s seus limites extremo.s. Em tôdas as suas medidas há qualquer coisa de previsão., preparando. e fo.mentando
a evo.lução. do. seu distrito para um futuro próximo., em que o. militar teria de ceder ao. civil
o.S seus direitos de cidade. ((Entendemo.s que era neoessário. o.perar uma -radical transformação.,
e que os posto.s, insalubres, detestado.s e sem confôrto., se deviam to.mar hél'bitações higiénicas
e cheias de co.modidades, capazes de satisfazer à sua missão principal-- a defesa e vigilância . .I: isto., entendemos nós, que devia ser feito. pela guarnição. so.b a direcção. do.s comandantes , pelo. que to.rnamo.s estes respo.nsáveis pela transfo.rmação dos fo.rtes. Criar recursos, aproveitar tantos elementos que a natureza nos oferece, transformá-los, adaptá-los e utilizá-los,
numa palavra, criar centros habitáveis e irradia dores de civilização, era o que desejávamos ver
realizado pelas g uarnições dos postoS» r).
Quando., em 1912, Nórto.n de Matos assumiu o go.vêrno. de Ango.la, não. se enco.ntrava
esta, apesar de tudo., ainda co.mpletamente amadurecida para a grande renovação. que era
urgente o.perar. Os últimos vestígios das instituições esclavagistas fo.ram po.r êsse governado.r
co.rajo.samente co.mbatido.s. E só assim a transformação. no sentido da passagem da administração. militar à administração. civil pôde ser activamente impulsio.nada.

(1) Angola - Paiva CouceiroJ pág. I92.
(2) Sul de Angola- João de Almeida J pág. I49.
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A 19 de Abril de 1913 é publicado o Regulamento das Circunscrições da Província de
Angola, acompanhado de uma circular dirigida às autoridades de que dependia a sua fiel
execução ~ governadores de distrito, secretário geral do Govêrno, chefe de estado-maior,
administradores e capitães-mores - mas em especial a estes dois últimos, que eram os agentes
de contacto com as populações indígenas.
São dessa notável Circular as seguintes palavras, defini.doras de doutrina: «Fazer do
indígena de África um agricultor, um artÍfice independente e livre possuindo uma gleba de
terra, uma pequena oficina, com instrução profissional e instrumentos que lhe permitam viver
com relativo confôrto e produzir mais do que precisa para sua alimentação e sustento, inundando ass~m o mercado de géneros e artefactos de tôda a espécie, criar pequenos proprietários
ou pequenos industriais, são os fins a que principaLmente devem visar a administração e o
govêrno de uma ColónÍ'a como Angola».
Haviam terminado 'quási por cOiffipleto as lutas da ocupação. O indígena deixara de
s·er o inimigo; era urgente transformá-lo em colaborador: «Procurem - aconselhava o ilustre
governador - por todos os meios ao seu alcance os capitães-mores melhorar as condições de
v.ida dos indígenas sob a sua administração, abram estradas, construam mercados, facilitem a
exportação dos géneros, ensinem-lhes métodos de cultura donde resulte maior e melhor produção, distribuam-lhes s'ementes e facilitem-lhes a aquisição de alfaias agrícolas, tomem as
medidas necessárias para se iniciar a assistência médica, para se abrirem escolas, atraiam por
todos ooS modos os indígenas em lugar de os repelirem, e dentro de poucos anos dêste procedimento muito se terá caminhado e muito s'e terá beito na obra ·civilizadora em que todos estamos empenhados».
Este novo espfrito, servido por uma alta inteligência f·eformadora e arraigadamente civilista, penetrou profundamente os agentes da administração pública da Colónia. E o indígena,
sentindo-se protegido, começou a aproximar-se do europeu, procurando junto dêle, com a
maior confinança, justiça e assistência de tôda a éspécie.
De disposição em disposição, as regras de conduta para com o indígena, que passou a
ser julgado como um valor humano, foram tomando corpo. As linhas gerais da govemação
de Angola achavam-se delineadas:

a) Assistência médica na sua mais lata significação e na sua constante aplicação;
b) Introdução gradual e continuada de háhitos e práticas de higiene entre os indígenas;
c) Melhoria sUGessiva e ebectiva das con.dições materiais da vida dos indígenas, pr,incipalmente na alimentação, na habitação e no vestuário;
d) Radical supressão de todos os vícios, usos e costumes prejudiciais ao organi.9mo humano: bebidas alcoólicas, drogas inebriantes, práticas de feitiçaria, etc.;
e) Completo desarmamento dos indígenas;
f) Introdução de meios de transporte e de sistemas de viação que permitam acabar inteiramente com o sistema de carregadores;
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g) Fixação dos indígenas nas regiões que habitam;
h) Aperfeiçoamento da educação do indígena, de preferência à sua instrução literária;
i) Educação da mulher indígena em e~tabelecimentos apropriados, mais casas de trabalho do que escolas, que de modo algum segr'eguem as crianças da vida da família indígena,
e que de maneira alguma as transformem em mulheres que se envergonhem de pertencer a
essas famílias;
j) Orientação da educação do i.ndígena no sentido de criar 'profissionais da lavoura,
das :a:rbes ·e ofícios, e também cada vez mais, do comércio, da medici.na, da engenharia e de
todos os ramos da activiàade humana;
k) Garantia aos indígenas do pleno e livre exercício do seu trabalho;
L) Manutenção dos indígenas no inteiro, seguro e cada vez mais aperfeiçoado uso das
terras que cultivam ou que destinam à criação de gados, fazendo com que a maior parte das
berras se conservem, para êsse fim, na sua posse;
m) Substituição das grandes autoridades indígenas (sobas e quaisquer chefes indígenas)
pelas autoridades portuguesas (administrador,es de circunscrição), fazendo desaparecer perante
a nossa ocupação administrativa (regime das circunscrições) o regime dos sobélJdos ou de chefes
indígenas.
n) Manutenção dos indígenas que, pela sua maneira de viver e instrução, ainda não
tenham atingido a nossa civilização, sob a paternal e protectora tutela das autoridades portuguesas e).
Dentro dêste programa de transformaç.ão, passou a Circunscrição Administrativa a ser
o principal agente renovador. Equilibrada pela justa medida, sem se deixar tombar nos exageros de uma assimiLação imprudente, nem cair em impiedosas doutrinas de segregação, a
a.dministração portuguesa tem levado o indígena de Angola e, de uma maneira geral, de tôdas
as Colónias portuguesas, a uma evolução lenta, mas segura, «a dentro do quadro das suas
. . ...propnas mstltUlçOeS».
A essa evolução o solicitam as leis desde então ininterruptamente prdmulgadas r).
T aI espírito tem sempre sido ditado pelas esferas governativas, como um mot d' ordre
imperativo, evitando desvarios e inflexões de conduta: (cMais do que conquistadores de terras, sempre fomos e queremos continuar a ser conquistadores de almas, e a nossa vitoriosa
política de assimilação domina de muito alto certo conceito de colonização, obscuro, deshumano, anti-social, que apenas tem em vista interêsses materiais, mediante o enunciado de
~

(1) A Província de Angola - N6rton de Matos, págs. 235 e 268.
(2) Abolição dos impostos municipais, latlfrados sôbre os indígenas - Decreto n,o 222 de 1922.
Criação do Fundo de Assistência. aos Indígenas-Diploma Legislativo n,O 452 de 1926.
Estabelecimento da forma prática de garantÍl' aos indígenas a ocupação de terrenos que lhes tenham sido
ou devam ser titulados - Portaria n. O 88 de 1927'
Estabelecimento do C6digo de Trabalho dos Indígenas - Decreto n. o 16.199 de 1928.
Concessão de uma pensão mensal a todos os indígenas assalariados com mais de 15 anos de serviço perma-

princípios arbitrários e de conteúdo mal definido. Em m3ltéria oolOll1ial pratic3lmos 'l1Iffia política de bondade
e a bondade é a mais pura fonte de clarivúl8ncia» C).
O ideal cristão que inspirou Sá da Bandeira continua assim, com admrrável unidade, a
impregnar a l'egislação colonial portuguesa.
",.--o

Em 1938, um acontecimento de transcendente importância se passou em Angola:
pela primeira vez foi esta Colónia visitada pelo Chefe de Estado português. E, com um júbilo
e uma unanimidade impressionantes, tôda a Colónia se congregou para dar à visita presidencial um luzimento invulgar. Nesse momento, uma. vibração profunda agitou indígenas e
europeus, provando à evidência que uma forte consciência col-ectiva havia já penetrado na
alma da grei lusitana de Angola. Acompanhava o Chef.e do Estado o Ministro das Colónias,
Dr. Francisco Vieira Machado, que de tal visita teve a iniciativa.
~ dessa data o importante diploma que criou em Angola o Fundo de Fomento (Dec.
n.o 28'924 de 16 de Agô.sto de 1938), destinado à r,ealização de um largo plano de melhoramentos materiais, que se acham' em plena execução: caminhos de ferro; rêde de comunicações telegráficas; 'estudo das regiões mineiras; construção de escolas; instalação de serviços
administrativos; construção de hospitais; construção da estrada central de Angola; abastecimento de água às povoações do litoral; e assistência indígena.
E, apesar das dificuldades nascidas da guerra, estas realizações seguem em ritmo seguro, que permite albergar a esperança de que para a vida de Angola está r,eservado um próximo futuro de grandeza e prosperidade, digno dos seus filhos e da grande Nação a cuja unidade pettenoe como parte integrante e inahenável!
C,."STÃO SOUSA DIAS.

nente prestado ao Estado e que não possam continuar a desempenhá-lo por sofrerem de doença grave e incurável-Diploma Legislativo n. O 31 de 1929.
Promu-Igação do Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas - Decreto n.O 16-473 de 1929'
Idem do Diploma Org~nico das Relações de Direito Privado entre Indígenas e não Indígenas - Decreto
n. O 16.474 de 1929.
Modificaoção de algumas disposições do Diploma que criou o Fundo de assist&ncia aos Indígenas - Diploma
Legisla<tivo n. o 18 de 1929.
Estabelecimento de prémios de cultura para os agricultores indígenas que mais e melhor milho apresentarem no mercado -Diploma Legislativo n. o IS0 de 1930.
Promulgação de várias medidas tendentes à organização do indígena como agricultor e proprietárioDiploma LegisJa.tivo n. O 439 de 1933,
Instituição de assist&ncia e protecção às crianças indígenas - Portaria n. O 1.862 de 1935.
Determinação de que não sejam, em caso algum, sujeitos a contribuição predial os prédios dos indígenas,
quando habitados pelos seus proprietários - Diploma Legislativo n. O 10 de 1937.
Proteação e defesa do Indígena - Acto Colonial- Título lI, artigos 15.0 a 24.0
Publicação do Regulamento do ESro privado dos indígenas - Portaria 0 .0 3.126 de 1939.
(1) Colonização (Projectos de Deoretos) - Df.. Francisco José Vieira Machado, Ministro das C~6nias,
pág. 166.

388

~t)\t)\t)\t)
\t)• \t)• \t)\t)\t)
\t)\tj
\tJ• \t• j \tJ\tJ\t
J\tJ\t J\•tJ\•tj \t• J\t• J\t• J\t• J\tJ• \t• j \t• J
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• o o • •

CAPÍTULO IV

A ocupação de Moçambique

Q

poderá, não direi exigir fiéltS, sequer, desejar que num estreito capítulo da vasta
e sempre gloriosa história da expansão portuguesa no Mundo se possa dizer o que
foi, dentro dela, a ocupação de Moçambique?!
Ao período de máxima expansão geográfica, caracterizado pelo predomínio
marítimo (o do século XVI), está ligada: pelo cumpr,imento .das dirrectrizes então traçadas (l
Aos períodos subseqüentes, até à separação de Portugal e -Brasil, pelas conseqüências do
desvio para êste Império de quási tôd·as as nossas energias na acção colonizadora. Ao
período último, antes do 'r'enôvo da acção em África, por idênticas dificuldades às que, em
tôdas as colónias e na própria Metrópole, dominam a transformação, difícil, de tôda a nossa
política imperial.
Se estas seriam já de si razões bastantes parra que, sempre, uma H~stória da Ocupação
de Moçambi'que ficasse imperfeita sem uma introdução explícita feita previamente, não menor é a da própria grandeza da obra realizada no período que directamente pretendemos compreender no seu conjunto.
Está por fazer, e carece de ser feita, a História da reconstituição do Império Africano
VEM

(1) Esbocei, imperfeitamente, devo declará-lo, a explicação histórica da origem do nosso Império Af.ricano no ensaio O plano Imperial da Dinastia de Aviz na Africa Austral no século XVI: - in «Publicações do
I· Cpngresso da Hi3t6ria dª Expansão Portuguesa no Mundo..,.". Lisboa, 1938.

vista no seu con1unto, compreendida em relação à vida/ interna da Metrópole, e determinando-a muitas vezes, e também à história internacional, tão agitada, dos últimos cem anos.
Está por fazer, mesmo, a Crónica da Ocupação. Visiono umas Décadas da Africa que,
ao menos pela matéria tratada, não seriam de menos beleza humana e esplendor nacional do
que as Décadas da Asia do grande João de Barros.
Se esSa Crónica já existisse, o nosso trabalho, nesta história de compreensão s,intética,
tJerÍia a base ,nec:essária no conhecimento geral dos factos, na sua gundeza e seqüência.
b certo que não faltam os elementos - os melhor,es, os das relações di.rectas dos factos,
feitas pelos que realizaram a acção. Mas até a sua própria abundância e a diferença de valor
expressivo que entre elas existe nos podem induzir em êrro. Só a Crónica da Ocupafão, as
Décadas da Africa, poderiam dar-nos, devidamente comparados e esclarecidos, os faotos numerosos sôbr,e que assentcvss'e a nossa visão panorâimica do que foi uma epopeia tão grande
como as maiores do passado.
Isto disse para a mim próprio interrogar quanto à possihilidade (que envolve, numa obra
de escritor, a probidade no estudo e a honestidade na afirmação) de tentar desde já uma sfntese, um ensaio de compreensão histórica do que foi a Ocupação de Moçambi'que no último
quartel do ,século XIX e no primeiro do século xx. Se a tento, é porque não a julgo impossível e
o q'uanto é ela nec:essária v-ence em mim as objecções que ponho à sua realização neste momento.
Lmperfeita é-o necessàriamente, pelas razões invocadas e que careciam de sê-lo palta lhe servir
de desculpa. Imperfeita mas não impossível, e necessári'a - , e .isto explica a sua r,eaEzação. Sim,
'riecessária porque sôbre a sua realidade (já, e apesar de quási nossa contemporânea ou por isso
mesmo) se estão adensClindo as mais nefastas nuvens de incompreensão - umas da má tendência portuguesa em denegrir o pl."iesente ou o próximo passado, outras da tendência, natural
aos homens, de simplificar um conjunto histórico e de tudo de grande atJvibuir a uma figura
e de esquecer os lentos esforços pelo brilho de um só momento de glória. Que admira? Se,
ainda hoj,e, da longa, persistente e sempre gloriosa acção no Oriente, que atinge o seu apogeu
em 1580, não apenas pelo povo, criador de lendas, mas pelos «historiadores» tudo é esquecido
em benefício apenas da· imensa figura de Afonso de Albuquerque e da sua acção, eXbraordinária mas que é o início de um Império que se manteve para além dêle, e em crescimento,
quási um século.
O mesmo está aoontecendo quanto ~ ocupação de Moçambique. A grande, a extiraordinária figura de Mousinho de Albuquevq:ue e o ,esplendor das vitórias de 1895-1898 vão absorvendo tôda a atenção dentro dêste período. Se isto é admissível na criação lendária (digo-o sem
nenhum sentido pejorativo) dos grandes símbolos repr,esentativos do Povo, não o é já naquela
actividade de compreensão do passado que constitue a obra do historiador. E não a julgo sequer ~CIJlltajosa para a consciência da obra nacional rea.1izada nem mesmo para o justo orgulho
.
I
que dela podemos ter.
T entaf1ei pois conseguir uma síntese compreensiva através de uma prévia visão panodmica que melhor seria 'se pudesse assentar as suas conclusões sôbre a Crónica já realizada.

Porque conheço o vício, tãó comum, dos detractores de profissão e gôsto, devo desde
já dedarax que ela não v.isa (seria um crime) a diminuir a figura de Mousinho nem o esplendor das campanhas de 1895-98 nem dela essa diminuIção resulta, mas, antes, uma melhor,
por mais justa, exaltação no louvor. Mostrá-Io-á o seguLmento dêste ensaio.
Ele dev.e começar pela emenda de um êrro comum - o da fixação do momento de
renovação colonial e início da fase que chamamos de ocupação efectiva.
~ hábito - pela facilidade na adop~ão como baliza histórica de um acto de repercussão internacional- o adaptar-se ~ Conferência de Berlim e a sua data (1885) cO'mo a determinante e o início do período da ocupação efectiva das nossas colóruas.
2Será por&n uma v,erdad·e histórica? De modo algum. E Item para' mais, além do &ro,
o perigo da Lndirecta justificação daqueles que, em nome exactamente da ca:rência de uma
ocupação efectiva, nos discutiram as direi,tos a uma grande parte das IfiOSSéI'S colónias de Angola e Moçambique.
Não tenho que discutir o êrro e suas causas no seu conjunto nem condenar-lhe o vício
de origem nem mostrar-lhe as perigosas conseqüências. Basta-me mostrá-lo em relação à colónia de Moçambique desmentido pela história real da sua ocupação.
2A que chama:remos «ocupação efectiva», mesmo em face do Acto Geral da Conferência de Berlim? A que assegura «a existência nos territórios ... ocupél'dos, duma autoridade suficiente para fazer respeitM" os direitos adquiridos ... e as liberdades de comércio e trânsito». Não
há que discutir, por agora, o que tinha de capcioso e mesmo de inaplicável a uma obra de
ocupação que em grande parte se iniciava: apenas (particulanmente a al'emã) ou que procurava
alargat' os seus ter.ritórios partindo de bases efectivamente ocupadas (a inglêsa e a portuguesa).
Dava-se como· direito de posse de uma colórua o que era a obra mesmo a realizar partindo de bases costeiras, efectivamente ocupadas, ~ que correspondiam ao desenvolvimento
natural, no interior continental, das bases marítimas. Obra que em 1885 nenhum país europeu tinha realizél'do na Africa Austral e muito menos a Alemanha, que a essa declaração de
direito levou as Nações Europeias.
Outra, melhor, e não só de acôrdo com a defesa dos nossos «direitos históricos» mas
com a realidade da efectiva ocupação das reg~ões costeiras e procurando o acôrdo entre a:s linhas de penetração que delas partiam, era a: política de Andrade Corvo.
Por ter sido contr.ariada = e mesmo vilipendiada - a sua política de acordos entre
os v,erdadeiros países colonizadores, se caíu na <<invenção» e criação fictícia do Estado Livre
do Gongo e na definição errónea de direitos pela Conferência Africana de Berlim e).
No entanto, de não se ter podido realizar intei'ramente a única políticCli mternacional

(1) Com justa penetração, filha da observação das realidades, diz o conselheiro João de Azevedo Coutinho
em nota ao seu trabalho O Combate de Macequece, II Vol., pág. 18: «Se a poütica do ilustre Andrade Corvo
não tem sido contrariada e impedida de se pÔr em prática é de presumir que a «Associação Internacional do Congon
nunca ti:vesse existido».

justa e ~el.1dadeira, ,no acôrdo directo entre as Nações colonizadoras sôbre as directrizes e limi:..
tes da sua expans~o, o historiador não pode concluir 'que ela não tenha sido em grande parte
benéfica e sobretudo que ela não tenha sido, por um lado, sintoma de uma actividade colonizadora anterior, por outro, a base procurada para o seu crescente refôrço em novas e efectivas
..ocupaçoes.
E 'Sem esquecer o período a,nterior de dificuldades e lenta transformação de directizes
da nossa actividade expansiva e a sua grande figura - 'o ,Marquês de Sá da Bandeira-, é precisamente da activida'de de Andrade Corvo como ministro da M 'arinha e Ultramar qUJe a História justa marcará o início de uma ocupação efect>iva do in,terior africano por parte de
Portugal.
Entre tôdas as suas r.ealizações, ou meros planos, todos tendentes ao mesmo fim
(acôrdo com a Inglaterra; organização das expedições cientÍficas que ligaram as duaiS costas;
obra administrat>iva e refôrço do poder da: .Mar.inha de Guerra), avulta a da criação das «Missões Técnicas)! de obras públicas e seu envio às colónias de Angola e M'0çambique. Era essa
a base de uma ocupação etectiva - - da ocupação colonizadora, iniciada, como a realidade o
manda, por obras de fomento nas regiões ocupadas militarmente e feitas base do seu alargamento pela conquista C).
Dessa «etectiva ocupação» tinha plena consciência Andrade Corvo a'0 escrever: J
«A questão das obras públicas nas nossas possessões de além-mar não é só uma questão
económica, é também, e principaLmente, uma questão política» e).
Não foi tão gra1nde, nem tão imediata como êle a decidira e, com rara pt<evisão, most>rava: a conv.eniência, a obra de fomento resultante dessa:s missões ~ em patte devid'0, como
êle notou, a <suma estéril economia», - ma:s os seus resultados políticos foram imediatos.
Quanto a Moçambiq~ com insuperável autoridade os definiu Eduardo Costa dizendo
que das «·expedições de Obras Públicas», isto é, da missão téonica enviada por Andrade Corvo
( 1876-1877), chefiada por Joaq uim José Machado, da ta o renascimento da nossa obra colonial
e daquela província e).
Dos seus próprios componentes ou auxiliares saíram alguns dos melhores chefes que
actuaram :na gUe11ta de ocupação e entre êles o primeiro entre os heróis a fixar como um dos
maiores - Caldas Xavier.
Em 1878 foi êle já quem. mais direotamerrte contribuíu para a organização da fôrça militar que submeteu o régulo Zavala. Em 188;4 a sua defesa heróica na Mopeia renova a tlradição

. (1) .A
acto de JustIça
Coronel Lopes
e capítulos I e

observação da obra de fomento realizada pela nossa expansão em Afr:ica levou a um primeiro grande
para com Andrade Corvo, a quem teve de encará-la sob êsse ponto de vista. Refit'o-me ao livro do
Galvão, A Engenharia Portuguesa na Moderna Obra de Colonização, Lisboa 1940 _ Nota prévia
lI. Edição da Agência Geral das Colónias.
(2) J. Andrade Corvo: Estudos sôbre as Províncias Ultramarinas. 4 vols., 1883-1887'
.
(3) Não pude encontrat: a referência directa. Louvo-me, porém na indicação de João de Azevedo Çoutinho,
refenda obra, pág. 7.
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INGlÊSES, ANTES DA CAMPANHA CONT RA O GUNGUNHANA. AO CENTRO, O TEN. JOAQUIM J. MONTEIRO LlBÓRIO, QUE ACOMPANHOU A EMBAIXADA DE MOÇAMBIQUE A LISBOA
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CORPO EXPEDICIONÁRIO A MOÇAMBIQUE EM 1895. - O COMANDANTE DO CORPO, COR. EDUARDO GALHARDO (AO CENTRO),
COM ALGUNS OFICIAIS DA CO LUNA DO NORTE

GRUPO DE OFICIAIS DA COLUNA QUE OPEROU NA SEGUNDA CAMPANHA DOS NAMARRAIS
De uma fotografia do Sr. Con:le do Ponte

dos «f,eitos da índia» . e torna-se em Moçambique o exemplo vivo para emulação dos heróis
que iriam realizar a obra de ocupação e).
,b da acção de Andrade Corvo como ministro, cOllrespondendo, com mais plena eficiência, ao movimento histórico que renovara a nossa ex:pansão na directriz africana, que podemos datar o início do novo 'períodq da nossa acção colonial em Moçambi'que.
Actos iniciais e por vezes de resultados definitivos de efectiva ocupação eram realmente as expedições científicas iniciadas também em 1877. Não data pois de 1885 e da Conferência de Berlim o r,enôvo da nossa obra de ocupação em África, particularmente em Moçambi'que, mas de uma década antes, de quando, seguindo a obra da transfotmação de directriz imperial, tão conscientemente iniciada por Sá da Bandeira, um outro grande português,
Andrade Corvo, afirma conscientemente a necessidade e possibilidade de uma obra igual à
do mais brilhante passado.

Não me compete dizer aqui as acções militares da década 3.lnterior a 1885, não porque
per.tençam a um diferente período da historia que essa data demar<}ue, mas porque já foram
i,ndicadas nesta História e).
Tomemos pois essa data como limite inicial mas só por aquêle motlvo e sem esquecer
a política de acção ocupadora «efectiva?) iniciada pelo Governador Tenente-Coronel Agostinho
Coelho (1882- 1885) com o «estabelecimento de comandos e posse do território conquistado» \).
A pwtir dêsse ano e até ao do choque com a expansão inglêsa (1889) vai um primeiro
período, caracteristicamente delimitado e que todo êle decorre sob o Govêr.no do então capitão-tenente, depois almirante Augusto de Castilho.
Este o primeiro grande nome da História da ocupação militar do interior de Moçambique e o período do seu govêrno um dos mais import3.inües nessa grande obra da nossa expansão coloni~l.
,Não se separa ela das directizes traçadas pelo período imediatamente anterior. Vejamos
quais elas eram e como as condicionaram, já, factos alheios à nossa expansão que eram a presença, para o interior de Lourenço Ma-rques, das Repúblicas do Transvaal e Orange, e, na região do Niassa, como no interib:r zambeziano, da expansão. britânica.
Esqueoe-se habitualmente que a existência dos colonos bóeres foi o primeiro e principal obstáculo à natural expansão colonizadora dos portugueses partindo da costa oriental ao
sul, como, indirectamente, das complicações que surgiram entre as duas expansões portuguesa
e britânica. O seu estabelecmento próximo de Lourenço Marques, a declaração de Pretorius,
(1) V. Gen. Teixeira Botelho, História Militar e Política dos Portugueses em Moçambique de 1883 aos
nossos di~ - parte II - 2 .& edição - Lisboa 1936.
(2) Em capítulo anterior, o 3.° da IX Parte, da autoria do General Ferreira Martins.
(3) General Teixeira Botelho. Obra e voI. citados, pág. 513, onde se ,revindicam para êsse governador os
antecedentes da política militar de Mousinho.

seu chefe, em 1868, de que às .«Repúblicas Sul-Africanas» pertencia a linha do paralelo 25 0
até ao mar (englobando Lourenço Marques) levaram ao tratado de 1869 em que, se o acesso
ao mar ficou fechado aos transvalianos, a natural expansão para o interior nos era limitada
pela linha de cu miada dos Libombos. As duas regiões geográficas dominadas, uma pelos portugueses, outra peLos hóeres, são interdependentes. O dominador da região oosteira ~ PO.titugal
- desde que desistiu de dominar a região do interior que dela depende, em tôda a soo extensão, não poderia deixar de estabelecer por acôrdo, as relações de trânsito que entre as duas
regiões exigem as condições geográficas. Prevendo ltôda a sua importância, decreta-se (élli,nda
Andrade Corvo) «a construção de uma linha férrea partindo de Lourenço Marques .e
indo até à fronteir.a do Tmnsvaal». Foi o es,úudo dessa linha uma das finalídades da Missão
técnica dirigida pelo grande engenheiro e colonial Joaquim José Machado. Não direi as complicações, de natureza política ou por ela contaminadas, que surgiram '11a execução dêsse tra:balho que era o de mais efectiva ocupação. Apenas dill'ei que daquele >tratado de 1869 nasceu a
questão de Lourenço Marques, r,esolvida por arbi,tragem a favor de Portugal em decisão de
Mac-Mahon, aceite pela Grã-Bretanha. Um novo tntado regulando 9S limites e relações de
comércio só veio a ser taltificado em 7 de Outubro de 1882 entre Portugal e a já então República do T ransvaal, que estava sob tutela bri.tânica, quanto às suas r.elações exteriores,
'nessa déllta.
A via férrea (porque a ligação por estrada estava feita desde 1874, ano também, e por
isso, do início do desenvolvimento de Lourenço Mar'ques) só veio, embora estabelecido o seu
traçado desde 1884, a ser aberta à exploração em 1890 'até à fronteira - em 1895 em tôda a
sua parte transvaliana e).
Ao nor.te de Lourenço Marques, eSltava o interior todo dominado pelos vá>tuas, que
por mais de uma v.ez tinham vindo atacar a própria cidade. Aqui a ocupação tinha necessàriamente como fi·!io a submissão do seu régulo. Em 1882, a expedição científica do grande explorador e oficial de Marinha António Maria Cardoso, traçava no 'território dos vátuas a primeira
linha de penetração. Em 1884, morto o ré guIo Musila e substituíndo-o o fi.Iho Modungaz, que
tomou o nome de Gungunhana, o governador «Agostinho Coelho, que nunca perdeu de vista
a necessidade de do.minar o interior da África» C) mandou-lhe um delegado para dêle obter
vassalagem. bste, José Casalei,ro C), cujo nome é injustJo esquecer entl.1e os dos melhol'es pionei'tos l da Áf.rica, conseguiu que o régulo Gungunhana aceirt:asse prestar aeto de vassalagem.
Em 12 de Ourt:ubr.o de 1885 foi êle assinado em Lisboa e per,ante o então «chefe da 4. a Repartição da Dir,ecção Geral do ULtramar» o mesmo cor.onel AgostÍlnho Coelho que, quando govern:ador de Moçambique, determinara o envio, ao régulo, de José CasaleÍro. bstJe figura no aoto de
(1) ·«Gedenboek uitgegeven gelegenbeid der Feestelyke oepning van den Delagoabai Spoorweg - 1895
- publicado em Amsterdão - mesmo ano.
(2) General Teixeira Botelho, obra e volume citados, pág. ,421.
(3) José Casaleiro de Alegria Rodrigues, antigo oficial do exército depois comerciante no sertão, (momem
intrépido e conhecedor dos vátuas, com quem tratara repetidas vezes em Sofala, quando ali esteve em serviço» idem, pág. 420.

vassalagem «eamo enviado especial do régulo Gungunhana» e como talo assina juntamente
com dois «súbditos do mesmo régulQ». Quer as condições do aoto de vassalagem quer as
(cI.nstruçóes para os residentes portugueses no território de Gaza» (assinadas com data de 12
de Nov,embro de 1885 por Manuel Pinheiro Chagas) sã'Ü d'Üis notáveis documentos da nossa
polftica colonial.
Dúvidas postas malevolamente aos poderes e acção eLe José Casaleiro determinam em
1886 o envio a Mussurize, re.9idência do régulo, de uma missão chefiada pelo então Secretário
Geral do Govêrno de Moçambique e grande colo.rúal José Joa'quim de Almeida. Demonstrada
a vlerdade do muito que obtivera Casaleiro, foi êste feito «residente-chefe junto do régulo
de Gaza».
A sua acção revelou tôda a efioiência quando, em 1887, o régul? dos vátuas, v~torioso
de outros régulos já nossos vassalos, «pedia perdão do seu procedimento» perante uma expedi,ção de José Joaquim de ALmeida, que aE foi, intrepidaunente, em pleno momento de guerra.
Ali volta ainda em 1888, obtendo a promessa da concessão da «livre exploração dos jazigos de
Manica» e 00l fins de 1889, transformada a «residência» em intendência geral dos negócios
indígenas, é José JOClIquim de Almei'da nomeado I11!tendente (decreto de 21 de Novembro de
1889). '0s faotos posteriores a partir da revol.ta e ataque a Lour.enço Marques (14 de Outubro
de 1894), a necessidade, que veio, de submeter pela fôrça das armas o régulo Gungunhana, não
impedem que v,ejamos a acção dêstes dois coloniais - José Casaleiro e José Joaquim de Almeida - como do mais alto valor na nossa expansão para o interior. O «aoto de vassalagem»
,impediu que as pr,etensões da expansão britânica tomassem corpo naquela l.1egião. O período
de paz que se estende até 1894 permitiu que, precisamente em momento de máxima gravidade no conflito entre as expamões portuguesa e britânica em África, a r.egião do sul não fôsse
per,turbada e que se completasse a linha férrea, indispensável à riqueza de Lourenço Marques.
Realizaram êsses dois homens uma obra de penetração pacífica e civilizadora com reais resulta,dos diliectos e outros, maiores, nas suas conseqüências futuras.
2Era possível a manutenção dessa política, e o seu crescente poder v'wia a dar todos os
resultadüS· de uma ocupação? Possível era mas sem os acontecimentos posteriores. Basta-nos
porém poder concluir mmo, com tôda a autoridade, o faz o General Teixeira Botelho, que por
isso .transcrevo: «.os acontecimentos que se deram nos anos que medeiam entre 1888 e 1891,
mostram que a política suasória, então seguida por nós, nos foi realmente útil. Se tivéssemos
pr.etJendido aniquilar o poder do régulo, êslte não deixaria certamente de pedir auxílio à Inglaterra e bastava qUie as nossas armas houvessem expeliimentado algum revés, para que os nossos
rivais alegassem a nossa fraqueza e a nossa impotência. Não sucedeu, porém, assim, forçoso
e justo é ,reconhecê-lo, mercê da política de concili.açãO» r).
A conclusão a tirar, também, para outros campos da nossa expansão para o interior de
MoçambLque é a de que havia a necessidade, plievista por Andrade Corvo, de um acôrdo pré(1) Citada obra
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vio quanto aos limites marcados às duas expansões. Isto porque a nossa se fazia hav,ondo já uma
expa,nsão britânica no Lnrer.ior, e por ser de todo indesejávd um conflito .luso-britânico e impo~~
sível por nossa parte sustentá-lo.
Veremos com que êrro foi a conrtt~ria - a de deixar incer.ta e dependente de prévia
ocupação os limites a que esta devia estender-se - a sülução adoptada, melhor, forçada pelas
intrigas políticas que alcunhavam de «,traidores» os que, v,endo claro e de frente as r,ealidades,
.
, .
. ,. ,
,.,
..
quenam asseguur o maxlmo 1Jerntono a nossa expansao para o 1!1!tenor.
Para êle desde o século XVI seguíramos a linha de penetração geo~ráfica do rio Zambeze. E nessa ,região da Zambézi.a se realiza a gunde obra de ocupação neste período do
govêrno ,de Augusto de Castilho. ~ já uma obra, e definitiva, de ocupação que por isso deve~
mos rderir e julgar com ma,is detença do que as oampél'nhas (seguLmento das constantes lutas
que muito de trás vinham) para submi'ssão de régulos ou sufocações de revoltas ou simples
defesa davegião costeira ocupada. A estas não farei mais do que lieferi-Ias: a no Matibane
em 1885; a luta com os NamaI1tais em 1887 e 1888; a campanha contra o Xeque de Sangage
~m 1887; a revolta e campanha de Massingir.e em 1884; e em Manica a submissão dos
régulos de Rupire e do Bire em 1885. Isto sem pretender que a sua indicação seja exclusiva,
pois a ocupação e seu progresso para o interior, ,feitos com pouco auxílio da Metrópole durante
êsses anos, tiveram de dividir-se por muitas e constantes pequena:s acções.
Com os meios habituais na colónia e sem rexpedição de fôrças metropolitanas conseguiu porém o Governador Augusto de Castilho a pacificação da Zambézia.
Fôra a região da Zambézia o teatro, na época anterior - e de 1840 até 1876 - de
contÍnuas lutas, devidas à rebeldia dos sucessivos chefes da «sinistra família CruZ». ~ uma das
páginas mais conhecidas, mas das menos bem interpretél'das quanto às suas conseqüências, de
tôda a nossa história colonial. Aqui basta-nos .Lembrar aquela conseqüência, gravíssima, de
ter impedido durante êss'e período a marcha para o intevior, na linha geogràficamente natural, histor:icamente seguida e que poderia ter sido a que nos levasse à ligação com a colónia de
Angola. No período que se perdeu com aquela rebeldia, essa ligação, pensada por Sá da Bandeira, era ~!1Jtei:ramente possível. Do fracaJsso das ,expedições oonhecidas pelas guerras do Bonga
resultou, mais que de qualquer outro facto, - impedida a penetração pela Zambézia - o ,ter
passado o período próprio à formação do gra,nde Império de mar a mar. A responsabilidaJde não
cabe aos rebeldes . Esses, vencem-s-e e castigam-se, não se \l1esponsabilizam. Cabe a: responsahili:dade não 'a uma desistência nacional que não houve, como o provam as expedições de tropas
da M :etrópole, mas ao êrro de mão serem conduzidas essas campanhas (a primeira bastaúa) com
aquêle espírito e prática de colonizadores que sempre tivéramos e voltámos a demonstrar serem, .
-nos proprlOs.
Foi isto o que do modo mais admirável teve o Gov,ornador Augusto de Castilho. Vivia-se desde 1876 em vergonhosa paz com os rebeldes de Ma'ssangano, a aringa da «família
Cruz», na confluência do Luenha e do Zambez'e, de onde o seu poder se es.tendia por uma
vasta região. Logo ao tomar conta do Govêrno, em 1885, Augusto de Castilho estabeleceu um

plano de campanha baseado no emprêgo de tropa negra. Efectivamente o corpo principal da
campanha que veio a dar-se em 1887 era constituído por uns 4000 sipais de Manuel António
de Sousa. A campanha terminou pela tomada da aJrhnga, a fuga e depois a prisão do Chatara,
seu chef'e, i.rmão e sucessor do Bonga. Vitória completa na campanha, mas não ta.nto nos seus
resultados de ocupação subseqüente, que se não tivesse renovado, em 1888, a rebeldia, sob outro chefe, o MotoIlitora.
Segunda ca.mpCllnha conduzida do mesmo modo, com a mesma decisão, directa presença
do Gover:nador da Colónia e emprêgo de fôrças auX'ili aJres, obteve a vitória compJeta e
definitiva.
Vitória admirávd em si e pelas conseqüências, enormes - entre elas a posse a~segura:da
da Zambézia nos subseqüentes tratados .- e que mostra o que poderia 'ter sido sob um grande
chefe colonial a, muito anterior, campanha que nos teria assegurado mCl'ior penetração na Z:umbézia para além do Zumbo. Vitória pouco «'teabra!» e que por isso anda mal lembrada, como o
5eu organizador e comandante, que deve figutaJr na História da Expansão Portuguesa entre os
grandes nom'es ~ Augusto de Castilho.
,M elhor do que qualquer comentador êle a difiniu: «Esta nossa vitória de Massangano
está muito longe de ·ter merecido o nome de gloriosa» ... «Foi, em todo o oaso, uma vitória decisiva e eficaz, com a qual se pôs ·tênmo à guerra mais mortÍfera de que no Zambeze há memória, acabando com uma vergonha crónica que trazia abatido o brio nacional, e sem se ter gasto,
o que GOm alguma,s outr,as guerras se gastou para só se obterem desaS'trosos resultados» e).
Campanhas eficientes e que conduziram à pacificação difinitiva da Zambézia eis o que
importa. Mas, ainda mesmo sob o ponto de vista militar e nas colónias elas tiveram o essencial,
grandes chefes, o emprêgo dos auxiliares indígenas, o resultado de uma ocupação efectiva ~aqui,
reoovada) e definitiva ~).
Nela devemos assinalar, ao menos, junto .do governador o nome de um gra'l1!de chefe,
Paiva de Andrade, e 9 de Manuel AntónÍo .de Sousa, capitão-mor de Manica e Qui teve ,
exemplo dos mais admiráveis da colaboração racia.I de que sempre usámos, e quási sem excepção com bons resuLtados, na nossa eX'pansão ultramarina. Indiano, sempre integrado na obra
portuguesa, e leal e verdadeiramente pofltuguês, êle o foi e o melhor, entJre muitos bons auxiliares da ocupação de ,Moçambique. me por si só pacificara o Barué e com Paiva de Andrade
tentava assegurar os limites orientais do território de Manica quando, já em 1890, foi prêso,
em Mutassa, por uma fôrça britânica. Com êle sôlto, em virtude da reclamação do Govêrno
Português, não dei:lGou a sua prisão de causar o levantamento dos que êle submetera, com os
chefes destronados, e de aí o atràso da ocupação pacific.adol"a daquela vasta r.egião e).
(1) Augusto de Castilho: Relatório da Guerra da Zambézia em 1888, Lisboa 1891 - pág. 74.
(2) Veja-se o seu julgamento, que é do maior louvor, mesmo sob o ponto de 'Vista militar, em J, I. Teixeira Botelho, obra e volume citados, pág. 263'
(3) Quanto à figura e acção do capitão-mor M'llnuel António, veja-se: Teixeira Botelho, obra citada, e um
muito nobre trabalho do Conselheiro João de Azevedo Coutinho, contendo a sua biografia: Manud António dl1
Sous. - um capitão-mor da Zambézia, Lisboa 1936, na colecção «Pelo Império» da Agência Geral das Colónia,.
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Foram êsses atrasos na ocupação, sobretudo na Zambézia, e pelos motivos referidos, Q
que determinou os .limites, menos para o interior do Continente do que seria naltural e para
des.ejar, em que se deram as interferências da.s linhas de expansão portuguesa e britânica.
Disso tev,e consciência Augusto de Castilho que, a propósito do início da campanha de
1888, escrevi.a no s·eu Relatório, referindo-se à nova rebeldia :«À notícia da conclusão da
guerra de 1 887 havia sido anunciada por tôda a patte com tanto estrondo, que mais necessário
se tornava um castigo severo e exemplaríssimo. Além disso alguns estrangeiros começavam a
questionar a nossa dominação efectiva e soberana no Zambeze para a1ém do Zumlbo; e se
vissem que nem tÍnhamos fôrça par/ manter a olídem abaixo de T ete, mais atrevidos se torna~
riam nos seus manejos e pouq) leais processos. No Chire acontecia outro tanto, e por isso o
Govêr.no se achava constituído na rigorosa obrigação de esmagar de uma vez para 5empre a
insurr.eição do ·Motontora, pa.ra mostrar que sabia fazer-se respeitar, ~ que o podia. e queria,
para decôm do seu bom nome e das suas tradições, para desagravo da ci~ilização e para exemplo a outros» C).
A conclusão é absolutamente justa, mas a históJ:1Í'a ,imparcial tem de reconhecer que,
patia ev~tar êsse mal da limita.ção, palta além do Zumbo e no ChÍlre, da nossa expansão, passara
o momento, precisa.mente pela interrupção, durante perto de cinqüenta anos, do nosso domínio pleno e tão antigQ na Zambézia.
Passado êLe, só o acôr,do prévio com a Grã-Bretanha poderia ter delimLtado - e em
nosso maior benefício, provàvelmente -. -- as fronteiras asseguradas às duas expansões.
Saber aoeitar um limite quando tudo o desejáViel é já impossívd é também uma grande
e corajosa vil1tude, quási sempre de benéficos 'l'esultados. Esse acôrdo planeara-o Andrade
Corvo, que no entanto não descuoou pôr em prática todos os mei:os, então possíveis, palta a.i.ncLa.
assegurar a ligação das duas províncias. Dizer Se ela era a'inda então possível ou declará-la já
impossívd nessa época é, por igual, difícil e não cumpre élinalisá-Io neste ensaio. De qualquer
modo ela só serÍ'a possível ~ e quanto a mim era-o = antes da Conferência de Berlim e das
suas imediélitas e nefastas conseqüências, quer quanto a.o Congo, quer sobretudo qUélinrto à instalação dos alemães na África Oriental, em fins de 1885.
Criara-se uma nova «colónia~ alemã conseguida por negociações com potentados indígenas e a pressão sôbre o suhão de Zanzibar .
.o acôrdo que não se fizera com a Grã~Bmtanha em tôda a a.mplitude necessária julgou-.se necessário fazê-lo com a Alemanha. E o J1Jratado de 30 de Dezembro de 1886 é a onigem
principal do conflito Luso-Britânico.
No entanto, na ocupação de Moçamhique, e em oonformidade com a sua delimitação
dos territórios portugueses na costa ao sul do Rovuma, dado como linha fronteira, êle permitiu
ainda a Augusto de Castilho a ocupação da baía de Tungue. O facto, porém, de ela aparecer
f,eita em acô.l1do com a pressão aLemã em Zanzibar e «obtido o apoio da Alemanha?2 não po-
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(1) Augusto de Castilho - Relatório citado} pág. 60.
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deria deixar de agravar a situação entre Portugal e a Grã-Bretanha. Porque não faço aqui
uma história política mas, e em síntese, a de uma ocupação colonial reaLizada, não se segue
que seja desnecessário concluir quanto às conseqüências gerais dos seus actos. A ocupação de
'T ungue, justa e militarmente bem reaLizada, havia de pesar gravemente, mais do que parece
e tem sido notado, !fiO conjunto da nossa política colonial. E não por ela, justa, como disse, e que
seria possível ter-se realizado em acôrdo com a Inglaterra, mas precisamente porque a esta aparecia como a demonstração de que nos púnhamos ao lado da política da expansão alemã em
Africa, precisamente o que a Grã-Breta!fiha, 00 sua marcha para o norte, principalmente pretendia contrariar.

*

.o

~ O que deteruni.nara, efectivamente, a grande e surda luta que se trava'Va.na Africa Aus-

tral?
fito por parte da Grã-Bretanha de evitar o -estabelecimento de um grande Império Colonial Germânico em Africa. ~ Ql1aIÍ's as bases, directas e Lndirectas, para a sua ariação, preparadas
então pela Alemanha? O acôrdo, hoje historicamente indiscutÍvel, com as . «Repúblicas» dos
bóeres; a criação do Estado do Congo que se esperava vir a absorver; a criação das suas bases
dir,ecta's nas suas duas possessões do Sudoeste e do Sueste. üpunha-se-Ihe o plano britânico :,
impedimento de acesso ao mar da s Repúblicas bóeres e seu domínio; impedimento da marcha
para o interior das bases alemãs ou pelo menos da sua ligação.
Se se admite que lealmente nos era reconheoido, como pelo tratado d.e 1886 nos foi, «o
direito de exercermos a nossa acção civilizadora e soberana nas regiões situadas entre as possessões de Angola e Moçambique», no acôrdo com a Alema:nha havia um facto importa"nte favorável a Portugal. Mas êle mesmo alarmava a polftica de expansão britânica. E foi o «mapa
côr de rosa», junto como documento ao uatado colonial com a Alemanha, quando êste foi
apresentado por Barros Gomes à Câmara dos D~putado5, que provocou o protesto diplomático
da Grã-Bretanha. b o início ve/.'idadeÍro da séri,e de factos que l,evClitam ao «Ultimatum» .
,o «mapa côr de rosa», inteira"mente infeliz como <traçado, em desacôrdo mesmo com
as linhas reais da nossa expa"nsão, e com a natural ligação entre Angola e Moça:mbique, que
ficara realmente impossível, mas pela criação do Estado Livre do Congo, e a demora na expansão pela Zambézia, é, de todos os planos traçados por qualquer vontade honesta e bem intencionada, o 'q ue pode oferecer o ~emplo de ffiCliior infelicidade. E a êle devemos, principalmente,
os factos tão desastrosos por tôdas as suas cons·eqüências que são conhecidos no seu CQllJunto
pelo nome de «Ultimatum» .
Não me compete ana1i'sá-Ios aqui nem mesmo em r.e1ação apena's à nossa poHtica
colonial.
Tratando, no entanto, da ocupação d.e Moçambique e :necessàriamente, por isso, do
que a limitou, não é justo que deixe de mostrar-se como (sendo indesejável o rompimento com
'a Grã-Bretanha, como reconheceu o próprio Govêrno que baseara a e~pansão em Africa, não
no acôrdo com ela mas com a Alemanha) só aquêle acôrdo, agora mais difícil, era o meio próprio e real para alargar, no máximo possível, as fronteiras de Moçambique.
1

Isto tentou por par,t:e de Grã-Bretanha um dos maiores coloniélJis inglêses e precisamente
seu comissário na Zambézia, Sir Harry Johnston, que as paixões poHticas mostraram como
inimigo de Portugal e que, na r,ealidade, e, como é natural, dentro dos limites do seu nacionalismo britânico, nunca o foi. bsse acôrdo já necessàriamente menos vantajoso do que anteriormente poderia ter 'sido f,eito, contrariava o «sonh; do mapa côr d~ rosa». O «sonh02~ opôs-se à
r,ealidade que fria e nobremente deveria ter sido considerada sem receios de uma (~opinião pública» manobrada por paixões polÍticas. ~ Era isto possívd no Portugal de então?, Evidente- '
mente não o era. E most:ra-o, melhor do que qualquer análise demorada, a conclusão de um
livm notávd em si, cheio de boa informação mas tendencioso na sua apreciação, que foi publicado nas vésperas do «Uitimatum» por um homem de valor, hoje quási desconhecido tal como
o seu .livro. ReEirro-me ao livro Os inglêses na Africa Austral, da autoria de Cados de Melo
Nêle se lê, como «,ConclusãQ)~: «Para que a África do Sul seja inglêsa, só i.nglêsa, falta apenas
eliminar do continente negro o comércio, a civilização, os di.reitos e o pr,estÍgio dos portugueses, dos bóeres e dos al,emã,es, envolVlidos hoje na mesma esfera de, acção e infla1I!ados pelo
mesmo ideal» e).
bste era precisamente o êrro. As duas Nações colonizadoras oujas ~pansões necessitavam de s'er combinadas por um acôrdo eram exclusiva e pr'ecisamente Portugal e ·a Grã-Br.etanha.
Quanto ao mesmo ideaL. que fantàsticamente se supunha uni.ç os Portugueses e
Alemães eà lealdade dêstes baSlta lembrar que, um alno após o tratado em que êles nos r,econheciam a fronteira do Rovuma, nos ocupavam Quionga, que só, por nós oonquistada. durante a guerra de 1914-18, no seu Tratado final nos foi assegurada.
b evidente que a suposição de um «apoio alemão~) foi a origem, além de outros
males, da demora num acôrdo com a Grã-Bretanha quanto aos campos assegurados à nossa
expansão na África. b evidente também que êle dependia nas suas vantagens para nós de uma
ocupação real do interior que, no longo processo das obras colonizadoras, o Acto de Herlim de
1885 deixava sujeito às piores interpretações.
Quanto à obr.a r,eal a fazer, e que uma década, mesmo apenas, mais cedo, teria \Sido
possível em tôda a sua desejável latitude, é mais justa por mais de acôrdo com a realidade a
conclusão de Cado~ de MeLo, depois de definir a linfiltração dos inglêses no interior da Zambézia: (ebste processo revela..lnos o nosso modo de defesa - ocupação do interior, armada, efectiva, vigilante e enérgica» C).
Mas a emigração de inglêses para o território de Manica começa em 1868 (campace-se a
data com as do retardamento do renôvo do nosso domíni.o na Zambézia) e o acôrdo de cessão
de terras que êles obtiveram do Lobengula é-de lIde Fevereiro de 1888. A instituição da
«Companhia dos Lagos» é de 1 878 (compare-se ainda com o mesmo facto atrás ,r.eferido e sua

,(1) Obra citada - Viúva Bertrand &
(2) Obra citada., pág. I8S.

c.'" - I890,

págs. I77-I78.
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época) e só em 1888 igualmente ela mO.9tra já uma real i,nfluência nas regiões do Chire e no
Niassa. 2Qual era a éectiva ocupação que reaLmente opúnhamos a essa dupla expansão Ínglêsa?_ E.9sencialmente benéficas e de resultados efectivos, as expedições de 1888, de António
Maria Cardoso, à região do Niassa, de Paiva de hndrade para as l!1aSoentes do MlUfuli, e de
VLtor Cordon «aos territórios situados entre os rios Panhame e Sanhate». Tôdas três dos mais
benéf.icos rresultados, assegurando, pela vassalagem dos régulos, a posse dêsses vastos territórios.
Outra ainda às m-argens do Chire e comandada par Serpa Pinto. Esta porém, .gem que
por nada tenha de ser censurada a acção do seu chefe, grande nome a fixar, como os oubros
atrás citados, na história da nossa ocupação colonial, mas él!ntes merecendo o mais alto louvor, esta, dizia, y;ehO a chocar-se com a já real expansão britânica naquela região. E foi êsse
choque a causa mais diliectf do oonflito que levou ao Convénio posterbor ao «Ultimatum».
Se qutserunos tiur a necessária conclusão de ordem moral e ensinamel1Jto polítJico, teremos que dizer rq ue aiS grandes obras de acção precisam de ser pensadas em tôda a sua l.atitude,
muito antes da sua completa e~ecução, mas desde o mais cêdo possível iniciadars.
T ardias foram também as liga~ões das duas costas estabelecidas pelas expedições, a de
Serpa Pinto ,e a de Capêlo e hliens. A pr,imeira desceu do Bié a Pretória par uma linha,
que já então (1879) como se mostra pelo seu ponto de chegada e o ponto da costa alcançado
(Durban), não podia, de forma <l,lguma, traçar uma real ligação entre as duas possessões par,tuguesas. A linha de penetração natural e verdadeiramente percorrida já, era a de Lacerda e Al{TI'eida, de T ete ao Cazembe, nos confins de Angola
Era a mesma linha seguida, de novo,
pela expedição de Monteiro e Garmito e). Era a que pania em Moçambique da VlÍa tradicional da nossa penetração africC\lna, o Zambeze, e que se dirigia à Lunda, outra nossa ocupação, também tradicional - - a das regiões do Congo.
Essa ligação natural, em parte por tardia (o já exposto o explica), em pél'rte por falta de
seqüênCia num pl.ano de acção, era já então impossível sem acôrdo prévio com a Grã-Bretalooa.
E ê.9te, sobretudo, peLo receio, na Grã-BretaJnha, da expansão alemã, e pelas ambições que ela
em si despe11tara com a sua própria expansão para o norte, já talvez imposrsível também.
Restava a ocupação dentro dos limites estabelecidos por um acôrdo entre as duas expansões e que, mal ou bem, eram a realidade sôbre que podiam assentar os nossos direitos que
;não fôssem os de ocupação efectiva - com tudo o que implica de forte e definitivo e não mera
fórmula como a deixara perigosamente expressa a Conferência de Berlim. Esse acôrdo fêz-se e,
por tardio, antes mal que bem. Foi no entanto derrtro dos seus limites que se realizou a nossa
epopeia militar, que, a p3!rtir do Govêrno de António Enes, realizou a ocupação definitiva e a
pacificação compLeta de Moçambique e, seguindo-a e por ela prreparada, a obra colonizadora
completa e perf.eita que fGz de Moçambique um grande Império.
Um breVie período de incel.iteza medeia entre o choque da nossa ~pansão com ~ brirtâ-

n.

(1) Lacerda e Almeida, Travessia de Africa - Divisão de Publicações da
(2) O Muata Cazembe, etc,] idem! 2 vols., 1937,
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nica, em 1889, e o T If:a tado de n . de Junho de 1891. Período também de graves incidentes e
o prhncipal 9. provocado pela «Companhia Britânica da África do Sul~~, formada em 1889 por
Cecil Rhodes. As suas fôrças marcham «do forte Salisbury para Mamica?>. sob pretexto da cessão 'do seu território a leste por um ré guIo que vi.nte anos antes prestara vassalagem a POl1tugaJo Paxa ,exigir o renôyo da submissão dêsse rfgulo, Paiva de Andrade e Manuel António de
Sousa dirigem-se à r,egião de Macequece. São .presos e esta ocupada depois pelas fôrças da
Compa1?-hia. Soltos êJes pelo protesto do Govêrno Português, não dejx<m de ser essa a causa
iI1idireota da revolta do Barrué.
Sôbre Macequece marchou uma coluna de voluntários coma,ndada por Caldas Xavier. Não a oonqui,sta; mas mem por isso esta noblie acção e a valentia do seu cometimento devem ser menoscahadas. Ela com o movimento semelhaifl'te da Metrópole e o envio de uma
expedição que não chegou a combater não deixaram de influir quer no reingr,esso de Macequece
a Portugal, feito pela Grã-Bretanha, quer na compreensão na Metrópole de que a ocupação
if,eal e dectiva de ,M oçambique necessitava do envio de fôrças. E também, que as expedições
militares ao ultramar, além de necessárias, o que :.não contraria a vantagem do emprêgo simultâ:neo de luropas indígenas auxiliares, não eram o ,envio de cevítima's pélira o mau clima e o desas,ure mili ta.[»
Não está também isenta da influência da «Bristish South Africa~) a mudança de atitude do Gungunhana. Aliás depois do acôrdo de limites com a Grã-Bretanha impunha-se a
necessidade da completa submissão do GungUlnhana, quebrando-se pelas armas o seu prestígio,
não já a sua mera vassalagem e a política anter.i~r de ·conciliação.
No sul ,em 1.893 só a cidade de Lourenço Marques e a via fér.rea que dda vai ao TransvaI erarm reaLmente 'Si,nal da nossa soberania . .os régulos cujas terras vinham até aos subúrbios da cidade, não estavam submetidos por aquela constante pr-es,ença de uma fôrça civilizadora que constitue junto dos indígenas a obra de colonização.
A causa verdadeira e de nél'tur,eza geral - com tudo o que inclue,.....", da revolta dos
régulos de Lourenço Marques em 1894 é exactamente essa falta de uma ocupação civilizadora per:sistente e eficaz. Altamente benéficas foram, no entanto, as conseqüê.ncias dessa revolta.
Sem da talvez por mais tempo se tivesse demorado a últi.ma e persi.stente obra de ocupação
que .dentro das fronteiras resultantes do Convénio de 1891, e para as assegurar realmente e de
Viez, era ,indispensável. M.ais tarde, quere dizer .quási sempr.e, em p9lkica e sempre em política colonial, tarde de mais. A revolta de Lourenço Marques veio dar à Nação - Govêrno e
opinião pública :-= a indicação precisa da obra neGessári~ ,e do campo onde ela se deveria reaLizar. Desde o choque aberto com a expansão britânica, mais particularmente desde o (cUltimatum» até fi.ns de 1894, parece ter-s>e dado ru1 vida pública pOittuguesa, em :rdação à sua obra de
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(1) Esta conclusão, justamente desenvolvida sob o ponto de vista militar, em Teixeira Botelho, obra citada
a pág. 389' Veja-se também: João de Azevedo Coutinho, O Combate de Macequece - notas sóbre ~gumas das
determinantes próximas e remotas do conflito, ~ folhetos- Lisboa, 1935, Colec~ão Pelo Império, E do próprio Caldas Xavier: A Expedição dos voluntários de Lourenço Marques a Manica,
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expansão colonial, uma como que hesitação, desânimo em alguns, noutros exaspêro de revolta
sem finalidade útil. Não é que propriamente tenha havido desistência. Não! Mas a falta de
um plano geraol de acção que soubesse aceitar as realidades e dentro delas compreender a obra
imensa e gloriosa que nos permitiam. E no entanto algumas criações de alto valor para o futuro se fizeram então. Avulta a da transformação em companhia soberaona (1892) da antiga
Companhia de Moça.mbique, nascida (1888) em pleno período do confl.ito. À. pcrsistente acção
de Paiva de Andrade conespondia ....- embora tar.de - . o que desde 1878 êle desejava e se propusera fazer. Quanto o desconhecimento dais realidades da vida colonial e do valor dos homens,
quanto as paixões políticas sem grandeza demoraram essa obra é capítulo palta outro ensaio.
A «famosa concessão da Zambéúa a Paiva de Andrade>?, feita em 1878 (Decreto de 26
de Dezembro), serviu às mais violentas e «românticas» discussões políticas.
.
Um dos que a combateram, P.inheiro Chagas, reconhecendo o seu êrro - o que moralmente é nobre mas não impede a condenação dos motivos de total desconhecimento das colónias e do homem que r1equeria a concessão, e a falta de ponderação, que enfermaltaffi o seu mau
combate - . teve de concluir por êste modo em 1890' .rderindo-se a Paiva de Andrade: l
(d~ certo, porém, que a oposição feroz feita ao esta concessão paralisou-lhe e anulou-lhe
todos os esforços para organizar uma companhia com os capitais suficientes. Pena foi que assim
acontecesse. Basta.ntes desastres ,teríamos evitado» e).
Muitos. E sobretudo uma maior obra que se teria feito partindo da Zambézia na pene,tração do interior, talvez mesmo na ligação com Angola, pela natural linha de união das duas
possessões. Tinha Paiva de Andrade as qualidades de um Cecil Rhodes. O auxílio do sempre
seu gra.nde amigo Manuel António de Sousa assegurava-lhe possibilidades enormes na pacificação do indígena e o avanço para o interior.
A concessão porém foi obj,ecto «de uma oposição feroz» e serviu de pedra de escândalo
numa política em que tinham mais importância a:s caricauas do António Maria do que as
r,ealidades e o :r;espeito devido aos homens, o qual tem por primeira condição o conhecimento
do seu valor. E êste, desconhecido ou contrariado, dificilmente pode tealizar-se, sobretudo no
campo de acção, onde carece de um auxílio político e económico. Muito antes da Conferência
de Berlim e coincidindo com a formação das expedições que realizaram a traovessia da África, a
«Companhia da Zaombézia}> poderia ter sido elemento funda.mental da nossa grandeza. E não
fica mal numa história de factos quási contemporâneos dizer o que poderia ter sido, pois só
assim damos ao futuro os elementos para julgar a acção dos homens e o valor dêles e o que
impediu a sua total realização.
No momento político e económico dos fins do século XIX a instituição de companhias
coloniais - . com laoos poderes -. era indispensável. Sem um largo apoio do capital a obra
colonizadora é impossível. E então os capitais só poderiam afluir às colónias sob as garantias
das. concessões feitas a Companhias e sua eficiente organização. A persistente acção de Paiva
/

(1) Pinheiro Chagas, As colónias Portuguesas no século XIX (1881 a 1890) - Lisboa A. M. Pereira, ed.
189°1 a pág. 185-186.
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de Andrade, a compreensão por parte de alguns do que poderiam representar as Companhias
concessionárias em África veio a dar, no entanto, resultados, embora tardios e por isso menores
do que ,teria antes sido possível.
E que eram as Companhias um dos meios - ,e então o mais fácil =- de 1evar o capital
a uma colaboração na obra colonizadora e que, sob uma fiscalização honesta do Govêrno, elas
eram úteis e não poderiam ter perigos para a Nação, mostrou-o o futuro e a longa história,
em particular, da Companhia de Moçambique. Finda agora a sua acção como Compa,nhia Maje.9tática, podemos ver quão bem colaborou na obra da ocupação efectiva ."-,,, a de colonização
completa - . feita pelos portlugueses em Moçambique. AOl.iesoenta-'se que também por 1893
se funda outra Companhia privilegi.ada, a do Niassa, mas que só em 1897, findo já o perlodo
de hesitação ,i'ndicado, da entrou na posse dos seus tel.ir~tóri!()s.
.
Não eram também de molde a criar a esperança de uma renovação as operações militares dêss·es anos. ApesaJr do heroísmo, já antes revelado e então, como depois, confirmado, do
seu chefe, João de Az,evedo Coutinho, a c~anha .de 1891 terminou pelo desastre de Mar
funde. A derrota e morte de MClIIlud AntÓin~o na tentativa de reconquista do Barué e), vinha
juntar-se-Ihe, para determ1,na;r o recuo da nossa ocupação e o desânimo nos que tinham de triaçar-Ihe o plano com persistente coragem, que envolve a aceitação dos desastres com inteiro
ânimo e única reacção de os ,vencer .
. Benéficas, como disse, foram por isto as conseqüências da revolta dos régulos em Lourenço Marques ,e o seu ataque à cidade. Ali onde já havia interêsses de alto valor estabelecidos,
ali onde mais perigosa era, em relação às ambições da «Br.itsh South Afúca», qualquer mos~tra de carência na ocupação, ali mesmo se punha o dilema - . a desistência final ou a obra imediCl!ta e forte da ocupação militar e estabelecimento definitivo do nosso domínio.
Foi a solução de grandeza e sacrifício a que ;nobremente escolheu o Govêrno e com êle
tôda a Nação. E campanhas gloniosas a compel1,saram com o mais largo. êxito.
Com o ano de 1899, abre uma nova década, tôda ela de glória, pa,ra a História da
Ocupação de Moçambique.
Esta não é uma História Militar, mas uma História da Expansão Por,ouguesa e de uma
obra colonial de que as Cl!rmas são elern·ento fundam'enta! mas não único. Não podem sobretudo
as acções militares ser consideradas em si mas nas suas conseqüências. Este o voluntároio limite
que ponho ao meu ltrabalho e eX!plica, senão desculpa, a rapidez das indicações que serão dadas
a seguir. Constantes neste perfodo, apresentando uma 1i.nha sem quebra de seqüência, as" campanhas militares de ocupação de Moçambi:que, com outro maior valor e glória: do que as ante-

,(1) Com exemplaI: nobreza escreve João de Azevedo Coutinho: «Esta enorme derrota e o desastre que
som no Mafunde, para onde me dirigia para seguir o vale do Mtjíra em auxílio do capitão-mor, foram o golpe
mortal no nosso domínio em tem:as do BaI:Ué, foram o triste epílogo da curta ocupação portuguesa naquela região.
(Colecfão Pelo Império, n.o 2, pág. 29). Só pode ter esta nobreza no reconhecer do desastre quem, como o seu autorl é capaz de o reparar por nova luta e vitória! que teve,

o

COMBATE DE COOlELA. - NOVEMBRO DE 1895

Desenho de J. R. Cris/ino, conforme croquis do sorgen/o expedicionório Almeida San/os

11-

/W.~"
:ji±. !I _~ -.,
.~

. '-- ."".
·1

I

I

PRISÃO DE GUNGUNHANA POR MOUSINHO DE ALBUQUERQUE, EM CHAIMITE - FUSILAMENTO DE DOIS INDUNAS INIMIGOS DOS
PORTUGUESES. - DEZEMBRO DE 1895

Desenho reproduzido da revisla <O Ociden/e'

riores não precisam no entanto de tão ,larga explicação. A sua própria seqüência eis o que de
, novo, e apenas, prebendo indicar, porque n estJa déGada de 1895-19°5 e na ·seguinte quási i.ntetra (maios pràpriamente até 1913) elas mosbram uma continuidade exemplar. E o seu resultado ~ pôsto à prova pela guerra com a Alemanha ~ foi completo. Resultado imenso ~ a
pacificação total e definitiva de Moçambique e o seu desenvolvimento como verdadeira GOlóni.a, na lenta mas eficaz transfOl1mação numa grande e próspera Nação portuguesa dentro da
nossa COInunid<l!de Imperial
,olhando-se hoje para o seu início e para a fôrça moral, sentido das realid<l!des, capacid<l!de criadora e heroísmo qUJe ela necessitava, os sentimentos de entusiasmo tendem. naturalmente a abalar a serem impa:rcialidade do' historiador.
E no entanto não carecem dês mais do que dessa serena ÍI111pélitóalidade como julgadora,
para em tudo poderem ser louvados.
~Fôra benéfica à vida nacional a oliise de sofrimento e revolta que atravessa:ra?, O certo é
que de 1895 data um ainda incompleto, por v·ezes contrariado, mas forte renôvo da vida nacional. Como sempre êle vinha de, no caminho ttadicional, da expansão e da obra coloniz'adora, se ter encontrado quem lhe traçasse um plano disciplinador das suas energias. No Govêrno essa honra cabe não a qualquer político, mas ao Rei D. Carlos. Na acção directa: em
África, camo iniciador o mais admirável, a um homem.,......", Antónío Enes.
Já conhecedor de Moçambique onde em 1892 estivera para dar execução ao Convénio
com a Grã-Bretanha, AntónÍo Enes, ao ser nomeado Comissário Régio com a finalidade da
ocupação do sul da província e dombnio dos vátuas, traçou um vasto e claro plano de acção.
Esse plano e o próprio plano de campanha, também seu
e tôda a sua acçã9 revelam um
chefe único, um grande colonial, um pensamento que planeia e uma coragem que sabe executar, dentro das r.ealidades, a·quilo que foi pensado. Como político, ·teve a superior qualidade,
a do pensamento que traça um plano ex·equível para uma acção grandiosa.
Como chefe teve, de modo ~emplar, a qualidade máxima: ' o saber escolher os seus
colaboradores entre os já revelados (Caldas Xavier e Paiva CouceLro contam-se entre êstes), adivinhar outros (Freire de Andrade) por si ou aceitando as indicações dos competentes (assim acolhe Eduardo Costa, Mousinho de Albuquerque e Aires de Omelas), criar mesmo valores novos,
«fazê-los», pela sua elevação no entusiasmo e confiança, e foram todos os que, do comandante
militar da Expedição, 9 então coronel Galhardo, aos soldados, compreenderam quanto a Nação exigia dêles naquele momento.
Para resumir um julgamento que não pode ser pela natureza dêste trabalho enumerativo ~ e muito há que acrescentar ao que habitualmente se louva dos homens da ((escola de
António Enes» ~ paJrece-me que melhores palavra.s não se poderão escrever do que as de um

n,

(1,) Eduardo da Costa diz, nobillssimamente, ao referir-se ao plano de campanha que se lhe atribuía : «Todo
êsse plano é obra de um só homem, o Sr, Conselheiro Enes, o inteligentíssimo e enérgico estadista a quem Moçambique tanto deve. Eduardo Costa: Colectá.nea das suas principais obras militares e coloniais - Agência G.eral das
Colónias, ed .. - vaI. 2.°, pág. 346.

dêles, e dos melhores, Aires de Omelas":; s<TaJ!lto sacúfício, tanta r.esignação, tanta: vontade me;eciam bem a vitória em prémio. Tivemo-la gloriosa!"I) C)·
Melhores do que essas só, talvez, as de outro, ainda maior, Paiva Couceiro: . .«... não
foi o risco da própria vida, nem as longas fadigas corporais suportadas, o encargo que verdadei'~ament:e pesou sôbr.e os ombros de todos os que tinham a percepção clcura das circunstânciaJs;
o pêso, que tão duro nos fêz parecer o ano de 95, foi a consciência, existente dentro de cada
um, de que nesta emprêsa se achava forte e vigorosamente empenhado aquilo que prezamos
mais que tudo, - a honra, o nome e a integr~dade do t:6r>ritório de Portugah~. e).
Foi esta plena consciência da obra nacional a fazer o que acordou as qualidades de tan'tos chefes de valor e o heroísmo de todos os combatentes. Tão certo é que as qualidades, que
não podem deixar de ser Í1natas e previamenue cultivadas, se Ifevelam anue 1.lúIla grande obra
delas requer:ida como se esteri.Iizam ou desvjrtuam aJ11Jte a Ltpes'quinhez da vida 9U das lutas
de facções.
Marcam-s'e as caJmpanhas - duas., podemos dizer, a da conquista do cerritór.io em
.
valta de Lour.enço Marques e a que venceu o Gungunhéllna" pela acção de duas colunas de
operações, do Sul e do Narre, com as suas crês vitórias: Mal.'racuône, Magul e CaaIela.
Com a primeira estava feita a conquista do ·tet.1t.itório próximo a Lourenço Marques,
vencida a rebeldia que pus'era :em perigo a cidade. O .não se ter limitado a isso, como tantas
vezes anteriormente, o ter elementos para mais é que representa a principal diferença das campanhas anteriores. Antonio E.n,es persistentemente, com uma fôrça de vontade completa no
seguimento do seu prévio plano, queria, e mes.rno GOnura conselhos em contrário de alguns de
entre os melhores, l,evou por diante e teve a vitór:ia que prometera a si próprio e à Nação, contl.1a o Gungunhana. Era essa de facto a necessidade absoluta daquela obra de ocupação.
A vitória de Marr.acuene foi seguida de actos de ocupação e, com admirável critério, da
melhor polftica indígena, concedendo-se perdão completo aos indígenas que haviam participado
na rebeldia «dos régulos de Magaia e de Zixaxa que quisess·e m submeter-se às novas autor·idades e leis, voltando a viver padficamente nas terras da Coroa».
Era a guerra e o emprêgo da fôrça cama acto prévio da pacificação _ que a humai111Zava .
.com o mesmo oritério de grande chefe colonial, Enes soube querer a continuação e o
compJemento da guerra, não a subm.ilSsão, apenas aparente, do Gungunhana. As duas colunas,
que para a guerra contra êste preparara, akançam duas vitórias, a do sul em Magul, a do norte
:em Coolela. Filhas do heroísmo sem dúvida mas, há que acrescentar, do les,tudo, da metódica preparação, dos valotes intelectuais que aplicaram novos prooessos de combate (cumpre mencio'na:r a acção de Eduar.do Costa, aplicéllndo os seus estudos e apoiado pel:a experiência de CaldéllS

(1) e (2) A Descrição das Campanhas de Marracuene, Magul e Coolela da autocia de Aires de Orne1as,
Paiva Couceiro e Eduardo da Costa, publicada na Revista do Exército e Armada, em 1896-pode ver-se no citado
volume Eduardo da Costa - Ed, da Agência Geral das Çol6nias.

Xavier) e da confiança dada aos competentes (em especial, na engenharia, a Freire de Andrade), camo da escolha dos homens para os lugares em que podiam manifestar a'S sU!as
qua,hdades.
Sabendo escolher e conseqüentemente ajudar a fazer homens, Antonio Ellles deixa por
GOVleronador de dist;r.~to milita,r: de Gaza, que criara antes de sair para a Metrópole, a Joaquim
Mousinho de Albuquerque, o cOffia!ndante da cavalaria na batalha de Coolela. Acto o mais
neoessário e nobr.e de um chefe, criara o seu sUGessor. E ,Mousinho, com a ponderação do homem de pensamento e de cultura e a audácia do cavaleixo na execução dos seus plé1Jnos, soube
pôr o têrmo I!1Jeoessário àquela campanha contra o Gungunhana, prendê-lo ev~ta,ndo o renôvo
possível do seu poder, a:prove~tando o 'prestÍgio da vitória, e suprindo pelo heroísmo eLe poucos
'0 número que não tinha nem seria de empregar. Esta foi a jomada heróica de Chaimite. Acto
de hemísmo, mas também acto Í1nteligente, e bem ponderado antes, de política coloniaL
'Acto não isola,do na sua acção. Logo após ChaimÍte, é dêsse género de wrôjo inteligente
a vitoriosa campanh'a do Maputo que êle conduz. Ao regressar dessa campanha, era Governador Geral da Prov~ncia, e é êle nessa qualidade primeiro e depois cornq Comissário Régio
quem, como verdadeiro sucessor de António Enes, leva por diante com exemplar continuIdade
o seu plano, cujo, primeira realização a fazer era o 'estabelecimento do dom1nio efectivo em tôda
a Provfncia. O primeiro plano parcial a pôr em prática foi o da ocupação do distrito de Moçambique. b a calII1lpanha dos Namarrais, incompI.eta por motivos de ordem poHtica.
A retirada das fôrças expedicionárias não permitira que ficassem suficientes fôrças no
criado distrito de Gaza. Daqui a rebelião (1897) a que nova campanha põe vitorioso têrmo. E
nda Mousi.nho, a par de grande Governador, revela-se militMmente, além do herói que sempre fôra, um criador. No combate de Macontene, quando viu o momento de hesoÍtação, aJ!lotJecessor da derrota, dos indígenas, decidiu (esta a parte do gmnde chefe militar) e êle própr.io
executou (esta a partJe do herói) uma: carga de cavalaria apoiada pelos auxiliares. E sabendo não
se contentar com a vitória na batalha, decidiu, fêz proseguir e levou a cabo a perseguição do
chefe rebelde e a sua prisão.
Estas campanhas servem de exemplo do que foi a obra inteira e com seqüência realizada da nossa ocupação de Moçambique. Enumerarei apenas as seguintes e a sua enumeração,
na seqüência que apresentam, julgo-a suficientemente elucidativa.
1897 - Campanha dos Prazos de Sena por deci.são neoessária e sob o comé1Jndo do então
governador do distrito de Zambézia - - João de Azevedo Coutinho. Em 1898, sob o mesmo
comando, a expedição à Maganja da Costa, firmando ali de Viez a nossa ocupação.
1899 -- A campanha contra o Matuca (em 1891, António Enes quando pela primeira
vez Comissário Régio a ordenara mas sem que ela pudesse ter seguimento) por uuna coluna de
operações organizada por Edua-rdo da Costa e do comando do major Ma,nuel de Sousa Machado, seguida de novas operações em 1900.
1902 - Ca:mpél!nha do Barué sob o comando de João de &evedo Coutinho. Sôbre ela
diz e pela sua autoridade o transcrevo, o General Teixeira Botelho :- ccNo seu aspecto poHtico as
I

operações da guer.ra no Barué tiveram uma incontestávd importância e pertence-lhes lugar assinahdo entre as campanhas pelo domínio efectivo ... » C).
1906 - Proseguimento da ocupação do distrito de Moçambique ordenado por João de
Az,evedo Coutinho, então Governador Gera.!. É tealizada (1906 a 1910) por modo novo e eficaz
em linhas de penetração pelo então Governador do distrito de Mbçambique, MassélJno de Amorim. CompIetou a ocupação do dis,trito de Moçambique a acção (1912-1913) das novas colunas
de penetração e ocupação ordenadaJS pelo então Governador, Ten.-corond Duarte Ferreira.
Foram estas, em esquema, as hnha,s de ocupação de Moçambique, neoessàriamente
baseadas em campa:nhas miEta:res. Destas porém procurei indicar não o heroísmo que revelam
mas .as suas conseqüências. E a conseqüência é mais do que uma ocupação efectiva segundo a
fórmula r.equenida pelo Acto de Berli.m, a marcha de uma verd.adeira colonização. Nas tetiras
pacificadas pelas armas as obms de fomento, a melhoria da vida indígena, a exploração ecanómica foram seguindo sempre. Entre os Governador-es que souberam deter.mina:r essa política
de fomento avulta, sem menoscabo de outros, o nome de Freire de Andrade e).
Como simples ex,emplo da obra teita e que se esconde para o historiador na longa, persistente ~ecução do dia a dia e que resulta, no final, uma realização efectiva da obra, de ocupação, darei.as obras púbLicas .na colónia de Moçambique r). E dois exemplos apenas, porque entraríamos de contrário, deixando a exposição histórica, na descrição do valor actual da Colónia.
Dois exemplos que, serv~ndo de comparação com o seu não longínquo início, podem escla:recer
a obra realizada. As vias férreas que em 1892 nos aparecem com a pequena linha de Lourenço
MélJtques aJO Tunsval, somam em 1940, 1670 km. em expLoração. O pôrto de Lourenço Marques apenas estudado em 1896 é hoje um dos mais completos e perfeitos entre os grandes
portos de tráfego mundia,L A pequena aglomeração de casas cercada pelos :rebeldes em 1894, é
hojre uma das primeiras cidades por,tuguesas. Há ónqüenta anos Paiva de Andrade lançava os
fUlndélJmentos da futura cidade e pôrto da Beira·. Limitava-se, menos não era possível, a um barracão de l1ecolha de material. Hoje é uma das primeiras cidades da Gosta de África e já um
grande pôr:to de ffiGr com o apetrechamento próprio e em pleno desenvolvimento.
«Builder of cities» era o grande título de orgulho que Rudyard Kipling dava à InglatJerra. Construtores de cidades fomos na obra da ocupação de Moçambique.
«Maker of roem> o título ainda maior. Fazedores de homens fomos na ocupação de
Moçambique. Fomo-lo de Ill'ós próprios, portugueses, revelando te deixando actuar heróis. De ou'bros, dos Ílndíge!laiS que soubemos pacif.icar, farer gente, auxiliares de uma obra que é a mai.s
humana e a mais nobre.
Construtores de Impérios. Deram resuLtado, como sempre, o trabalho e os sacrifíoios que
são enquadrados num plano. E aos ~rros -- a obra é bastante vasta para os fazer olvidu.
.
• \(1) O~ra citada, r~g· 5#· D; .vasta bibliografia sôbre esta época e campanhas, destacarei como de essenCIal leitura os lwros e relatonos de AntOniO Enes, general Galhardo, Aires de Omelas, Eduardo da Costa, Paiva Couceiro e Mousinho. Parte dêles já estão coleccionados por benemérita acção da Agência Geral das Col6nias.
(2) Ve~a-se: Relatórios sab're MOfambique, 4 vols., Lourenço Marques - Imprensa Nac., 190 9.
(3) Veja-se por bem esclarecedora da nossa obra colonial o citado livro do Coronel Galvão: A engenharia
porwguesa na moderna obra de colonizafão, Lisboa 1940.

CAMPANHA DA MAGANJA DA COSTA (18981
Grupo de oficiois que tomoram parte na Campanha, entre os quais figuram João de Azeved o Coutinho,
Massano de Amorim e Augusto da Cunha

MOUSINHO DE ALBUQUERQUE E OS SEUS PRINCIPAIS COLABORADORES
Sentado s, da esquerda para a di reit a : dr. Baltazar Cabral , Mousinho d e Albuquerque e Ai res de Ornelas
De pé, da esquerda para a direita : An9 rade Ve lez, Gomes da Costa, Eduardo da Costa , João de Azevedo Cout i nho, João Ga ivão e Baptista Coel ho

MARCHA DA EXPEDiÇÃO CONTRA OS NAMARRAIS . -

1897

CAMPANHA DA MAGANJA DA COSTA 11898). DENTRO DA ARINGA. RECONHEC IMENTO DOS CHEFES IN DíGENAS.
PEÇAS APREEND IDAS AOS MAGANJEIROS

GRUPO DE OFICIAIS QUE TOMARAM PARTE NO COMBATE DE MAGUl. -

1895

Da esquerda para a direita: capo Almeida Pinta ; alf. Aguiar; capo Sanches de Miranda ; capo Henrique Couceira; maior Freire de Andrade;
intérprete Silva ; capo Pinta da Mata; ten. Krusse Gomes e alf. Pais. Sentadas: 011. lina Coelha, Quirina e Gaspar

O ESTADO MAIOR DA COlUNA DO BARUÉ. ,Da esquerda para a direita: 2.

0

1902

ten. Pedro de Gusmão, João Gaivão, alf. Antônio Calheiros, João de Azevedo Coutinho Icomandante), 2 0 ten. João
Robi e alf. José de Mascarenhas

BE IRA. - CH EGADA DO PRIMEIRO COMBÓ IO DE VIA LARGA. -

189 1

BARRICADAS DA DEFESA DA CIDADE DE LOURENÇO MARQ UES CONTRA AS INCURSÕES DAS FÔRÇAS DO GUNGUNHANA. -

1893

s;
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A obra colonial 't em duas finalidades fundamentais: . civilizar ~ nacionaEza:r, na completa amplitude do significado destas palavras e com aplicação tanto ao 'território como aos
homens. Não é uma obra de conquista feita para estabelecer um predomínio do mais forte sôbre
o mais fraco e sua. exploração. Ao conDtár.io, baseada embora na prévia ocupação pelas armas,
destina-se a afir.mar uma superioridade moral e espiritual, a reCl!lizar a directa expansão de uma
raça 'e de um espírito civilizador capaz de ahsorv,er, elevando-as, outras [;içaIS e de lhes dar os '
pr'hncípios fundamentais da sua cultura.
É uma missão civilizadora e, porque também nacionalizadora, representaJndo a expan..são de uma raça-histórica, de uma Nação, e feita par meio de urna acção polí.tica e de ordenação social sob a autoridade ditÚgente, uma missão de Império. Esta missão de Império, ontem
1ll0S mares do Oriente e no BrasDl, ontem e hoje em Afr,ica, é o sentido fundamental não só da
'expansão portuguesa mas da própáa História de Portugal. E não por mero interêsse para a
N 'ação colonizadora, mas por cumprhmento de um dever que estabelece um correspondel1Jte
dweito C). bsse di:reito e o cumprimento do dever civilizador que veio a determiná~lo justificam
inteiramente a própri'a obra militar da ocupação e a.s guerras necessárias pél'ta destruir a fôrça
dos «potentados)} negros.
Porque essCl!s guerras não são apenél's a acção necessár.ia para estabelecer colonos brancos
ou o seu predomínio, para <lilargar o território nacional pelas «,Colónias» ou para criar campo
novo à expansão de uma melhor Civilização ou de uma Religião superior. Essas guerras são
tCl!mbém - e foram-no sempre em Moçambíque - de libertação do «indígena)). Só o total
desconhecimento das condições da vüda da população indígena amtes da «conquista branca))
pode permitir que a esta se 11egue o carácter de uma' liber.tação dos indígenas. É ela que lhes
permite a paz dentro da organização tribal que lhes é natural antes que, Jenta e progressivamente assimilados, possam ser 11!1!tegr.ados na vida civilizada. E precisamente essa sua orga'lll.zação .trihal antes da oonquista bmnca estaJva contUnuamente 'suj,eita à ",iolência mais feroz, ao
domí.nio mais brutal de um qualquer gUlerreÍlro negro que r,eünia pela guer.ra e a desDtuição, a
escravidão e o mêdo, muitas tríbus numa pa,ssageira mas vasta sujeição ~).
A oonquiSlta portuguesa em Moçambi.que destituíu o poder dos «grandes régu!los)),
mas libertou os indígenas do seu feroz poder e permitiu a vida, !l1as tJríbus, dos indígerns que
nelas naturalmente 'se agtUlpam em tudo que não é de.9de logo contrário aos princípios fundamentais do povo civilizador. Não pretendeu, e o fazê-lo seria um êrro, mantê-los no seu estaJdo
inferior de civilização nem desenvolver esta independentemente da que ,lhes 1eva e como se
Itivesse condições de desenvolvimento próprio I
·M antém o que é possível manter com respe~to pelos usos e custumes dos ,indígenas
mas élctuando pa:ra que progressivamente pOSsam vir a ser assimil'ados pela civilização supe[lor. E 'Para êste fim élctUJa, já pela oristanização - e é esta um capítulo inteiro da História
(1) O fundamento moral e histórico da oora de colonização é precisamente êst~ que defini na obra Direito
e Dever de Império. Ed. Descobrimento - Lisboa 1938.
.
(2) V. Dr. António de Almeida: Esbôço Histórico das Organizações Tradicionais dos Regulados Indígenas de Angola e Moçambique; nas publicações dos Congressos do Duplo Centenário, 1940.
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da Ocupação pelas {(Missões Católica's»
já pela obra aodministJr<lJtiva, quer [nJtegr<lJndo
nela os Itégulos ~) quer cumprindo a sua ma,is vasta missão civilizadora.
Em Moçambique, e desde início, à acção militar seguiu-se uma verdél!deira obra de
ad:ministração que pro~ressivamente foi substituindo os comandos miJi'Dél!tes por circunscrições
civls. As primeiras circunscrições foram criadas ainda no aúlO de 1895, por António Enes nas
terras da Coroa no distrito de Lourenço MMques. A Reorgél!ruzação Admini.strativa de Moçambique (decreto de 23 de Maio de 1907) da autoria de Air,es de OmeIas (um dos conquistadoroes da Província) quando ministro da Marinha e Ultralffiélir, estabeleceu em tôda a ProvÍncia circunscrições Í1ndígenas ou circunscrições civis que só em 1911 'Ser,iam estabelecidas em
Angola. O'mesmo decreto de 1907 ordermva a «codificação dos usos e costumes indígenas»
pau tegularem os actos dos indígenas ·«desde que não ofendessem os direitos de; soberania ou
não repugnassem aos prindpios de humaJ11idade».
De 1907 a 1914, e com pa'l.1ticular intensidade a partir de 1911 com a criação do M,j,nistério das Coló.ni,as pelo Regime RJepublicano ,e o Ir,efôrço de interêsse pelas Colónlas que êst~
Droux,e à vida política portuguesa, a admiJni'Stração civil foi-se estabelecendo progressivamente
e com crescente eficiência da sua acção civilizadora .
.os seus pr'Lncípios em rdação aos «indígenas» foram desenvolvidos In a Lei orgânica da
Auto'l1omi'a Administrativa dél!s Colónias (Lei n.O 277 de 15 de Agôsto de 191.1), em seguimento dos pri.ncípios já esboçél!dos em 1917 mas também do or~tério político novo.
Sôbre a acção coloniaJ portuguesa neste período e no seu conjunto a condusão nunca
poderá ser outra do que um reconhecimento de uma grande obra feita em todos os campos:1
administração, fomento, início (porque nisto a obra apenas começou) da colonização demográfica, e, sobretudo, paCIficação e ,elevação do i.ndígena a melhores condições de vida.
seu conjunto a conclusão nunca poderá s,er outra do que um reoonhecimento de urna gt'<lJ11de
obra feita em todos os campos:' administração, fomento, início (porque nisto a obra apenas
começou) da colonização demográfica, e sobretudo pacificação e elevação do indígena a melhores co.ndições de vida.
Foi por Itudo isto .".....", por esta obra em que colaboraram a ad:ministração do Estado e as
Companhias IMajestáticél!S - . que se pôde fazer .da ProvÍ:ncia de MbÇ31mbique a Colónia no
mais alto e nob'1;e sentido da paJavra que já é, a futura Pátr.ia dentro do conjunto do Império.
E foi por isto que, ao interromper-se a natural evolução da obra colonizadora pelos reflexos de
uma primeita grande guerra europeia em 1914, a Pmvíncia resistiu e a evolução natUl1"aJ e
fecunda V'eio a reapareoer sobr,epondo o que é realização fONJe, y,erodacLei:ra e eberna ao que é a
convulsão passageilra, ~mas catastrófica), das inúteis .lutas por uma: hegemonia na Et.lit'O'pa.
Povo colonizador, Porotuga,l em ,M oçambi'q ue rea,lizou a sua mi,ssão de Impér.io.
JoÁ"o DE CASTRO OSÓRIO.
(1) Sob o estrito ponto de vista colonial indiquei a sua necessidade no ensaio Justificação das Missões Católicas publicado no «Anuário da Escola Superior Coloniab>.
(2) João de Castro Osório e João Francisco Rodrigues : Integração dos actuais regulos na obra administrativa ... nas publicações dos Congressos do Duplo Centenário. 1940'
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CAPÍTULO V

O domínio português no Oriente: I) A lndia portuguesa
(1885 - 1915)

D

unicamente às colónias africanas, a Conferência de Berlim não constitue
nenhum marco histórico na vida das colónias do Oriente, que independentemente
dela seguiram a sua evolução normal.
Nos breves 30 anos dêste período a história da nossa índia oferece, sob o
ponto de vista da expansão portuguesa, alguns ,factos de interêsse, respeitantes uns a relações
internacionais, como a concordata com a Santa Sé e o tratado élInglo-por.tuguês. de sal e abcári;
e outros relativos à :administração interna, como a revolta dos ,ranes de r895 e as suas conseqüências, factos cuja origem explicativa é preciso ir buscá-la nos períodos precedentes.
Uma concordata com a Santa Sé era de absoluta necessidade para o sossêgo espiritual
das numerosas populações orientais, não portuguesas, que, tendo sido atraídas ao grémio do
cristianismo pelos nossos missionários, e pertencendo por isso espiritualmente ao Real Padroado, conoedido pelos papas aos nossos soberal~os com os respectivos direitos ·e encargos, eram
agora obj,ecto de vergonhoso litÍgio entre o Padroado e a Congregação da Propaganda Fide,
cri.ação muito posterior; e os agentes de ambas as partes mutuamente se acusavam de intrusos, desautorando-se perante as mesmas cristélJIldades.
.
Apesar do Padroado, a Cúria romana criava, sem a delimitação pr,ecisa, vicaria:tos apostólicos para a Propaganda, cujos missionários, em vez de ir·em desbravar novas terras e plantar novas vinhas, iam muitas vezes colhêr o fruto dos labores do Padroado e se apossavam das
suas igrejas, justificando-se oom poderes superiores, já que pelos seus esforços não Criavam
nenhuma oristandade.
ESTINADA
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o conflito entre os Padroadistas e os Propagandistas já vinha de longa data. Ou por des~
cuido do govêl1no ou principalmente porque a Santa Sé, alegando vários motivos e em especial
a necessidade duma prévia delimitação das jurisdições, não confirmava os bispos a'Present~dos
pelo govêrno no uso do seu direito, f.icavam durante anos vagas as respectivas dioceses e algumas até ,extintas, sem a audição, alliás obrigatória, do Padroeiro, em benefício dos V1icaciatos
apostólicos. O r,esultado foi diminuir o clero por ficarem, durante alguns anos, privados de ordenações os candi.datos i1ndígenas, circunstância que também ,era aproveitada pela Propaganda
para a -sua ingerência nas nossas missões:
Para r,emediar esta falta o bispo de Macau, por instruções do govêrno de Lisboa e auto~
rização do governador do arcebispado, então vago, de Goa, e:5Gerceu, com ~n(jervenção activa
de quatro clérigos indianos, as funções episcopais em Bombaim, conferindo o crisma . e as
ordens sacras somente nas igrejas que pertenciam à arquidiocese de Goa. bste acto, que visava a 'satisfazer as necessidades urgentes da Igreja, tendo sido falsamente considerado invasor
da jurisdição da Propaganda, que principiava a intrometer-se em Bombaim, foi tido e havido
em Roma como ilícito e o papa Pio IX, sem ouvir os incriminados, fulminou, pelo seu breve
Probe nostis, de 9 de Maio de 1853, o procedimento do bispo, taxando~ de anti-canónico e
oriminoso em exercer as funções episcopais nos territórios dos vicariatos apostólicos, territórios
aliás intrusos e estranhos às ref,eridas igrejas. E os 4 clérigos i,ndianos foram acusados de dissi~
dentes e fomentadoees de cisma e obrigados, sob pena de excomunhão, a se l1etratarem e se
submeterem às detel.1minações papais, ao que êles obedeceram, v,encidos mas não convencidos.
E contudo a pecha do cisma, então lançada em geral contra fiel clero de Goa, foi pressur~
samente aceita e é persistentemente transmitida em publicações de História Eclesiástica e
nas cátedras de seminários.
Contra o breve não só protestaram o nosso govêrno central e o da colónia, mas até o
governador .do arcebispado; e o parlamento - onde êle foi impugnado por alguns deputados,
incluindo o representante da fndia, cónego Estêvão Jeremias Mascarenhas, indiano - o par~
lamento, dizemos, defendendo o procedimento do bispo, declarou beneméritos da nação os
quatlfO clérigos pelo seu zêlo em def.esa do Padroado.
Para s'erenar a luta, a concordata de 1857 peesoreveu o statu quo enquanto se não ci.r~
cunscrevessem as nossas dioces,es e as jurisdições imprecisas e anolimais dos vicariatos apostó~
licos por dois comissários, um pontifício e outro português, que foi o Secretário Geral da fndia,
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, defensor estrénuo do P.~droado. Interrompido o traba~
lho dêstes pelo falecimento do primeiro, foram depois renovadas as diligências em Roma com
novos plenipotenciários, 'e ,em 23 de Junho de 1886 foi ali assinada a concordata definitiva, que
veio pôr têrmo 00 longo e desagradável conflito. Mas, além de cercear a área do P.adroado,
em algumas partes com razão em vista da sua impossibilidade de assumir hoje, o encargo de
obra missionária tão vasta, o acôrdo arrancou-lhe algumas das suas melhores missões, como a
de Ceilão, desenvolvida por clérigos de Goa.
Alguns padroadistas exaltados, súbditos inglêses do sul da fndia e de Ceilão, não tendo
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sido atendidos no seu pedido para conDÍrlJuarem a per.tencer ao clero português, preferiram
desligar-se da Igreja romana e passaram para a de Antióquia.
Como compensação destas mutilações, a concordata cr:Íou para o Padroado a dioces·e de
Damão ·e conf.eriu ao arcebispo de Goa o honroso título de Patriarca das lndias Orientais, com
o privilégio de presidir aos concílios pmvi,ociais da índia, como de facto q fêz primeiro Par
trrcurca D. A11Itánio S. Y.alente, quando convocou o 6.° concílio.
Proclamada a república, contjnuou em vigência a concordata, embora na metrópole
fôsse decretada a separação da Igreja; mas teve de sofrer, por fôrça de circunstâncias, novas
aLterações e cerceamentos pelos protocolos de 1928 e de 1940, sendo extinta a diocese de Damão, cuja cristandade portuguesa passou para a diocese de Goa e a da índia inglêsa para a
mi'ssão j,esuftica de Bombaoim, que enc011ltrou ready maae cristãos com as suas igJ.iejas e escolats.
Concluímos transcrevendo as Soeguintes linhas da insuspei.ta pena do vigoroso jornalista
católico da missão jesuítica de BombaJÍm, S. J. p.e J. Hull:
«Longe de o Padroado ser o inv,asor, foi~o a Pa-opag:ul!da (Soe é permitido usa.t o têrmo).
Pelo curso normal da História e das leis da Igreja a jurisdição do Padroado devia ter continuado
intacta até hoje, desaparecendo a Propaganda ... Dizemo-lo com tôda a ênfase e o provaremos
com boas razões contra os argumentos dos que clamam pela abolição da jurisdição do Padroado» (em Bombaim e seus arredores) e).
E todavia quem desapareceu foi o Padroado.

°

O tratado luso-britânico, conhecido também como o de sal e abcári e celebrado em 1878
para 12 anos, no fim dos quais foi denunciado, 'estreitou as relações de yizinhança e amizade
entre as .I.1espectivas Lndi,as, pela uniformização da moeda, pelais cOl1Vienções aduaJneiras, de extradição e de produção e comércio de sal e agua.rdente (abcári) de Goa e soooetmdo pela construção dU!lTIa lÍinha férrea que ligasse 05 dois países.
Esta linha, para a qual se construíu o pôrto de Mormugão com o seu quebra-mar,
havia sido preconizada como portadora de grande prosperidade económica e um traço de união,
que aproximaria povos, até lá s.eparados, mas per,tencentes ao mesmo clima, raça e origens históricas. Não há dúvida que ela estabeleceu de facto comunicação permanente entre Goa e a
vizinha índia, suprindo a deficiência das comunicações marítimas, que nos quatro meses das
chuvas se IÍnterrompem isolando o país. M as, quanto à sua prometida prosperidade, foi um
tremendo desapontamento desde a sua inauguração, em 1886. Além de :não deixar luoros
pela competição duma companhia inglêsa, nem rendia o suficiente para pagar o exorbitante
juro garantido pelo govêrno para o capital gasto na sua construção, que foi a mais cara de
tôdas as linhas da índia, tendo sido preoIso, logo em 10 anos, tratar de a arréndar a essa
mesma companhia.
Mas o capllÍnho de ferro de Mor.mugão e o estabelecimento de carreira diária de naL

(1)

J. Hull

págs. 296-97 -

S. J.-Bombay Mission History, ,1921; Cf. p ,e Niceno de Figueiredo, Pelo Clero de Goa,
Bastorá, 1939.

vegação a vapor entre Goa e Bombaim contribuíram indirectamente para a melhoria das condições ,económicas de Coa, proporcionando facilidades à emigração; e Bombaim, aquela ilhota
de pescadores, cuja cessão aos Lnglêses o govêrno da colónia tanto procurara evitar com embaraços e l1.~eclamações, essa mesma ilhota, já agora transformada na grandiosa Urbs prima in
lndiis) contribuía para a prosperidade de Goa, acolhendo generosamente todos os nossos emigrantes, que com a sua actividade serviam a índia inglêsa com prov,eito económico para a
índia por.tuguesa. De Bombaim a nossa emigração foi-se ,estendendo para tôda a í'ndia e Ceilão e até para a África inglêsa; e em tôda a parte, com os seus clubes e associações, 9S filhos
de Goa, muitos dêles já inglesados :na instrução e até na nacionalidade, formam uma sociedade
distinta da ~ndígena e caracteristicamente ,Luso-goesa.

A REVOLTA DE 1895: De origem militar, esta r.evolta foi motivada pela deserção
de algumas (298) praças maratas, que, recusando seguir para a Pmvfncia de Moçamhique, para onde ,t inham sido Itransferidas, saíram do .seu quartel armadas e se rdugi.aram
nas brenhas de Satari, onde se lhes vieram juntar os chamados ranes ou tríbus maratas. Esses
ranes, que, dizendo-se .!esados pelo govêrno e,m quaisquer direitos seus, perturbavam constan~emente o país, aprov,eitaram a oportunidade para se rebelar,em pela vigésima vez, pondo a
população em sobressaltos Gom saques e depredações.
Mas o século XIX fôra fecundo em movimentos revolucionários, quer por parte daqueLes ranes, quer dos próprios militares; até um batalhão provisório) expr,essamente enviado da
metrópole para reprimir a indisciplinada tropa local, até êsse se não furtou a erguer o pendão
revolucionário contra o governador, que beve de se refugiar em Bombaim.
Continuando neste pé a indisciplina, o govêrno superior, após a revolta d.e I 87 I, cortou o mal pela raiz, extinguindo o exército.
.
Foi na ocasião desta r.evolta, ocorrida no govêrno do Visconde de S. Januário, coadjuvado pelo secretário geral, o poeta T omaz Ribeiro, que foi para aquela colónia, à testa duma
expedição militar, o infante D . Augusto - o primeiro príncipe europeu que esteve na índia.
Mas, como já estivesse quási tudo apaziguado, o infante em menos d.e quatro meses embarcou pa.!I'~ POJ:1 tugal, apagélil1.do os úhlÍlmos resquícios revolucionários por meio duma amnrSTti~l,
que concedeu em lIlome d'el-rei D . Luiz I, seu irmão.
Para dominar a revolta de 1895 também foi mandada de Portugal uma expedição,
comandada desta v;ez pel9 i<nfarute D. Afonso, .irmão do rei D. Cél!tlos, e pél!ta governador
Rafad de 'Andrade. Além de suspender as garantias e a publicação dos joroois, o novo govennador, nos quatro meses do seu exercíc~o, pôs o país todo em sobresa1to com medidas alarmantes de tôdas as gradações, desde a detenção, busca, prisão e ttlansf.erência, até a dôtnissão e
deportação, de 'q ue foram vítimas alguns ilndianos dos mais i.lustrados, como suspeitos. de agentes duma imaginár~a sedição nativista.
Esclarecido finalmente da verdadeira situação, o govêrno superior exonerou R. de Andrade e nomeou Vice-Rei o infante P. Afonso, que imediatamente conseguiu acalm~r a turva

atmosfera e desfazer a lenda da sedição nativista ;e, após dois meses de govêrno, regressou à
metrópole concedendo amnÍstia aos revoltosos, erp atenção ao seu ped~do e à dificuldade duma
acção militar eficaz nas inacessíveis terras de Satari .
.o seu sucessor, N ,eves Ferreira, que ia como Comissário Régio, estreou a sua administração com o seu célebre decreto de fuzilamento, que mandava passar pelas armas todo o indivíduo que fôsse encontrado em flagrante delito de mubo, homicídio ou perturbação do sossêgo público, decreto que foi aproveitado pelos ódios locais para as suas vítimas e para a
renovação das hostilidades dos ranes.
Foi preciso ir assumir o govêrno o insigne colonialista Joaquim José ;Machado para
acabar com a revolta e a desconfiança política semeada entre a metrópole e os filhos da colórua. Depois de fazer r,egressar, romo desnecessária, a expedição europei,a e levantarr a sUlSpensão da impl1ensa, fêz restabelecer a paz por meLo d:wna 1lliOva amni'stia geral e difinitiva e ainda
peLa suspensão ,de tôdas as eleições, para não acr.esoellltarem novas dissidências às já existentes.
Duas tentativas posterlOltes de insubordinação foram efic~me!1Jte sufocadas pelos governJéLdores
Galhardo e Couceiro da Casta com a captura e deporta.ção dos chefes.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A revolta de 1895 deixou um rasto na administração do país. Depois da exoneração de R. de Andrade, o govêrno restabeleceu o antigo
cargo de Vice-Rei com os poderes do executivo, confiand~-o, como dissemos, ao infante
D. Afonso; êste, 100 seu curto govêrlno de dois meses, procurou acudir às necessidades admilrustrativas e nomeou uma comissão que apresentasse um projecto de nova Carta orgânica para
a colónia, atendendo ao es~ado adiantado da sua cultura, projecto que :não chegou a ser apresentado devido ~s modificações polfticas da governação posterior.
Após êste vice-reinado, foi criado o cargo de Comissário Régio, também com as atribuições do executivo, no qual foi investido o antigo ministro da marinha e ultramar, João
António de Brissac das Neves Ferreira. Dos seus decretos, que o govêrno superior mandou
depois designar por portarias, foi já mencionado o dos fuzilamentos, de funestas conseqüências; 'todavia algumas reformas úteis introduziu o Comissário, como a dos impostos e a reorganização do lioeu, equipamndo-o aos da metrópole; mas, fascinado por grandezas militares,
restabel.eceu 9 exército indiano, que fôra extinto em 187 I, militarizando até a administração
das matas, dos prédios nacionais e das aldeias. O govêrno superior, porém, não só não aprovou
a organização dêsse exército de Xerxes, como lhe chamou a ironia popular, mas ainda em nove
meses exonerou o Comissário, acabando com êsse cargo.
A Joaquim Machado, que lhe sucedeu, devem-se medidas de grande ponderação e utilidade. Além da construção e notável melhoramento das estradas, foi iniciaáa a rêde telegráfica, levantada a suspensão imposta à imprensa por R. de Andrade, criadas as repartições de
agrimensura e dos serviços hidráulicos e modernizada a imprensa nacional. Foi êle que, para
estancar o enorme deficit do Caminho de Ferro de Mormugão, entabolou negociações para o
seu arrendamento à linha inglêsa Southern Maratha, como de facto foi mais tarde arrendado,

e promulgou para o Satari, concelho dos ranes, um regime administrativo adequado, que obstasse a novos levantamentos. E justamente quando trazia em estudo alguns projectos valiosos,
como o de caixas rurais, foi transferido para a Província de Moçambique por causa da guerra
anglo-boer, que exigia à testa daquela província um homem de seu tacto político, motivo
apar.ente, que talvez encobrisse um outro, que -era o de remover a incompatibilidade que se
formara entre êle e a autoridade ecLesiástica de Goa, pelo facto de o governador, por proposta
da Repartição de Saúde, ter determinado a cremação dos cadáveres dos pestiferad.os, o que prov.ocara f.orte oposição do elemento eclesiástico.
A república trat.ou de elaborar também um n.ovo Código Administra:tivo para as colónias, que f.oi pr.omulgado bem como o Acto .colonial, actualmente vigente, depois d.o período
abrangid.o por êste capítulo.

EXPANSÃO. CULTURAL: A cultura indo-portuguesa, semeada pelo ensino congreganista ç: depois s-ecularizada desde Pombal, recebeu sensível ava-nço na segunda metade d.o
século XIX pela multiplicação de escolas. A presença de alguns funcionários superiores europeus, possu'idores de grande cultura literária e amigos da fndia, foi também um grande impulso a muit~s naturais, que pelo seu ~emplo e ,encorajamento pessoal pr.ocuraram cultivar
a língua e as letras portuguesas, para muitos dêles estratnhas desde o berço. T omaz Ribeiro
fundou o Instituto Vasco da Gama com sua revista, o qual foi restaurado com novos estatutos
em 1925. Cunha Rivara despertou o gôsto pelas investigações históricas e muito trabalhou
ainda por inspirar n.os nativos, sem o conseguir, a cultura d.o seu próprio vernáculo, o concani. Só nos fins do sécul.o XIX é que surgiram os primeiros concanistas goeses e hoje conta a
lí.ngua numerosas publicações em livros, jornais e r.evistas.
Em 1904 foram fundados os estudos arqueológicos por meio duma comissão permanente, que tem por sua revista
o.riente Português.
A Escola -Médica, o Liceu e a Escola Normal, de Nova Goa, são os mais antigos estabelecimentos dêste género no Oriente para a instrução europeia. Era daquela escola que saíam
os numerosos facultativos que, conjuntamente c.om colegas europeus, constituíam os quadros
sanitários de tôdas as colónias portuguesas.
Ao lado das escolas pr:imárias de português, marata, urdu e gujara-te (estas últimas em
Damão e Diu) funcionam, sob a dir,ecção da autoridade eclesiástica, as escolas paroquia-is, que
são uma peculiaridade de Goa, introduzida pelos antigos missionários. Anexas a tôdas as
igrejas e sustentadas unica:mente pelas comunidades agrícolas, estas escolas, além de ministrarem os rudimentos de instrução primária, têm por função ,especial hahilitar,e m os seus alunos
cristã.os na música europeia para o s-erviço litlirgico, formaJndo aJ:1tistas não só para as necessidad~s da terra, mas ainda doutras pa:rtes orientais, onde êles se destacam como sendo quási
os únicos asiáticos capazes de assimilarem a música ocidental, sacra e pr.ofana.

o.
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11) Macau e Timor

sabido que Macau e Timor têm sido desde que ali se estabeleceram portugueses, os
focos donde tem irradiado a chama da civilização Ocidental nos longínquos continentes da Asia e Insulíndia. Acima das divergências de raças, de usos e costumes e de religiões, Portugal vem, há séculos, superando todos os obstáculos, porque assentou e alevantou
sôbre fortes alicerces morais os bastiões da sua política expansionista.
Fôssem Macau e Timor apenas a afirmação da fôrça e teriam, provàveLmente, desaparecido como Ormuz, Malaca e a própria «divina Diu, que vive amortalhada nas suas ruínas
de glória».
Da rajada de heroísmos que foi a epopeia de Quinhentos pouco nos resta na Asia. Mai,s
avulta, por isso, a resistência de Macau e de Timor, se nos lembrarmos que muito próximo
do coração da Pátria outras terras possuímos que há muito se perderam, não obstante as muralhas e bastiões que as protegiam.

É

A concessão pela China à Grã-Bretanha da ilha de Hong-Kong, em 1841, deu um
golpe profundo tUas actividades de Macau, que até então regorgitava de estrangeiros, os quais,
passados poucos anos, seguiam com muitos macaenses para aquela Colónia nascente, gue meio
século depois seria o maior empório brit~nico na China e um dos maiores portos do Mundo.
Macau, onde, como notou o Dr. Eitel, a referida Colónia inglêsa «teve uma longa história
preparatória», foi altamente afectada por esta concessão, assim como pelos tratados de paz de
1842 e 1843, com qut a China abriu ao comércio europeu alguns portos. Quando, para imitar
Hong-Kong, se decretou o pôrto frélJ11co de Macau, já era tarde.
Era a pior possível a situação que precede a época de que nos cumpre tratar: concorrência mercantil de Hong-Kong, dissídios entre os portugueses e opressiva tutela de Goa, só terminada em 1847. Macau reagiu, miciando o tráfico dos «culis», o qual, se por um lado se caracterizava pela hediondez da gan~ncia dos engajadores, que a legislação debalde se esforçava por
moderar, por outro apenas deu à cidade uma efémera prosperidade, logo dissipada no fausto
dos seus habitantes .
.o tráfico imoral desapareceu, ou melhor, passou a realizar-se à sombra de outras bandeiras... Mas era substituído pelo exclusivo do ópio, que ainda hoje é uma das mais impor~

tanoes reoeitas daquela Colóni:a. A navegação, que fôra «a alma que ClInimava aquela terta),
já não merecia a maior atenção dos macaenses. Em 1828, ainda navegavam 18 navios portugues·es entre Macau e a índia e um entr'e Macau e Lisboa e em 1866 Macau recebia 60 navios
de guerra e 190 de comércio. Mas o navio a vapor batia Q de vela. Os que existiam dêste tipo
apodreciCllm com o tempo ou naufragavam no meio das tempestades.
A chegada a Macau, em 1840' do vapor britânico «\Nemesis», fêz-se com salvas, que
tanto podiam significar uma saüdação ao progresso, como as honras fúnebres às perdidas actividades marítimas da nossa Colónia na Ghina.
O pôrto de Macau, situado num grande delta, empapado em lama, já não perm'itia a
enl:'rada a navios de alto porte. Era a ruma de alguns macaenS!es e da Colánia. Os indivíduos
mais enérgicos ou mais necessitClldos emigroram e foram oCUpCll! lug3l!es em emprêsa's na'scootes em Xangai, Kobe, Hong-Kong, C'3ú1Itão, Bang-Kok, etc., dando lugar à formação da's comunidades portuguesClls ali exisoontes. Raros fOltam os que voka:mm para Macau a fomen\tar as
suas nquezél!S.
À sombra dos exclusivos medravam uns tantos indivíduos, em prejuízo das lieceitas públicas. Um acidental Encarregado do Govcrno, o capitão de artilharia Sanches de Miranda,
em 1913' arrojadamente desfez o conluio entre aquêles e o at1!ematante do ópio, conseguindo
. elevar as receitas de 148'760 patacas para um milhão. Em 1917 a arrematação passava para
seis milhões e meio, que permitia à Colónia realizar um pôrto e procurar novos rumos.
Desde 1883 que fôra dado o brado de alarme para se salvar pôrto do seu constante
assoreamento, mas nada se pudera fazer por falta de meios. Era necessário prover de remédio
e, por isso, foi nomeada uma Comissão para estudar o assunto, da qual fazia parte o capitão
dos portos Demétrio Cinatti.
Prosseguiram nos estudos do pôrto os engenheiros Adolfo Loureiro e Castelo Branco.
No alno de 1912, por iniciativa do Governador Melo Machado, fêz-se uma importante dragagem. O Governador Carlos da Maia, de 1915 a 1917' iniciou alguns trabalhos, que o Govêrno da Metrópole fêz suspender, e adquiriu avultado material de dragagens. Em 1918 o
Governador Tamagnini Barbosa estabeleceu a Missão de Melhoramentos e também encetou
algumas obras. Circunstâncias de ordem política local levaram o Governador Henúque Correia da Silva a desistir das obras no pôrto interior e a fazer elaborar, apressadamente, pelo almirante Lacerda, um plano de construção do pôrto em local não escolhido anteriormente, o
qual foi aprovado pelo Ministro das Colónias, Ferreira da Rocha.
Foi talvez o período mais grave de Macau. A China, excitada, criava dificuldades que
Correi.a da Silva turneou de aquêle modo. Num acôrdo C) permitiu que navios de guerra
chineses e estrangeiros «bonna fide» fundeassem no pôrto de Macau (sem o definir), e que os
rnavios conduzindo tlropas ou 'l'!ebocando juncos com tropas atrarvessassem livremoote o pôrto interior, o que foi considerado pelos chineses uma intel'nacionalização do rio e uma abdicação dos
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nossos direitos sôbre a Lapa. M'acau ficava sujeita a surprêsas fáceis, «a trôco da construção de
um pôr to , onde quisesse, dentro do que era s·eu».
Lamentáveis o~orrências criaram uma ensão de espírito público, que levara grande
parte da população chinesa a abandonar Macau. Com a chegada do Governador Dr. Rodrigo
Rodrigues restabeleoeu-se a tradicional hospitalidade de Macau e garantiu-se a segurança de
todos os que se haviam afastado das suas ocupações. Permitiu-se, também, a abertura das associações legalmente constituídas e a readmissão do pessoal nos serviços públicos. Tal Governador não conseguiu, porém, ver coroados de êxito muitos dos seus patrióticos projectos. Assim,
a criação do «Lar dos Portugueses no Oriente» destinava-se a organizar as dispersas comunidades pottuguesas '110 Extremo Oriente, de modo a manter vivo o sentimento pátrio e a valorizar as actividades comerciais de Macau como entreposto de Portugal na China. Para dignificar a nossa representação e dar início a esta útil instituição, tanto sob o ponto de vista social,
como moral e afectivo, fêz com que Macau adquirisse as casas da Legação, em Pequim, etc.,
e concedeu subsídio para a construção de uma capela em Cantão, «porque - dizi'a - não
negava as pedras para o .templo onde se pudessem reünir e irmanar os por,tugueses».
Com notável previsão, em Maio de 1923, quando as obras do pôrto se iniciavam, convocou, em s'essões secretas, o Conselho Legislativo, para se estudar o sistema que mais convinha
à administração daquele. Unânimemente, tal Conselho decidiu-se pela organização de uma
CompCllnhia com maioria de capitais nacionais, interessando-se nela chineses e a Colónia de
Hong-Kong, para que ela nos a'llXiliasse e não visse no pôrto de Macau um propósito de a
prejudicar.
Na Metrópole, porém, não se pensava assim e o Poder Central pronunciou-se por uma
Junta Autónoma, com três directores e vários funcionários, o que correspondia à administração
pelo Estado. Os r.esultados obtidos, quinze anos depois, são a prova de que tinham razão os
vogais do Conselho Legislativo.
O Goy;emador, a quem se oferecia o Govêrno de Angola, veio a Lisboa e em dramática
Sessão no Parlamento sofreu a malsinação dos seus propósitos. RocLrigo Rodrigues fDi exonerado do cargo, que não pedira e que sàmente procurara servir com honra e notável deA
S111 teresse.
Assim se desfez, para muitos, todo o sonho de rehabilitação de Macau, através do seu
pôrto. Houve certamente quem exultasse com a saída de Macau daquele Governador, mas
numerosos foram os macaenses que viam nêle a garantia de uma nova vida e que sentiram,
como grande perda pa:ra a Colónia, a sua demissão.
A idéia do pôrto andava ligada à da construção de um caminho de fet1ro para Cantão,
desde que, em 1902, o Enviado Extraordinário de Portugal à China, José de Azevedo Castelo
Branco, obteve dêste país a concessão para a formação de uma Companhia Luso-Chinesa que
explorasse um tal caminho de ferro, aliás de muito discutÍveis possibilidades de realização. Era
uma diversão do principal objectivo da sua viagem, pois que chegara tarde, após a guerra dos
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«Boxers» e quando já onze potências haviam assinado protocolo, segundo o qual se comprometiam a manter a integridade da China.
Apesar do sigilo dos chineses, o Govêrno de Hong-Kong obteve uma concessão análoga e fêz imediatamente construir o caminho de ferro Kowloon-Cantão, que ficou sendo o
mais caro do Mundo. Segundo as declarações oficiais era, de faoto, «um débito no caminho de
ferro, mas um crédito no rendimento da ColÓbia».
_
Sob o segundo Govêrno de T am.agnini Barbosa, em 1928, inaugurou-se uma estrada
de Macau a Seac-Qui, com a presença do Governador de Bong-Kong, SÍlr Cecil Clement,
e de tropas chinesas.
A delimitação de Macau tem sido o calcanhar de Aquiles das nossas relações com
., I
a China.
1
Em 13 de Agôsto de 1862 o Governador Isidoro de Guimarã,es, Visconde da Praia
Grande, negociou o tratado, no protocolo do qual se reconhecia que Macau e suas dependências dependiam de Portugal como qualquer outra possessão portuguesa. Estipulara, também,
que a sua ratificação se faria no prazo de dois anos. Em 20 de Maio de 1864, o Governador
João Rodrigues Coelho do Amaral seguiu para Tien-Tsin, para proceder à assi.natura do tratado. Quando no dia 17 de Junho se devia proceder à troca de ratificações, os dois plenipotenciários chineses informavam a nossa Legação que 'era necessário introduzir uma pequena alteração no artigo 9.°, a qual se resumia a fixar que Macau não podia deixar de ser considerado
território chinês. A resposta do altivo e digno Governador e Ministro Português foi: - «Pois
vão conquistá-lo». E Ievantando-se, imediatamente, para sair, declarou aos méllndarLns, supreendidos e assustados, «que reputava insulto à dignidade do país que representava um instante
mais de discussão em termos semelhantes e que ia lavrar o seu protesto junto dos representantes das nações estrangeiras». Nenhumas desculpas da parte dos chineses o demoveram, e assim
êle partiu para Macau sem a assinatura do tratado, mas com a soberania portuguesa mais consolidada.
Antes de regr,essar dirigiu, porém, um protesto aos Ministros da França, da Inglaterra,
da Rússia e dos Estados Unidos.
Em 26 de Março de 1887, Henrique de Barros Gomes, sendo Ministro d(}s Estraengerros, assinou por Portugal tal protocolo. Subscreveu-o, por parte da China, o Comissário e
Secretário das Alfândegas imperiais chinesas James Duncan Campbell.
No mesmo ano, o Governador Tomás de Sousa Rosa negociou um tratado de amizade
e comércio entre Portugal e a China, que foi ntificado em 28 de Agôsto de 1888, e cujo a'ttigo 2.° confirma a perpétua ocupação e govêrno de Macau por Portugal.
Em 19°8, a China repudiou os delegados de Macau à delimitação, Diogo de Sá e Mi,randa Guedes. Apesar da habilidade do General Joaquim Machado, do inteligentíssimo auxílio de Demétrio Cinatti e da energia de Nórton .de Matos, a delimitação não se fêz e alté o
recurso à arbitragem da Haia foi recusado. Não foram mais felizes as negociações de 1920
e de 1922.
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Ao Governador Rodrigo Rodrigues não escapou a oportunidade que se lhe ofereceu c:
esteve prestes a assinar um acôrdo com o caudilho Sun-Iat-Sen, mediante um empréstimo
que a Colónia lhe fazia, de modo a resolver o ponto em litÍgio das ,ilhas da Lapa, de D. João e
Montanha. Mas também esta iniciativa do Governador não encontrou eco na Metrópole.
O Governador T amagnini Barbosa, no ano de 1940, tentou ocupar, por polícia, a parte
Leste da Lapa, como já fizera, em 1937, na lha da Montanha, mas procurando evitar um
conflito com o Japão, actual senhor das regiões próximas de Macau, resolveu retirar a polícia
da Lapa, reservando para melhores dias a solução de tão importante ç útil problema, tantçl para
Macau como para a própr.i.a China.

Nos eventos, ora afortunados ora melancólicos, da nossa colónia de Timor, é motivo de
orgulho para Portugal, nunca ter a sua população mostrado uma geral tendência de repúdio
da nossa dominação. Segundo escreveu um Governador, -tal população, «sob a itnfluência portuguesa e católica, revela-se já com tão curiosas caracoerísticas de sentimento, inteligência e
afecto por Portugal, que bem mereciam ser divulgadas». «Por isso as rebeliões que têm estalado em Timor, «não foram sufocadas», como esoreveu Afonso de Castro, «senão pelos próprios indígenas, aos quais bem se pode dizer que tem estado confiada a guarda daquela relíquia do famoso Império que ltivemos 00 Oriente)~.
O tratado de delimitação com a Holanda, em 1859, modificado em 1902, felizmente
fixou os nossos direitos sôbre a ilha de Timor, acabando com longas e continuadas disputas.
Se não encontramos na história desta Colórua grandes actos de glória, como sucede com
alguns dos nossos outros domínios, não podemos esquecer alguns dos nossos representantes que
ali elevaram de um modo notável 9 nome do nosso país e a própria colonização. O Governador
CeLestino da Silva é, Gertamente, uma das figuras mais destacadas de todos os seus Governadores, bem se podendo equiparar às de Liautey, em Marrocos, e de Gallieni em Madagascar.
Possllidor de raras qualidades, Celestino da Silva foi não só pacificador mas também
educador dos nossos indígenas, os quais passaram a considerá-lo como Rei, possuidor de poder
sobrenatural.
Filomeno da Câmara foi o seu verdadeiro continuador, na pacificação e no progresso
agrícola.
T eófilo Duarte e Alvaro da Fontoura puseram com tanto vigor as SUéliS energias môças
ao serviço dessa Colónia, que perderam a saúde e tiveram que regressar à Metrópole, quando
tanto ainda havia a esperar dêles.
Alcoforado e Sousa, Albuquerque Coelho, D. João de Castro, Raimundo Meira, são
nomes ligados à história de Timor, que também não podem esquecer-se, ainda que numa
brey.e ootÍcÍa.

e

No período restrito a que deve circunscr,ever-se o que da história de Macau Timor
recebemos o encargo de resumir, não cabe a evocação de todos os factos da nossa acção no Pací-
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fico. Tratando matéria assim destituída de grandeza, compreende;-se que a memória remonte a
mais remoto passado. :f lá que poderemos ver essas duas colónias no verdadein? relêvo que assumem no nosso movimento expansionista, quando, abrangendo com elas a China, o Sião, as
Celebes, as Molucas, o Japão, o T onquim, o Cambodja e todo o vasto rosário de ilhas que
formam o arquipélago de Sonda, estabelecemos no Oriente a hegemonia .da Civilização Cristã.

J. J.
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NASCIMENTO MOURA.
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CAPÍTULO VI

A Grande Guerra e as Colônias Portuguesas

A intervenção de Portugal na Grande Guerra (1914 a 1918) devia ser tratada sob vários aspectos numa «História da Expansão Portuguesa no MundOl)' De facto, constitue esta
nossa participação numa luta que abrangeu o cnundo i.nteiro, a .continuação daquele ingente
esfôrço, de que falam os capítulos precedentes, para dilatarmos o nosso nome, a nossa civilização e o nosso poder, materialmente e espiritualmente.
Rev,estiu a entrada de Portugal na guerra mundial a forma tão freqüente na nossa história de expedições militares por via marítima.
Possuíamos então um exército que, sendo pouco diferente, em orgânica e armamento,
dos exércitos das nações em guerra, permitiu que essas expedições se organizassem ràpidamente
que as fôrças portuguesas que as compunham tomassem lugar, sem dispar e realizando plenamente a missão que a nação delas esperava, nas linhas de frente das grandes batalhas.
Se fôsse possível, nos limites do espaço destinado a ê-ste capítulo, recordar em breve
discurso as expedições militar,es marítimas portuguesas, reconhec.er:íamos que há pontos de analogia e de contacto entre tôdas elas, do que ressalta nítida esta verdade: O que há de admirável na nossa história resulta da acção que soubemos exercer, sempre na hora precisa, fora do
território da nação, para mantermos ou tentarmos manter a sua integridade.
Portugal mobilizou, armou, instruíu e organizou durante a Grande Guerra fôrças militaJ:ies consideráveis, com as quais constituíram corpos ·expedicionários que, por mar, enviou para
Funça e para África, destinados uns a combater, ao lado dos seus aliados, contra a Alemanha,
e outros a defenderem 9S seus territórios ultramarinos dos ataques de tropas daquela nação. Di-

,
gamO's, mum traço .. sem desnecessátlios pormenores, em que consistiu êste extraordinário
esfôrço nacional.
Par.a França embarcaram em Lisboa, entre oficiais, sargentos e soLdados, 57.000 combatJentes; para África segUJÍram 32.000 combatentes. Um total de 89.000 homens.
Nas colónias de Angola, Moçambique e Guiné fêz-se simultâneamente um largo recrutamento de soldados indígenas, que se armaram, ÍrnstruÍram e enquadraram com oficiais
e sargentos europeus, e que nas duas Gostas ocidental e or,iental da África Portuguesa consti-tuíram núcleos valiosos de tropas indígenas, que somaram 25.000 homens. Eleva-se, portanto
o esfôrço de Portugal em GOmbalJentes, durante a Grande Guerra, estacionados e movimentados nas zonas de combate, a 114.000 oficiais e praças.
Além dêstes consideráveis efectivos, tudo estava preparado, ao findar o ano de 1917,
para se enviar para França, durante o ano de 1918, UiIl1 segundo Corpo de Exérciro Português
com o efectivo de 53.572 oficiais e praça's, e para render nesse mesmo ano, nos campos de batalha de França, aproximadamente, quarenta por cento dos combatentes portugueses. As batalhas de África terminadas antes do fim de 1917, pela derrota dos aLemães e ocupação dos
seus territórios do ultramar, facilitavam a execução desta segunda paroe dq programa expedicionáriO'.
Pode considerar-se como sendo de 200.000 hom,ens a fôrça combatente mobilizada
por Portugal para a sua intervenção na Grande Guerra. Não se limitou, porém, ao que indicado
fica O' 'esfôrço de Portugal em mobilização de homens para ex·ercer ma Guerra a acção que lhe
competia . .- A pedido das nações aliadas, consentiu Portugal que essas nações contratassem
muitas centenas de operários portugueses que seguiram para França e para a Inglaterra. Quanto
a indígenas, o número de carregador'es de que Portugal careceu para os serviços das suas tropas
de África e para os das tropas britânicas que naquele continente combatiam, excedeu a cifra de
180.000•

.o seguinoe quadro indica esforços de ~utra natureza, em solípedes e viaturas, enviados
de Portugal para as zonas de
Localidades

França

Amca
I

!-

guerra_ :~
Bollpedee

- Via.turas hlPOmóvel.

Vla.tura. automóveis

I.721
4. 088

1.789
875

395
147

15.809

2.664

542

I
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quadro das mortes e incapacidade por ferimentos e doenças que acarretou a Portugal a sua entrada na Grande Guerra, é formidável I E nesta hora em que se está a fazer uma
guerra em que, apesar de todos os seus horrores, tanto se poupam, e ainda bem, as vidas dos
combatentes, tem Portugal o direito de chamar a àtenção do Mundo para as suas perdas ,na
Grande Guerra: :
Mortos (europeus e indígenas nas campanhas da Europa e África)... .. . ... ... .., .. .
Incapacitados por ferimentos e 'doenças (europeus e indígenas) nas mesmas campanhas .. .

T.otal
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PANORAMA DA CIDADE DE LOURENÇO MARQUES, EM 1891
1, Praia do A l bazini· 2 e 3, Ponte e armazém da Casa Baptista Carvalho; 4, Ponte da Casa: Allen, Wack; 5, Sede do jornal <O Distrito de Lourenço MJrques>; 6, Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição ; 7, Casa que pertenceu ao Juiz Pimenta de Castro ; 8, Armazém da Alfândega; 9, Capitania
do Pôrto; lO, Alfândega ve lha, onde hoje existe o edifício da Repartição de btaffstica; 11, Cadeia Civil, hoje Reportiçõo de Indústrio e Minas; 12, Casa Regis Ainê ;;13, Edifrcio das ~ Obras Públicas, então em construção; 14, Avenida Aguiar; 15, Pântano do Moê

LO URENÇO MARQUES ACTUA L, A PRAÇA MAC-MAHON - UM ASPECTO PARCIAL DA CIDADE - VISTA AÉREA DA C IDADE
Fotografias do Arquivo do Agêncio Geral das Co/ónias

Folo José Augusto

Perdeu Porugal na Grande Guerra 20 por cento dos seus combatentes I
. , ~as .~uem viveu na África, quem sabe o que são campanhas naqueles meios de civi~
llZaça~ prlillltlVa, quem conhece que se passou nas povoações indígena.s de Angola e M~
çam~l~ue lIla~ueles perturbados tempos de 1914 a 1918, é que pode avaliar a que número
fantastlco sublra!ln as perdas de vidas dos indígenas, em conseqüência do recrutamento de carre~~~res, da desagregação das sociedades africanas, das fomes, das doenças, da ma~s negra
mlsena, das revoltas resultantes das lutas de brancos contra brancos, da ÍIIlteira subversão da
ordem m~terial e espiritual, que tan:os. séculos tinha levado a implantar naquelas remotas paragens. 50 em Angola, no teatro pnnClpal das operações mil~tares, nas bacias hidrográficas do
Cunene e do Cubango, a mortalidade dos habitantes indígenas foi superior a 25°.000 pessoas.

°

Juntamente com o do Exército é de assinalar o papel que a Marinha de Guerra Portuguesa desempenhou >na intervenção de Portugal na Grande Guerra. Era ela bem diminuta nesse
Itempo, mas apesar disso pôde desempenhar cabalmente as funções que competem às marinhas
de guerra dos pequenos países nas ocasiões dos bloqueios continentais e das grandes batalhas
marítimas que abrangem mares e oceanos inteiros. E assim, a vigilância na costa portuguesa
dos submarinos inimigos, tendo principalmente em vista eVLtar o seu abastecimento no mar,
os serviços de minas, a guarda dos cabos submarinos que amarravam em território nacional, o
serviço de patrulhas marítimas, a defesa naval dos Açôres e a serena ocupação dos 36 navios
mercél!ntes inimigos, que se encontravam no T ejo, tudo foram actos da Marinha de Guerra
Portuguesa. Foram os nossos navios que acompanharam as expedições militares que Portugal
mél!ndou à África. O serviço de escolta dos combóios ,de navios portugueses e ingles·es que transportaram tropas para França, foi feito sempre por contratorpedeiros pOlitugueses e ingleses.
À marinha mercante potituguesa prestaram os navios de guerra de Portugal a mais valiosa protecção. No mar dos Açôres uma velha e mal armada embarcação portuguesa, transformada em caça-minas, lançou-se contra um potente submarino alemão para proteger um navio português que transportava passageiros e Carga. Travou-se renhi.do combate, morreram
0
muitos marinheiros portugueses e entre êles o heróico comandante do caça-minas, .1. tenente
Carvalho Araújo, e o pequeno navio de Guerra português foi afundado, ficando avariado o submarino alemão. O navio mercante português seguiu são e salvo, com a sua preciosa carga de
vidas portuguesas, ao seu destino. Como sempre, a armada portuguesa, cumpriu na Grande
Guerra o seu dever.
Iniciou-se em Portugal com a Grande Guerra, como com outras nações aconteceu, a
aviação militar e nela encontraram a morte oficiais portugueses, entre os quais sobreleva o heróico Monteiro Tôrres.
Grandes foram as despesas que POtitugal fêz e aquelas a que se aventurou, com a sua
intervenção na Grande Guerra. Bem sebemos que muitas foram levadas à conta das «Indemnizações» que a Alemanha foi obrigada a pagar-nos; mas a maior soma delas caíram e estão
pesando ainda sôbre a nação. ~ Depois, que dinheiro poderá pagar vidas humanas, a incapaci-

dade que prostou tantos homens v~lidos, os tremendos males, ,materla;s e esp;rltuais, ~
guerra devidos.?J
Tenho de parar. Não visa êste estudo. a descrev,er o que foi a úlitervenção de Portugal
na Grande Guerra: - - apenas me podia abalalilçar a traça-r cur.tas e imperfei tas linhas de um
quadro nacional que ainda não encontrou, pelo que diz respeito ao aspec·to moral da hnterven~
ção, quem o desenhasse com o vigor neoessácio.
No que deixei dito já há o bastante para que possamos colocar a intervenção de Portugal na Grande Guerra no lugar que Lhe cabe entre as suas expedições militares. Mas não quero
deixar de dizer que no quadro a pintar tem de existir um fundo de sublime grandeza que
dominará, explicando~as, tôdas as acções e tôdas as atitudes: - . a decisão, a tenacidade e o
poder nacional de organização; uma sublimada e serena, quási escondida, heroicidade; a alU~
sência completa de exibicionismo, o dever cumprido em silêncio, sem propagandas humilhantes, sem solicitações de elogios; a consciência ou o instinto, como se queira, da Nação a indicar
seguramente o único caminho a seguir; a mais severa economia e a mais pura das honestidades
em tôdas as despesas de guerra; as minorias truculentas representantes das «di:vi.sões históri~
cas»; os eJ.1ros, sem dúvida, também ... Naquele fundo de grandeza que enche e domina o quadro, eshoçam~se, perdidos no tempo le no espaço, todos os episódios da história gloriosa do país,
em que se traduz o selJ esfôrço para a expansão e para o engrandecimento. Por essa razão seria
também conveniente repetir na primeira parte desta exposição alguma cousa do muito que nos
capítulos anteriores desta obra se narra. Mas o pouco espaço disponível obriga a condensar. A
intervenção de Portugal na Grande Guerra está Intimamente ligada às grandes expedições do
passado; ainda é redo, porém, para lhe fixar o lugar · na linha de grandeza dos seus feitos.
I

Tão grande esfôrço como o que acabo de esboçar, realizado de Agôsto de 1914 a N~
vembro de 1918, não podia ter-se levado a cabo, se a Nação inteira não tivesse sentido a sua
inelutável necessidade. Mas tamb6m, só uma nação que se sentisse forte, cheia de vitalidade
e de energias, poderia abalançar~se a tão ava.ntajado feito. Era, sem dúvida, em 1914, Portugal
um receptáculo de ponderadas aspirações e de seguras tendências de engrandecimento, como
raras v·ez,es se tinha dado no decorrer da sua história. A fulmina.nte proclamação da República
tinha, na primei·ra hora, assustado muita gente. Como será êste mov;imento encarado e rece~
bido 'por outras nações? como reagirá o povo português perante tão grande abalo? vencerão os
republicanos na luta que fatalmente tterão de tra.var com tremendos e fortes interêsses intJernos
e e~ternos? darão as novas institu'ições provas cabais de poder de admhns tração , de severa m~
r.a.lidade, de organização e progresso? saberá a República abrir o cam~o que conduza a um
Portugal maior? ... preguntava-se em OutUlbro de 1910. Ora tôdas estas preguntas, e o pro~
grama de Nova Or.dem que elas traduziam, iam tendo firme e favorável resposta nos quatro
anos decorridos desde a queda da monarquia aorrebentar da Grande Guer-ra. A confiança estélrbeleceu~se e desta confiança ia nascendo a largos passos a prosperidade. As finanças públicas
saneavam~se, tratava-se da instrução e da saúde pública, o exército organizava-se com sábias
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medidas, na administração coloniai ia-se produzLndo uma transformação radical, uma quási
revolução, nas suas normas de govêrno e no tratamento dos indígenas, que as iam levando mpida:mente à sua valorização, ao aproveitamento das suas enormes riquezas latentes. Atenuavam-s·e, graças às boas vontades dos dois lados, as lutas religiosas, em tôrrno das quais tão áspera tinha sido a luta contra as instituições monárquicas, e a nação inteira sentia que uma nova
época de ordem, de tra.nqüilidade, de paz, de harmonia e prosperidade se rasgava no seu horizonte. Seria apenas uma ilusão, diTão alguns. Mas se ilusão se supunha, era num instante desfeita pelas 'l"ealidades presentes. A nação sentia-se forte e capaz de grandes empreendimentos.
Desta exuberância nacional não me resta a menor dúvida, a mim que tanto a escutei e que
tanto a vivi.
Um ponto negro havia, porém, no horizonte da nação: as ameaças que pairavam sôbre
o nosso domínio colonial, as já estudadas em capítulos anteriores e as que surgiram do outro
lado do Reno, quando a Alemanha pretendeu constituir na Africa um grande império colonial
que rivalizasse com o britânico, que o aniqüilasse ,num futuro próximo. Todo o nosso grandioso
esfôrço em Angola, em Moçambique e na Guiné, desde 1885 à Grande Guevra, heroicidade
militar, como poucas vezes foi vista em terras de Africa, organização administrativa que mereceu ser apresentada como modêlo por muitas nações coloniais, uma política indígena que
sobreleva a tôdas que nos últimos rempos foram seguidas, tudo isto foi devido à necessidade que
Portugal sentia de afastar o perigo que o ameaçava.
A intervenção de Portugal na Grande Guerra resultou exclusivamente da existência
dêste fonrnidável perigo que impendia sôbre as colónÍas portuguesas. PaTa tenmtnar êste estudo tenho, portanto, de dizer como êsse perigo se manifestava e se revelava nos anos imediamente.anteriores ao rebento da Grande Guerra.) ~ç. 'i: ~. ;t . ;
Proclamada a República em 5 de Outub;~' de 1910, «tentou a Alemanha, como diz o
príncipe de Bulow, fazer acor,dar a questão adonrnecida das colónias portuguesas». E tentou-Q,
desde a primeira hora, visto que, poucos di'as depois da proclamação da República, levantava a Alemanha perante nós a questão da «zona neutl"a») e a do trânsito livre através
de Angola.
Em fins de 191 I principiaram a circular em Portugal notÍcias idênticas às que se espalharam em fins de 1898: uma nova tentativa de partilha das colónias portuguesas se estava
a combi.nar em Londres, entre a Inglaterra e a Alemanha, dizia-se,
Em 15 de MaTço de 19 I 2 o Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios E'strangeiros do Govêrno Português declarava no Parlamento que o govêrno da República sabia não
existir tratado algum entre a Lnglaterra e a Alemanha, que contivesse fôsse o que fôsse de natlWeza a ameaçar a independência, a integridade ou os Írnterêsses de Portugal ou de uma parte
qualquer dos seus domínios. E concluíu dizendo: «Faço ao parlamento do nosso país esta declaração com o assentúmento dos gabinetes de Londres e de Berlim».
Esta declaração não tranqüilizou a opinião pública, produzindo deito contrário ao que
se desejava.
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tratado, inteiramente desconhecido, então, pelo povo português, assinado em 1898,
não se tinha rasgado, e se novo tratado, pior que o anterior, se não fizera ainda, estava por
certo a elaborar-se. Tudo o i,ndicava.
\
A precipitada visita de lo~d Haldane, Ministro da Guerra do govêrno inglês, a Berlim, em Fever·eiro de 1912 e tudo o que a respeito dessa diligência diplomática se propalou,
muito esclareoeu a opinião pública portuguesa. Era indispensável evitar conflito iminente,
e Hal.dane levava para êsse fim latos poderes.: .- em breve transpirou terem ficado assentes
em Berhm as bases gerais de novos acordos para a distribuição das zonas de influência das duas
potências, na Asia e na Africa. As colónias portuguesas mais uma vez estavam em jôgo, era
esta a convicção ~eral em Portugal após as declarações feitas pelo govêrno da República, em
Março de .1912.
A publicação da «M;emória». do príncipe Lichnowsky, embaixador da Alemanha em
Londr·es, de 1912 a 1914, e o que se soube depois de terminada a Grande Guerra, mostraram bem quanta razão tinha Portugal para se alarmar.
.
A estas informações, vindas .não se sabe bem donde, outras se vieram juntar, e o mal-estar foi-se tornando cada V'ez maior em Portugal, a partir dos primeiros meses de 1912 até
aos meados de 1914. Tudo parecia indicar que um grave atentado se tinha consumado contra
as colónias portuguesas. - . Estabeleciam-se planos gigantes de fomento de Angola, que se
apresentavam como devendo ser financiados e dirigidos por alemães; gizavam-se largos projectos de colonização, escreV'oodo em Agôsto de 1913 um jornal alemão que ao longo da linha
férrea de Benguela havia mais de 300 mil quilómetros quadrados, onde se podiam estabelecer
3 milhões de ,europeus e uma companhia de navegação alemã já tinha afirmado meses antes, no
seu relatório anual, ser necessário ir preparando transportes para futuros colonos, pois que a
Alemanha seria em brreve admitida a compartilhar das possessões de Portugal na costa ooidental. Em Junho de 1913 comentava o jornal o Século um artigo do diário alemão a Gazeta
da Colónia, que desenvolvia um plano de trabalhos destinados a aproveitar as férteis terras
de Angola. Outro facto mais grave, e do qual tive conhecimento em Angola, dando dêle
imediata infol1mação ao govêrno da Metrópole, foi o da tentativa de transferência da influência de carácter político-financeiro que a Inglaterra tbnha então na Companhia do Caminho de
Ferro de Benguela, para um grupo financeiro alemão. Felizmente Robert William, o concessionário do C. F. B., tudo fêz para conservar a concessão nas sua:s mãos, honrando o solene
compromisso que tinha tomado com Teixeira de Sousa.
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Nas colónias portuguesas mais do que na metrópole se sentiam as ameaças e os perigos, que a todos traziam preocupados. Naquele meio, onde as questões de política partidária
nenhum interêsse tinham, onde se pensava sem cessar no que representariam para a nação a
perda dos seus territórios do ultramar, onde os colonos alemães, bem informados por certo,
blasonavam de uma próxima ocupação germânica e para ela se preparavam ostensivamente,
animados por visitas amiüdadas de navios de guerra ao seu país, que constituíam em regra
um pesadêlo para as autoridades superiores coloniais, colocados em face de solicitações que, a

sene!ffi satisfeitas, ,representariam graves quebras da soberania nacional, -- o estado de espírito
dos portugueses passara a ser de verdadeira indignação, quási de revolta, peréllnte o que se estava dando.
Foi nesta altura, ao finda'r de Julho de 1914, que rebentou a Grélinde Guerra. Dada a
transcendência política do acontecimento e sentindo-s'e quanto o nosso destino dêle podia depender, logo se agitou a opinião pública do país que então se manifestava livremente, aber1:d.·
1nt"'llte e muitas vezes ruidosamente, pela imprensa, pelos comícios e pelos centros políticos
que funcionavam, de norte a sul, em tôdas as locaEdades mais importantJes, e não tardou a
manifestar-se o PadélJffiento, que, constituído pelas duas Câmaras, estava funcionando, em ligação constantle com o gov&rrno e com o Presidente da República.
Tudo o que acabo de escrever, desde a primeira linha, e o muito mais que não soube
ou não pude dizer, estava no espírito e no coração do povo português. O sentimento nacional
manifestou-se imediatamente e unânime naquela primeira hora: - na contenda que se tinha
aJberto o país era inteiramente contrário à Alemanha.
Cumpria aos poderes Executivo e Legislativo da República encontrar a melhor forma
de traduzir êsse sentimento nacional.
.
Tratava-se das colónias portuguesas, nunca será demais repeti-lo. Se Portugal se conservasse neutral e não entrasse na Guerra, o risco de perder as colónias élidquiria a probabilidade
máxi-ma, fôsse qual fôsse a nação vitoriosa. Perdê-Ias-ia imediatamente, no caso da vitória alemã; meses ou poucos anos depois, se os inglêses vencessem. Assim se pensava naquele tempo
e os factos que se deram na Conferência da Paz mos.traram que se pensava bem.
Não declarar a neutralidade e fazer o possível para não entrar na Guerra, seria indigno
do país.
Tínhamos, porém, de manter a aliélinça com a Inglaterra e de caminhar, sem a menor
quebra da dignidade nacional, de acôrdo com essa aliança.
A ocasião era de molde a produzir o nosso oogra:ndecimento, a aumentar o nosso prestígio, a conseguir paridade absoluta entre as duas partes nas nossas relações com Grã-Bretanha, a firmar para sempre a nossa posse sôbre os territórios ultramarinos.
Foram estes os pensamentos, os princípios e os raciocínios orientadores do Parlamento
e do Govêrno Português, de Agôsto de 1914, e dos portugueses representantes da opinião publica, que mais de perto cercavam estas duas ntidades.
Em 4 de Agôsto o govêrno britânico comunicava ao govêr.no português que, em caso
de ataque pela Alemanha contra qualquer possessão portugv'esa, se consideraria ligado pelas
estipulações da aliança anglo-portuguesa, e que ficaria satisfeito se o govêrno português se
abstivesse de proclamar a sua neutralidade.
Organizaram-se sem demora as primeiras expedições para Angola e Moçambique, deram-se em Portugal os primeiros passos para a constituição de um corpo expedicionário para
os campos de batalha da Europa, seguiu para Londres uma missão de oficiais para se pôr em
contacto com o Ministério da Guerra inglês, fornecemos à França e à África do Sul armamento

de artilharia e de infantaria que nos fôra pedido ,e uma grande actividade militar passava a
exercer-se na mett"ópole e no ultramar.
.
Em Agôsto de 1914 rebentaram as hostilidades entre Portugal e a Alemanha, sendo
êste último pah o agressor. - Em Moçamhique foi atacado e arrasado, sendo morta a sua
guarnição, o pôrto de Maziúa, na front1eira l'USa-aIemã. Em Outubro do mesmo ano é atacado
por surprêsa o pôrto do Guangar, sendo trucidada a sua guarnição. No mesmo mês ocuparam fôrças alemãs os fortes do Dirico e do Mucasso. Em meados de Dezembro fortes colunas
mili,tares a1emãs atravessam o Cunene e brava-se o combate de Nauli.la que obrigou as fôrças
.portuguesas a retirar, ficando, porém, os alemães em estado de não poder fazer qualquer
.
persegUlçao.
Tôdas estas agressões mostraram à evidência que para a Alemanha a guerra em Africa
s'eria principalmente uma guerra de conquista das colónias portuguesas.
Para os portugueses a guerra teria de ser também uma guerra colonial em Africa, e
na met1rópole uma guerra, onde com o seu esfôrço e com o seu sangue ganhassem o preSTtígio
necessário para poderem manter a integridade dos seus territórios coloniais.
Todos os objectivos que então se tiveram em vista se conseguiram. No fim da Guerra
tÍnhamos pleno poder em todos os nossos territórios do ultramar e conseguíramos aquêle prestígio, ganho nos campos de batalha da Africa e da Europa, que ainda hoje está servindo de
apoio à nossa política internacional.
.
~

NORTON DE MATOS.
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CAPÍTULO VII

As grandes directrizes da governaçao ultramarina
portuguesa no período que decorreu entre as duas
guerras mundiais
A paz de Versalhes abriu em Portugal uma época de grande ~nterêsse pela vida
ultramarina, dando-nos a temporária segura.nça da padfica continuação da nossa velha soberania nas províncias de Além-mar. Mas da Conferência de 1919 voltaram os nossos representantes
com o sentimento de «perigos tremendos» e de grav·es responsabilidades.
Com vontade inspirada em motivos nacionais , lançaram-se alguns à dura tarefa de repor
lUS vias .da prosperida.de e da grandeza os nossos dommios de Além-Mar . .os resultados nem
sempre estiveram à altura das intenções, porque só a raros homens é dado fugir às órcunstâ.nc~s do seu tempo ou ao espíúto da sua época, medindo a porção de virtude ou de vício
que contém. Há na vida das idéias e dos métodos de acção social uma espécie de fatalidade que
faz com que o bem 'tenha de sair da repetição do mal e cada palheta de verdade da acumulação ,de muitos et1l1Os. Felizes os qUle assiSitem ao fim de longa expeliÍência: conhecendo os passos
da.dos em vão, podem enveredar por trilhos mais seguros.
Sob o aspecto dos métodos empregados e dos princípios que, na actividade colonial portuguesa, lhes servem de base, podem os anos que decorreram desde 1919 dividir-se em três períodos característicos : um vem da criação dos Altos Comissários até à publicação das Bases Orgânicas da Administração Colonial em 1926; o segundo principia nesta data e acaba na do
Acto Colonial; o último inicia-se com êste diploma.
As raizes do primei,ro vêm de longe: surgem ,talvez com as leis Orgâ,nica,s da Adrmini'stração civil e da Administração financeira das Províncias uLtramarinas, que abrem no nosso
dÍtveito uma época de inspiração predomLnal1Jtemente estlral11geÍta. Vfcima de mu~tas ilusões, o
1. -
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legislador foi levado a procumr as suas soluções no exame dos processos que algumas vezes pa_
reciam rter feÍ!to a prosperidade das colóruas alheias. Caracteriza-se êste período pela adaptação
das nossas instituIções às idéias mais em favor na literatura colonial .internacional. A autonomia
admÍ'nistraitiva surge às melholies inteligências como uma espécie de receita mágica, capaz de
operar a dissolução de 'tiodos os erros.
Nos anos seguintes, o entusiasmo colonial procura firmar-se já no fracasso das expetiências tentadas. Em ftiente de densa:s colunas de r,esultados desa.nimadores, o .Legislador sentia-se obrigado a ensaiar soluções mais modestas talvez, ma's ligadas à história, à vida, ao fevtio
da Nação. 1:ste é portanto um período de reacção, de ,~entativa.
Com o Acto Colonial surge no nosso direito a idéia da nação solidááa e orgamzada para
viver, progredir, durar, vencer: a oolonização d domínios uLtramarinos, a civilização de populações ,Í1ndígenas, são concebida,s como funções históricas da Pá,tria. Ponto último do desenvolv,imento secular de Portugal e sua tarefa permél!nente, fim supremo e responsabilidade de
tôdas as gerações, o Império eleva-se à aLtura de 'essência orgânica da Nação. A meditação dos
maLes, a col1recção dos enros, a indicação dos meios de acção a empregar e das largas ambições
a <lJtingill', são feitél!s agora à luz de vdhas v,erdades. Integradas ,n um corpo de doutrina, as imtituIções procuram o seu vigor na continuidade histórica, e no que nós somos, podemos e queremos ser, a sua fôrça e razão de existior.

I
O ano de -1920 estava destinado a marcar o momento do triunfo das idéias de
Clutonomia administrativa com as leis 1.005 e 1.022. Parecia o legislador querer dar às Colánias apenas «autonomia financ'eira e descentralização compatíveis com o desenvolvimento de
céllda uma». Mas com o decreto 7.008 a lei desinteressou-se da vida das Colónias, como se estas
não fôssem e não devessem ser sempre parre da Nação. O Poder Executivo passou a ser, na
vida ultramarina, uma vaga sombra; ficou sem poderes para ordenar: e a competência para
fiscalizar era simpl,es aparência. Para cúmulo, estipulou-se que as poucas faculdades que lhe
eram deixadas, pudessem ser exercidas, temporàriamente, por Altos Comissários ~ que
acumulariam a competência de Ministros com a de Governadores, r,eünindo assim, no sistema
da lei, as atr~buIções de fiscais e de fiscalizados, de orientados e de orientadores.
A lei 1.022 consumou a abdicação: o Govêrno português depôs nas mãos dos M,tos
Comissários as funções que, em relação às Colónias, naturaLmente lhe dev~am pertencer. Demitiu-se dos seus deveres para com o Ultramar ao entregar-lhes as faculdades do Poder Executivo, nos tefimos da Constituição da República, com as atribuições do Ministro das Colónias.
Com excepções de limitado alcance, os diplomas por êles expedidos forél!ffi para todos os efeitos
equiparados aos emanados do Poder Executivo.
As conseq üênciaJs não ta!l'daram a fazer-se s·entil1'. LQ go em 192 1 o AI to Comissáll'io em
.Angola, tomando nas mãos autoridade que lhe não pertencia, fêz inserir, no Boletim OficiaI,
os decretos n.08 1 e 4 que tomavam a sua acção independente da do Govêrno Metropolitélll1o.
2. -

A PONTE SÔBRE O RIO ZAMBEZE, INAUGURADA EM 1935

É, em extensão, o maior ponte do Mundo, com 3.677 metros. Está situado entre Seno, na margem direita do ria
e Dana Ana, na margem esquerda
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Pelo primeiro mandava entrar em vigor o «Estatuto do Alto Comissário da República em Angola»; pelo segundo «promulgava» a «Carta Orgânica da Província». Pouco depois começou
a publicar providências em que a'Penas, como fundamento da legitimidade do exercício do
poder, invocava as disposições da Carta Orgânica de Província - diploma que não tinha competência para publicar. Depois de usurpar os poderes que o artigo 67-A da Constituição declarava serem da «exclusiva competência do CongressQ), afastava definitivamente o Poder Executivo da Administração da Colónia. A noção de solidarieda.de nacional apagara-se na lei
de Angola.
Diante dos males acumulados teve o le~islador de recuar. A lei 1.511 mCllrca um primei,ro e tímido pél'ss'Ü de salutél'r r,eacção, que a lei 1.838 felizmente acentua. Definindo e limitando com rigor as atribuições dos Altos Comissários, prometia uma ordem nova e tempos
melhores.
Não viram os homens de 1914 - e depois os de lQ16, que aprovaram a lei 5i)2-D , e
os de 1Q20, que votaram as leis 1.005 a 1.022 - que era falsa a sua lógica. Confundiam o
desenvolvimento económico e polítÍ'co das colónias com as instituições que as deviam re2;er.
Não s'entiam que o (Seu dever nacional fôs.s'e servir a soli.dariedad,e de interêsses que o país representa, dando-lhe coesão, fôrça, possibilidade de acção comum. Pulverizavam a Nação, sacrificando-a à simples acção local. Para êles autonomia implicava sabedonia.
A opinião pública, pela acção de anos inteiros de propagCllnda, exercia sôbre os governos forte pr,e,ssão em favor do novo sistema; como freqüenres Viez,es acontece nas democracias
parlamenta,res, a efémera impressão do momento fêz desprezar os interêsses r-ea:is e permanentes do povo e as convicções profundamente eI11'aizada;s nos homens mais reflectidos e prudentes. Faltou-nos o estadista que, tendo a visão geral e exacta do que havia de enga:nador nos
princípios novos e de anti-nacional nas conseqüências <lue inevitàvelmente haviam de attastar,
dispusesse de fôrça péI'ra resistir com tino e paciência à COJ.'lrente dos tempos. Os que a def:endiam exprimiam-se oom eloqüência e manejavam com habilidade a poderosa arma da esperança. Não há que culpar misto apenas os Governos e os Parlél'ffientos: a autonomia era o resultado da evolução do pensamento de uma geração.
Essa posição de espír~to implicava claro êrro de visão e dura injustiça: pressupunha
que o novo Império havia sido exclusivamente talhado na África, a golpes de audácia; élItendia
apenas ao trabalho gloroioso dos sol,dados e dos colonos que, muitas vezes desafiando o destino, tinham assegura.do a posse de territórIOS imensos, para deixar no olvido a enorme contribuição dada ao esfôrço imperial pelo Ministério do Ultramar - que previu os perigos e os
meios de os enfrentar e reüniu as fôrça's que em África haviam de levar a cabo a grande tarefa
- e ã batalha obscura, offiCIJS persistente e renhida, das chancelarias, contra as mais poderosas nações do mundo, em certos momentos aliadas contra nós em hostilidade comum. Na verdade
as vitórias do poder central deram aos heroísm~s locais a larga base jurídica e política ' neces, •
A
•
sana ao extto.
Veio a acontecer que, sob o regime de autonomia, as Colónias, durante anos, quási

completamente ignoraram a Metrópole. A obra colonizadora, que devia ser o resultado de persistenre esfôrço comum, passou a tlOimaJt aspectos puramente pessoais. o.s Altos Comissários
tiveram nas mãos todos os poderes; mandaram como quiseram; foram alguns para o Ultra.mar precedidos da ~ande esperaJnça dos povos e levél!l"do na bagagem consilderáveis meios de
trabalho: 21110 fim da jonnada, poderá alguém diz,er, com justiça, que a autonomia trouxe ao
Ulliramaor mais prosperidade, ordem, crédito, prestÍgio, do que o regime a que sucedeu?,
Em 1926 todos ansiavam pelo retôr.no a mais sensatas normas de vida. Os decretos 12.421 e 15.241 procuraJram sélltisfazer essa aspiração nacional.
Desejava agora o Govêrno, sem romper com os cânones da autonomia, impor «mais
efica'z superintendência e fiscalização» e defmilt, de modo a evitar confusões, a competência da
Metrópole e dos Governos Coloniais; e queria, ao mesmo tempo, modificar o Itegime dos
Altos Comissários, pélJra tonnar possível a sua adaptação à .diversidade da:s cÍltcu1l1Smnci<l!S excepcionais que o deter.rpinélJram.
Na nova or.dem de cousas, a função legLslativa continuava dividida pelo Con~esso /da
República, pelo Ministro e pelo Govel.1nador da Colónia. Mas a: cada uma destas entidades pertenciam agora atribuições melhor definidas e classificadél!s segUindo a natureza dos órgãos que
as deviam exercer.
As funções executivas eram entregues ao Conselho de ,Ministros, ao Ministro das
Colónias e aos Governadores. tstes guardavam de facto a suprema autoridéllde no Ultramar.
Mas só em ca'sos excepcionais - e a titulo temporário ~ podia o Conselho de IMÍ1l1Ístros
submeter uma Golónia ou um gr.upo de Colónias ao il"egime dos ALtos Corriissários: as a.tribUlções de quem exercesse o ,cargo Sedé!Jffi as dos Governadores, acrescidas das que, pertencendo normalmente ao Ministro das Colónias, lhe fôssem conferidas em decreto competente.
A institu'ição permanecia: mas a sua natureza modificava-se.
Novas Cél!ttas Orgânicas vieram então sucessivamente à luz do dia, na monótona repetição das mesmas normas. As aspirações de ordem tomavam corpo na Metrópole, enquánto os
problemas e as dificuldades se a:gravavrun no Ultramar. 'A reforma de 1926 revela nobres intenções: mas o estudo das suas normas indica que as soluções se não apresentavaJffi aJÍnda ao
espírito dos governantes na sua unidade total.
3. -

4. - Em 193 0 o Acto Colonial ahre uma nova era na vida colonial portuguesa. Estabelecem-se então as bases do que pode chamar-se o «sistema da solidariedade». Os seus três
pontos essenciais são estes: unidade da Nação; solidariedade de tôda's as suas partes componentes; descentralização admini'Str.ativa.
A adopção dêstes princípios representou uma revolução no nosso direito ul.trama:rino. A
unida.de política dos territórios portugueses opõe-se à sua dispersão; a soli.dariedade à j.~orân
cia e alheamento mútuos; a descentralização à autonomia. As novas directrizes apaorecem-nos definidas no Acto Colonial em ' termos exoelentes, muitas vezes lapidares. «(o Império
Colonial português é solidário nas suas partes componentes e com a Metrópole: , neste pri.nd-

pio fundamental se deve inspirar tôda a sua actividade espiritual, administrativa, financeira e
económica». ((A solidariedade abrange especialmente a obrigação de contribuir pela forma
adequada para que sejam assegurados os fins de todos os seus membros e a integridade e defesa da Nação» . ((EntJre nós ~ disse o Dr. Salaz:lll' = constitullnos a variedade da unidade,
campo de ,tJrahélJlho comum, nas condições definidas pelas conveniências de todos; pera.nte os
outros países, somos simplesrnente a unidade, um só e o m esmo em toda a parte». E o Ministro das Colónias acrescentou : ((a Nação é a mesma em todas as péllrtes do Mundo».
O conjunto de princípios estabelecidos não cabe na classificação cor,rente dos siSltemas de
política colonial: sujeição, assimilação, auoonomia. Concebe a colonização como função histórica da nação portuguesa, sua essência orgânica: desde há mULtos sécu.Ios que e~ta identificou a sua própria existência com os trab3Jlhos ligados à posse de domínios ultramarinos e à civilização das populações indígenas. Mas não é o interêsse-da Metrópole que a dirige : o E~o
não trabalha para esta, para acrescer o seu poder, prestÍgio ou riqueza, à custa do U1tram(l[". A
sua preocupação é o bem comum; o seu fim a criação da harmonia política, do equilíbrio geral económico, financeiro e social.
T amoom não é um sistema de ass~milação. Não quere forçar as Colónias a reproduzirem a Mãe.,Pátria : pelo contrário, dá-lhes instituIções próprias, procura salvaguardar a sua
personalidad.e. Ergue-se naturalmente sôbre o patliiotismo de todos, mas aceita e aproveita as
diferenças de cada um . Não tem por fim submeter todo o território às mesmas regras . Dá todos
os direitos ao que é local, embora não veja motivos para os recusar ao que é geral: Procura a
conciliação de todos os interêsses e elementos que formam a Nação.
Não se escravizou também à auoonomia. Concebe como um todo - uma solidariedade
- o conjunto dos te11ritórios e populações portugueses. Quere-os unidos, para realizar os mesmos fins colectivos, traba,lh3Jndo no amor da mesma hi~tória, vivendo em comum as mesmas
dificuldades, ansiedades e alegrias. Mas não aceita como uma fatalidade a idéia de que as Colónias são pátrias futuras, subindo já a escada que leva à independência: Dá-lhes os poderes
precisos para r.ealizar em os seus interêsses mas, partes integrantes de uma va'sta construção
política, não as pode alhear das vicissitudes desta, como se no mundo só o seu interêsse contasse: vivem para si e para tudo o que é português, dando e recebendo, em comunhão de
sentimentos. A -autonomia não está nas nossas tradições: a sua adoptação seria uma forçada
assimilação das llnstituIções nacionais a institUIções estranhas, que só têm raízes na história de
povos que nos são alheios e em interêsses que não condizem com os nossos .
O sistema da solidariedade procura conjugar o nacional com o local, garantindo aquêle,
protegefldo êSlte, na combinação dos esforços e interêsses de todos . f um SÍ:stema de colaboração, de cooperação para os fins comuns de civilização, de defesa, de recíproco ampélJfo, que
essencialmente caracteriz3Jffi as PáJtJrias e justificam a sua existência. Mais do que no de autonomia, no regime da solidCllr:Íedwe os indígenas têm ,Lugar predominante. Aquêle nasceu e
desenvolveu-se exclusiv3Jffiet1Jte no interêsse dos colonos europeus. Os nélltivos foram relegados
pélJfa último plano, quando não perseguidos e mesmo aniqui1ados. O sistema que, brotaru:lo

das fundas raíz·es da história portuguesa, defende a solidari,edade imperial, funciona sobretudo
no i.nterêsse moral e material dos indígenas. rende a «faz·er justiça e a fazer muita arista.ndade», como disse em 1933 o Ministro das Colónias -:-= sabe que «o dado ess·encial da coloni
zação é de ordem humana».
Os princípios que inspiraram o Acto Colonial encontraram a sua interpretação e desenvolvimento na C arta Orgânica do Império Colonial e na Reforma Administrativa Ultramarina ~ diplomas que descendem em linha directa do sistema da solidariedade C).
Na ordem política procurou a CalI1ta Orgânica dar realidade essencialmente ao seguinte
conjunto de idéias: I) simplificar a legislação orgânica colonial; 2) criar uma forte hierarquia
de órgãos de Govêrno, com competência exactamente demarcada; 3) estabelecer unidade de
direcção no Govêrno do Império; 4) organiza'! fovmas de ligação constante entre os órgãos centrais do Govêrno e os interêsses locais; 5) garantir a cuidadosa aplicação do princípio da especialidade Legislativa; 6) deixar aos órgãos de Govêr.no das Colónias liherdade de decisão acêrca
das matérias de interêsse local.
A confusão legislativa tinha atingido no UltramaJr um grau agudo. Nas Cartas Orgânicas
para invocam1os o ex,ômplo mais aLto - as matérias trataJdas eram as mesmas e na
sua quási totalidade comuns; para salvar aparências, por v·ezes encontravam-se regidas de
modo diVlerso e às v,ezes arrumadas com aritérios diferentes; mas tinham o mesmo objectivo,
tratavam os mesmos problemas com o mesmo espkito, davam-lhes as mesmas soluções. Provavam os factos que, na ver.dade, a «Carta Orgânica» das Colónías portuguesas era só uma. Insistindo em manter oito diplomas orgânicos, teimávamos apenas numa mentira legislativa.
Parecia que queríamos dar ao mundo a impressão de grande irregularidade na nossa arquitectura imperial. A realidade portuguesa, que dominava a vida colonial, tornava vãs tôdas as ten-=-"'

(1) No Parecer acêrca da Proposta de lei n.o 114 (Alterações à Carta Organica do Império), publicado no
Diário das Sessões da Assembléia Nacional (suplemento n.O 98), em 1937, diz-se que o decreto-lei n.o 23.228, de
15 de Novembro de 1933, «sancionou, depois de alterações importantes terem sido. introduzidas no seu texto, o
Projecto de Carta Organica do Império elaborado pela Comissão nomeada pela portaria 6.876 de 28 de Julho de
1930». Na discussão um mal informado deputado repetiu a afiTmação. Convém corrigir êste êrro.
Na verdade, o Ministro das Col6nias de 1933 apresentou à Primeira Conferência dos Governadores dois
projectos elaborados pela Comissão referida - ambos versando as mesmas matérias - : as «Bases Organicas da
Administr3!ção Colonial», a «Carta Organica do Império Colonial Português». Mas, depois de discutidos pela Conferência dos Governadores, foram rejeitados, por se entender que não correspondiam às necessidades da administração colonial. Ao Ministro das Col6nias do tempo s6 fÔTa dado conhecimento da sua existência poucos dias antes
da reünião da Conferência; julgava que a Comissão criada pela portaria 6.876 tinha desistido de levar a cabo o
encargo que lhe haviam confiado. E assim, em 1930, começara, por simples interêsse pelas cousas coloniais, a reünir elementos de informação acêrca de reforma do Gov&no e da Administraçção ultramarinos. Em 1933 tinha já
elaborado os seus projectos de Carta O rganica do Império e de Reforma Administrativa Uluramarina, que, com
larga antecedência, foram inscritos no programa de discussões da Conferência. Tendo porém a Comissão, inesperadamente, apresentado os seus trabalhos, entendeu que, antes de outros, deviam estes ser sujeitos ao exame dos
Governadores. S6 quando, por decisão unanime, foram postos de lado, recaÍu a atenção da Conferência sôbre os
dois Projectos do Ministro. Estes foram então largamente estudados e, sem alterações de vulto, constituem hoje a
Carta Organica do Império e a Reforma Administrativa Ultramarina. Não há portanto parentesco entre estes diplomas e os dois projectos da Comissão. Todos correm impressos. E é fácil verificar que as idéias e soltl/:;ões de uns
não são as dos outros: nas matérias tratadas, na classificação destas, na redacção das disposições, não há paralelismo. A Carta Organica e a Reforma Administrativa nada devem à Comissão aludida.
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tativas de diversificação e, vencendo Parlamentos e Governos, emp'urraya estles par.a a simpli~i
dade e para a unidade legislativas.
Examinadas com critério intransigente as diferenças ~istentes entre as normas fundamentais do direito ultramarino, v,erificou-se que tôdas cabiam dentro de alguns pequenos
parágrafos, abertos como excepções sem relêvo à massa esmagadora das disposições gerais comuns. Sôbr.e esta fácil observação tinha de erguer-se a Carta ,orgânica do Império.
A organização, fortalecimento e rigorosa demarcação, com sentido hierárquico, da competência dos órgãos legislativos e de govêrno coloniais era necessidade que vinha a seguir. A
matéria, como vimos, tinha sido já limpa de muitas dificuldades pelas Bases Orgâmcas de
1926. Mas não parecia bastante. Indo mais longe, a Carta Orgânica ocupou-se pnmeiro dos
órgãos centrais do Govêrno do Império e depois dos Governos Coloniais. bncarou aquêles pela
ordem da sua importância na Nação: A Assembléia Nacional primeiro, o Govêrno Central
depois. Àquela ficaram as poucas matérias que o Acto Colonial lhe atribuía: para o Consdho
do Império reservou a faculdade de substitUlr o Parlamento em casos especiais.
Abaixo da Assembléia colocou, como órgãos de Govêrno Colonial, o Conselho de
Ministros, o Presidente do Conselho, o MinistrO das Colónias. Ao Gabmete deixou as suas funções tradicionais; ao Chefe do <Sovêrno confiou o papel de dirigir as actlvidades do Ministro
das Colónias e de as coordenar com as dos mais membros do Gabmete. Do Ministro das Colónias fêz o principal ori,entador e dirigente da política imperial; na ordem legislativa a sua competência abrange tôdas as matérias que representam ~!1terêsses superiores de pOlÍtlca colonial
portuguesa ou são comuns a mais de uma Colónia; na ordem executiva manda-9 manter a
soberania e fazer observar as leis, orientar, supetintender e fiscaliza,r o Govêrno e a admllustração do Império
Abaixo vêm os Governadores: a sua competênci,a legislativa abrange tôdas as matérias
que, respeitando exclusivamente à colónia, não estão na alçada dos órgãos centrais. Das normas 1egais ressalta nltidamente a idéia que presidiu à sua compilação: o estabelecimento de sólida unidade de direcção no Govêmo do Império. O Ministro das Colónias definiu, em 1933,
êsse pensamento central do modo seguinte: «a unidade da Nação exige unidade de pensamento directivo - . quere dizer, unidade de acção governativa». «Tudo o que é comum no Império tem de ser organizado e realizado em comum. Nenhuma autonomia ou interêsse se lhe
deve opor». «O Ministro das Colónias, de que o regime das autonomias tinha feito a apagada
sombra .de uma autoridade, retoma assim, na ,"ida nacional, um papel de primei:ra grandeza.
Deve dominar tudo o que é colectivo no Império».
De facto ou concebemos a idéia da unidade nacional como princípio superior em que
tôda a construção jurídica do Império se deve apoiar, ou nos resignamos a aceitar a pobre solução de Govêrno que faz do país apenas um transitório tutor de possessões a caminho da independência: num caso, teremos de concluir que aos órgãos que representam e dirigem a Nação,
deve ser dada a fôrça constitucional precisa para desempenharem plenamente a função que
lhes fui confiada!.. no Qutro podemos efectivamente libertá-los de tôdas as tesponsabi.Jidades. A

viril consbrução da solidaltiedade exige a pr:imeira solução :.. concebendo como um todo haJtmó-nico a vida portuguesa, superior aos homens de hoj'e e destinado a prolongar-se na história, dá
a cada problema interpretação conforme com o espírito nacional e procura ,realizá-la em todo o
Império - tendo sempre em conta, evidentemente, as condições locais, mas nunca se afastando
.do que é colectivo, geral, permanente. O Ministro do Ultrama:r é assim, por lógica razão, elevado ao papel de orientador e coor.denador das actividades imperiais portuguesas.
Ora é evidente que a abundante, imparcial e constante informação das condições de
vida no Ultramar é condição vital de bom exercício da larga função atribuída ao Ministro. Os
termos em que decorrem as relações normais da administração - .- . as notas, os relatórios, os
telegramas =- não bastam para isso. As inspecções que a lei instituíu com feição regular são
mais alguma cousa, mas não são tudo. As freqüentes visitas do Ministro às ColóniéllS permitem
contatos locais, vistas directas : mas só em condições políticas especiais podem ef.ecruar-se. J:
preciso criar «acontecimentos>l que, de ttempos a tempos, l.evantem dos arquivos das Repartições os problemas submersos sob a poeira ou apenas adormecidos, atraiam as atenções para a
sua discussão, agitem o espírito público à volta de soluções possíveis, chamando para o Ultramar todos os cuidados. Isto levou o legislador de I933 a instituir, ao lado do Conselho do Império, dois órgãos consultivos permanentes, de importância que não parece necessário encarecer: a Conf.erência dos Governadores Coloniais; as Conferências econámicas do Império.
Aquela deve reünir-se 55em Lisboa de 'três em três anos, para a discussão dos assuntos que na
ocasião mais Ll1.'ter:essem ao Govêlino e à administração geral das Calónias e seja vantajoso tratar
em comum». A sua prirneira reünião efectuou-seem Junho de I933. Deu-se à inauguração
todo o brilho que a novidade exigia: Durante um mês de trabalho ininterrupto, cobriu os
problemas mais urgentes da administração ultramarina. Com razão pôde o Ministro das Colónias afirmar, no fecho das sessões, que a abra feita «durante longos anos havia de dominar a
vida colonial portuguesa!~ .
Em I936 reüniu-se, sob a presidência do Dr. Francisco Machado, a segunda Conferência dos Governadores, dentro do espírito da anterior e utilidade indisputável.
As Conferências Económicas do Império constituem uma espécie diferente de assembléia. Os seus membros vêm de meios maioS largos, as suas discussões têm outros objectivos e
.destinam-se a trabalhar de modo diverso: pretendem agitar opiniões, modos de ver, interesses,
sentimentos. Em cada caso s·er-Ihes-á dado número limitado e bem definido de problemas,
para os discutirem, (mm pouco confoome o método das grandes assembléias intemaciona.Í:s».
Um ensaio destas Conferências realizou-se em Luanda em I932: não foram desanimadores
os resultados . Por isso o a:rtigo 5'° do decreto..Jei que aprovou a Carta Orgânica, convocou a
primefira para Lisboa; veio, com grande brilho, a 'reünir-se em I935, já sob a Presidência do
Dr. Frél!11.cisco Machado.
De tudo isto se vê que o Govêrno do Império se apoia em normas que, embora estreitamente aparentadas, estão em campo diverso das que regem a vida política metropolitana.
Muito béll1'ulho se fêz noutro tempo à volta .dêste assunto. A escola da autonomia pl'O-

damava, tomo árgumento InvencÍvel, que cãda Co16nia precisava da sua legislaçâó próprià l
ada,ptada ao meio; a aplicação de leis alheias seria elemento de confusão e de estagnação.
Não se pode negar que cada clima ou território tem exigências especiais e que seria
absurdo impor a todos os país~s legislação uniforme. Mas inegável é também que, quando
homens de certa raça e hábitos velhos se instala,m em país novo, levam consigo um conjunto
de modos de ver, idéias, ambições, tradições, de que se não desembaraçam fàcilmente, como
não conseguem libertar-se da .língua ou da religião; e, desde a primeira hora, a sua tendência
é reproduzir na terra de adopção o conjunto de instituições que deixaram na Pátria e em que
se tinham acostuma,do a viver. Esta tendência constitue a fôrça de atracção das leis metropolitanas. Só para o problema novo que surgiu no .local e não tem paralelo na terra-mãe
se procurad norma especiaL lMas se, em outros terútórios coloniais, ê.1e tiver já aparecido,
a tendência será resolvê-lo com a lição da experiência f.eita por gente da mesma grei; a ~mpor
tação da regra de direito coloni'al pátrio será recurso naturalmente seguido. Vencendo a fôrça
dos Governos e dos sistemas que procuravam dar a cada colónira a. ilusão de .uma legislação
particular, dif.erente das outras, a reahdade veio a mostrar que, no Ultramar português, só o
que é caracteriza,damente local está de facto regido por direito especificadamente local. Tudo
o mais tende a modelar-se por normas de mais ou menos ,extensa generalidade. Ao fim da longa
caminhada da nossa colonização, tem de reconhecer-se honestamente êss·e facto. O que importa à defesa dos i,nterêsses e da boa onçlem jurídica do UI,tramar é que nunca se faça a aphcação a uma Colónia. de regras do d~reito meuropolita:no ou de outra Colónia sem prévio e rigoroso exame do meio em que devem vigorar. Dentro desta orientaça,o, garantiu-se às Colóniléls
ampla liberdade na decisão do que era puramente ld, efectivando-se ,larga descentraEzação
admi'nistrélltiva. O regime da Carta Orgânica não é nessa matéria menos generoso do que o da
autonomIa.
Ao la,do dêstes princípios e como êles importante, radicou-se, nestes últimos dez anos,
uma certa tradição de processos de Govênno. Sendo a comunhão em sentimentos de amor pelo
património comum, a base do sistema de solidariedade, ·entendeu-se que a plena realização dêste
dependia da criação de uma mentaEdade colectiva estreitamente ligada às colónias: e êste foi o
ponto de partida de tôda a obra de difusão de factos históricos, económicos, sociais, de ordem
ultramarina, ultimamente efectuada. Conhecer o Império seria o primeiro mandél>mento da vida
nova. T ,eria a sua justa contrapartida Além-Mar, na propaganda da M 'etrópole, da sua velha
história, dos seus costum·es e tradições, da ·sua. cultura e belezas naturais, da r.iqueza atltística
aoumulada pelos séculos. Para. isso fizeram-se Exposições e criaram-se Revistas, publicaram-se
liv:ros numerosos, organizaram-'se excursões, em actividade plurifonrne e persistente, que tro~e
as Golónias à real~ade diária da vi.da metropolitana.
E foi-se mais além, para dar à solução dos problemas a fôrça que provém do contacto
directo com as realidades e aos que mourejam no Ultramar não só a certeza do cuidado que
os seus interêsses e bem-estar inspiram, mas também a sensação da presença do Govêrno: ,
em viagens sucessivas, os Ministros das Colónias foram aos locais estudar as necessidades que

demandam satisfação e auscuLtar s8bre elas o sentir das populações, para que a dist~ncia não
apagasse as voz'es dos que pedem e menos ainda as dos que se queixam. Pela primeira vez receberam as Colónias de Africa a visita do Sr. General Carmona em missão de soberania, de paz
e de união. A sensação de abandono, aflição e mágoa de todos os que trabalham em Africa,
irá assim morrendo sob o impulso desta liberdade nova que lhes foi outorgada: falar aos
Governantes francamente e cara a cara.

11
5· - Ao findar a guerra, a construção jurídica da administração Local uloramarina parece
erguer-se sôbre a conoepção da Colónia como pessoa de direLto, viViendo por si, dentro do sistema de órgãos representativos e de competênc.ias que a lei estabelece: nas regras em vigor não
transparece um conjunto de dir,ectrizes essenciais; dir-se-ia que foram editadas apenas como
defesa contra a fiscalização da Metrópole.
A lei cuidou sobretudo da máquina da administração local. O Governador era a autoridade superior da Colónia, concentrando nas suas mãos latos poderes; representante do Poder
Ex'ecutivo e suprema autoridade civil, dominava de facto a sua administração: e nesse sentido
podia diz.er-se que à autonomia correspondia uma forte centralização. A Legislação baseava-se
em dois princípios que deveriam repelir-se.
_
Logo abaixo apareciam em certas Colónias os Gov,ernadores de Distrito: mas estes
erãm a:utoridades essencia·Lmente delegadas, com restrita competência; a sua actividade dependia da vontade superior, s·em f8rça na lei, sem aLma própria. O mesmo, com mais forte ra-zão, se podia dizer dos administradores de circunscrição, que par,eciam ter sido essencialmente
concebidos pelo legislador metropolitano como autoridades indígenas.
Ao lado do GovernadOr funcionavam os Conselhos Legislativo e Ex·ecutivo. ~ste úlcimo tinha carácter técnico e consultivo, sendo composto quási só por funcionários. Ao primeiro perlJencia discutir e votar os diplomas legislativos que, nos lJermos da ConstituIção, fôssem
da competência dos Gov,ernos coloniais - sem excluir a definição do estatuto civil, político e
criminal dos indígenas. A limitação mais sensívd oposta à sua decisão era a que f'esultava da
necessidade de respeitar as disposições org~nicas e a competência dos órgãos superiores.
,N os casos mais importantes, os diplomas legislativos só eram executórios depois da
aprovação do Poder Executivo =- disposição que de facto deixava t8da a autoridade nas mãos
do Alto Comissário. E ao Governador era dada a faculdade de sobre-estar na execução de qualquer resolução tomada, sempre que a considerasse contrária aos interêsses públicos: não se
criticarão estas prudentes disposições senão pelo que representam em si de fundamentaLmente
I
contraditório com o sistema que as gerou.
No fundo, os Conselhos referidos não eram entidades representativas da opinião ou
da vontade da Colónia, nem, no maquinismo da administração pública, o seu papel tinha
valor fundamental. Assim, a própria lei que levava o princípio de autonomia às suas piores
conseqüências, atraiçoava êste: des·1igava a Colónia da Meorópole, mas, por debaixo das apa-
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rências, a auronomia da Colónia significava apenas irresponsabilidade da entidade administra~iva super:ior. Não era um sistema, mas um pr,ivilégio.
A impressão mais forte que ressalta do estudo das leis do primeiro período que conside.rámos é a da artificialidade da construção jurídica tentada. Quási se diria que se inspiravam no
pensamento escondido de confiar tôda a autotÜdade ao Governador, lançando-lhe a Golónia
nos braços, para a levélJr a melhor destino,: a aparência de um sistema de representação ocultava a dureza dêste facto, pélJra que o poder da primeira autoridade da Colónia não aparecesse
como l1Ja verdade era ~ total, exclusivo, irresponsável.
~ Poderiam esperar-se desta organização, por larga colaboração no est:udo e decisão das
questões, resultados educativos da opinião pública, dos funcionários, dos vogais dos Conse-'
lhos? A resposta parece ser simples: tudo na Colónia dependendo dos Governadores, dêles
dependeriam também os efeitos, bons ou maus, do sistema. O regime administ:rativo adoptado não implicava um certo conjunto de pr,incípios, de objectivos ou de métodos de acção.
6. - No períod() ,imediato a autoridade do Governador é francamente limi·tada pela do
Poder Executivo. O Govêrno colonial adapta-se a fórmulas de maior colaboração com o poder
central. A aparência de Poder Legislativo que era o- Consoelho legislativo dissolve-se. Junto
do Governador surgem agora os Conselhos de Govêrno, com atl1ibulções consultivas e dehberativas. Como se vê, à simples idéia da representação das correntes de opinião e dos interêsses
locais, sobrepõe-se uma noção de competência, que a pres'ença dos vogais de nomeação pretende traduzir. Aproximamo-nos assim das necessidades reais das Colónias. O Conselho de
Govêrno pretende ser um elemento de cooperação administrativa, mais modesto mas mais útil
do que o seu antepassado. Dêste destaca-se agora a Secção penmanente, especialmente encarregada de dar parecer acêrca dos regulamentos necessários à boa execução dos diplomas vigentes
na ·Golónia. Tem, como os antigos Conselhos Executivos, de que é herdeiu directa, natureza técnica, essencialmente consultiva: serve para facilitar o t:rabalho do Govemador - traz·eI1Jdo-o em contacto permanente com a evolução da vida adminÍstrélltiva.
Como se vê, o grande cuidado do legislador, durante êste período, consistiu em tra'zer
a limites razoáVleis, aprendidos na eXperiência, a aplicação dos princípios cont~dos na legislação
anterior. Ma:s as directrizes gerais administrativas não parecem ter mudado. A expressão legal
da velha superstição de autonomia não sofrera abalo.
A sua sombra a desordem tinha assumido proporções desoladoras. Da confusão legislativa tinha resultado o esquecimento dos objectivos superiores da colonização; ia perdido o espírito de serviço, substituído por preconceitos burocráticos. A obra administrativa prosseguia ao
acaso, obedecendo a ordens superiores, mas sem a inspiução superior que vem do conhecimento exacto dos fins a atingir, dos métodos a empregar; aqui e ali apareciam funcionários
óptimos, desajudados e isolados: mas não havia serviços óptimos.
Seria injusto não fazer referência a um diploma que, filh<>. de longa experiência primeiro recolhida e reduzida a fórmulas legais em Moçambique - parecia ser, no domínio
da administração ult:ramarina, ainda em 1930, a única séria fôrça de coesão e de entusiasmo:

I

441

o Regulamento das Circunscrições Civis de Angola -. que ficad na história da legislaçáo
portuguesa como padrão do espírito de realidades que deve an~mar a direcção do esfôrço colonial.
7. - Ao terem de restabelecer a ordem no domínio que pretendiam reger, deixaram-se
a Car.ta Orgânica do Império Colonial e a Reforma Administrativa Ultramarina guiar pelos
seguintes grandes objectivos, que subordinam tôda a arquitectura das suas norma'S: I) estabelecimento de forte unidade de comando na Colónia; 2) instituição de um regime de larga
descentralização administrati"a; 31 desconcentração .de poderes; 42 efeotivação constante de
responsabilidades; 52 manutenção de ligações permanentes entre os serviços; 6) criação dos
meios necessá'l.~ios ao exercício da competência dos governadores subalternos; 72 ~mposição de
métodos gerai's de trabalho; 8) constituição da carreira civil oolonial, base e demento activo
da obra admini'strativa.
Ao lado da forte autoridade d~ cLirecção imperial instituíu a Carta Orgâ.nica sólida unidade de comando em cada colónia. As duas idéias completavam-se. No Terreiro do Paço,
dando as mais altas inspirações a tôda a polftica ultramarina, situa-se a primei,ra: O Império
dev·e ter uma só direcção, em nome de tudo o que nêle é geral ou comum. Mas na Colónia,
interpretando a vontade superior e aplicé'ndo-a às condições locais, deve eX1isúr um só comalndo,
confiado ao Governador. A competência dêste foi tão cuidadosamente determinada como na legislação anterior. Em relação à Colónia, a sua categoria política, o seu prestÍgio e poder de
acção, não ficaram deminuídos. Continua a ser a autoridade a tôdas superiür, tanto na ordem civi-l como na ordem militar, o mais aLto agente e l'epresentante do Govêrno, o protector
dos indígenas. ~(Não se lhe entrega a ColónLa» = como de Moçambique dizia Mousilnho,
«para a governar o melhor que soubesse e pudesse», mas para ser nela a primeira autoridade, em colaboração com as que lhe estão subordinadas, dentro da ordem de objectivos e de
métodos traçados pelas que lhe ficam superiores. «As funções legislativas dos Governadores
coloniais são sempre exercidas sob a fiscalização da Metrópole». «As funções execulJivas em
cada Colóni.a são desempenhadas, sob a fi.scalização do Poder Executivo, pelo Governado!».
Quando se compara a competência desenhada no decreto 7.008 com a da' Carta Orgânica, tem de concluir-soe que a figura jurídica do Governador ganhou relêvo, preci'são, segurança. bste é agora o truto amadureaido de longa evolução legisla'úva: não aparece em altura
isolada, único, irresponsável mas desprotegido , absoluto mas sem garantia de continu't.dade nem
fôrça ou apoios na colectividade; é a peça central de enorme maqU!inismo que depende dêJe
~os seus grandes movimentos, mas de quem êle depende sempre. Para promover o bem da
Colónia dispõe de todos os poderes necessários. Nas decisões que respeitem apenas aos territórios desta, a sua iniciativa é tão livre como nos tempos da autonomia.
A Reforma Administrativa levou ma,is longe êste amor de decisão local, ao tentar orientar a vilda ultramarina palta um reg~ de grande desconcentração de faculdades e~ecU!tivas.
Deu aos Govemadores a massa de poderes precisa para assegurar a unidade da Colónia e a
defesa dos seus interêss·es gerais. Mas a concentração de tôda a autoridade - e de tôdas as
formas de autoridade e - na capital da Colônia, examinada nas suas conseqüências, pareceu um
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êrm. Ao lado do que é geral em relação a esta, há o que é nitidamente regional; ao lado da
faculdade de decidir, está a necessidade de éIIdaptar as decisões às circunstâncias locais e de as
executar sem demoras, interrupções, violências ou con:temporizações inúteis.
Tudo aconselhava a desconoentração' de poder,es: a distância que separa a capital dos
pontos onde a acção administrativa tem de exercer-se; a moros,idade de comunicações e a conseqüente demora nas dec'isões; a ignorância ou incompr.eensão em que os órgãos centrai's da
ColónÍ'a viVlelm muitas vezes em relação às neo~ssidades locais; a insuficiência natural das organizações burocráticas, nem sempre preparadas para dar,em aos problemas rápida e oportuna
solução; a 'bend~ncia absorv,ente dos s'erviços que estão em contacto com o Governador; a dificuldade com que os Governos subalternos se fazem ouvir; a falta de continuidade na direcção das Colónias, que nada compensa na vida. local; a tendência, sempre notada, dos Governos
gerais para desenvolverem ?- capi,tat em prejuízo das mais 'vegiões; a desigualdade do tratamento d:a.do às administrações inferiores, cujo progresso péilrece depender mais da boa vontade
dos Governadores do que dos recursos ou iniciativas próprias.
Gerações sucessivas de coloniais 'trouxeram à luz do dia estas deficiências. A Reforma
Adminisbrativa tentou dar-lhes a possível solução. Para êsse efeito criou a figura do Governador de Pwvíncia, com .léiirgas atribuições de autoridade, de administração e f.iscalização, de defesa ,económica, de protecção aos indígenas, de colaboração na administraçio geral da Colónia.
O Governador da Pwvíncia, no espírito da lei, não é simplesmente lUIla autoridade delegada:
a Reforma dá-lhe fôrça própria, faculdades de acção que devem ser aproveitadas.
Abaixo dêles foram criados os Intendentes de Distrito - destinados UIffi dia a desaparecer da hierarquia administrativa. E logo depois vêm os administradores de circunscrição, fulcro
do Govêrno local ultramarino: só dentro do espírioo do Regulamento das Circunsarições de
Angola e do seu antecessor de Moçambique se inovou alguma cousa em relação a estes; queria o legislador sobretudo coordenar melhor as activi,dad'es de todos, dar solidez à sua autor,idade e inspiração comum, ao seu esfôrço em matéria de política indígena. As longas e pormenorizadas disposições que lhe são dediCélldas na Reforma Administrativa Ultramarina
destinam-se a fazer dêles, de facto e não apenas na longínqua intenção do legislador, «os
representantes, junto das populações indígenas, da soberania da Nação, da autoridade do Go~êrno, da ordem, da dignidade, da. justiça da ciVli.lização portuguesa»; exigimos-lhes muito
mas dêles confiamos muito. A letra da lei traduz, q.uási com comoção, uma grande espemnça
e éIImbição não menor. Assim todos as en~endam e realizem.
Para que estes p.l1incípios pudessem encontrar 'vigorosa efectivação, era preciso aliar aos
poderes legais a constante e intransigente efectivação de responsabilidades. E'sta, de facto,
nunca em Portugal existiu: e a desordem éIIdministrativa das Colónias, que vozes desinteressadas de há muito denunciavam, a essa falta se pode sobretudo atribuir. Os mais justos esforços de fiscaliz'ação foréilm anulados por nem sempre sinceras resis~ncias.
Conttla. êste estado de espírito pretendeu reagir a Reforma Administrativa. Criou duas
ordens de Inspectores, para que todos os graus da hierarquia ficassem sujeitos a crítica; regu-

lou os seus deveres, instlituíu um sistema de infonmações que obriga a EreqüentJe exame dos
serviços; organizou normas disciphna,res rigorosas mas claras, com sanções proporcionadas à
violência moral e funoiona:! das taltas; bas'oou as promoções em concursos, na antigüidade e
na escolha; decretou f.ormas de sdecção para a exclusão dos i.ncapazes morais ou profissionais,
criando órgãos independentes para a sua aplicação e, para estÍmulo dos melhores, estaheleceu
honras especiais. Assim, o legislador procurou vincar a importância fundamental que atr~bue ao
trabalho de cada dia" ao esfôrço persistente embora humilde, continuado através de aros, na
rigorosa execução das obrigações de cargo.
Lutando contra a 'oondência, tão viva nas ColónÍas, paca fazer da actividade de cada
funcionário como que um esfôrço desligado do trabalho comum, provocou a Reforma Administrativa, dentro das conclusões a que chegaram os modernos estudiosos da organização cientÍfica do trabalho, fr,eqüentes contactos entre os principais responsáveis pela obra da Coloni.ta,ção. A idéia 'que presidiu à organização das Çonferências dos Governadores foi assim transportada para o campo da Colónia, onde Conselhos de Governadores de Província foram criados e,
mais abaixo, para o campo da Província, onde se decretaram Conferências dos Intendentes de
distrito e dos Administradores. Os fins de ambos ficaram claramente expressos na lei e são paraLelos. Destinam-se a dar aos Governdores a ocasião precisa para desenvolverem, diante dos
s'eus subordinados, as suas idéias e projectos, orientando-os na execução dos planos gerais de
administração, ouvindo as suas críticas e conhecendo das suas dificuldades, habilitando-se a agi, rem dentro do mesmo pensamento. As Conferências devem constituir verdadeiros exames do
trabalho realizado, para que uns aproveitem a eJ()periência dos outros, conjugando esforços, planos e 1l1tenções.
Para que tôda a engrenagem das Colónias funcione com o mesmo ri.tlmo e dentro de
processos que não oscilem com 9S homens que as dirigem, instituíu a Reforma métodos de
trabalho inspirados nas lições dos gra,ndes organismos industriais. Desceu ao. pormenores que a
mui:tos pwecerão excessivos e a alguns mesmo embaraçosos. Mas 9 vício saliente da administl~ação coloni'al pODtuguesa era a faLta de ordem e de seqüência, que muitas vezes conduziu não
só à impradutividade e ao arbibrio mas também à ,negação de elemel1ltares direi,tos do cid,adão.
Contra êle pr.etendeu a Reforma lutar : ao exigir que a actividade bUltocrática, que é a mesma
em ,rodo o lmpério e em 1t00a a parte executa as mesmas tarefas, se conforme com normas de
prooeder simples e claras, tentou efectuaor profunda revolução de hábitos.
I

UI
8. - Em matéria de política indígena manifestaram sempre os portugueses grande
unidade de sentimentos e de opiniões: o mesmo vivo interêsse pelos nativos atravessa a nossa
história. Desde eras remotas a nossa colonização procura ser obra de colaiboração. Não admira
por isso que na lei 277, - e depois no decreto 7.008 - apareça, erguida à altura de princípio
fundamenlal, a afirmação de que o Governador da Colónia, por si e por intermédio dos funcionários seus subordinados, ~ o protector nato dos indígenas. Altos Comissários e Governado-
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res honraram os seus nomes e o nome de Portugal ao entregarem-se, de coração aberto,
grande função que a lei, seguindo a tradição, assim lhes pontava.

à

Os mai~ salientes resultados dêsse trabalho já hoj.e se podem medir em cifras elevadas,
no aumento da população, na alta da natalidade, no decréscimo da mortalidade, na melhoria da
saúde geral. Os médicos foram os heróis dessa grande epopeia humanitária e civilizadora. A
assistência sanitá-ria aos indígenas tornou-se pr.eocupação dominante da vida administrativa;
doenças das mais graves começaram a ser combatidas sem tréguas; pertinazmente foram introduzidas práticas de higiene que abriram novos horizontes à vida das sociedades negras; ahusos, costumes bárbaros, vícios anti-humanos, foram suprimidos sem transigência, quando o não
puderam ser pelo convencimento; ensinou-se a mulher a ser melhor mãe e deu-se-Ihe, antes ,
durante e depois do parto, um amparo que ela não conhecia.
Abaixo das questões sanitárias, Glpareceram, como de primein grandeza, as que se ligavam à manutenção da paz e do prestÍgio do Govêrno nas sociedades negras. Viu-se que o
progJ.'lesso das populações africanas dependia da prdtecção de uma autoridade sólida, capaz de
garantÍlt a sua segurança, de suprimi'r tôdas a.s violênáas nas relações dos indivíduos e de, pelo
respeito dos direitos e i·nterêsses de pessoa.s e bens, criar a atmosfera de oontentamento e de
normalidade em que o trabalho atinge o máximo do seu efeito educativo e produtivo. Fecundos resultados s·e obtiveram neste sentido, no período que se inicia em 1921. O ttabalho do
funcionário oompletou o dos militares.
Ao mesmo tempo foi possível garantir aos Indígenas mais suave e justo regime de trabalho, em que os limites humanos do esfôrço físico passaram a entra'1' como factores dignos
de atenção , a liberdarde de escolha como direito inviolável, a remuneração oerta como responsahilidade a que se não podia fugir. E, simultaneamente, garantiu-se GtO negro o uso das suas
terrél'S, respeitando a ocupação ~estas e ajudando-o a transformar a posse em propriedade. Contra todos os ventos, v-enceu a polftica que tentava salvaguardar os direitos e interêsses dos nativos com disposições como a>s que se encon'tram no artigo 19. 0 do decreto n.O 360 de 1923 (Angola): «não podem em ca'so a.Jgum ser objeoto de concessão os terrenos ocupados e cultivados
por indígenas». A nossa gov-ernação colonial deixou-se guiar pela ambição de devar a condição
económica 'e moral do negro até ao ponto de fazer dêle o pequeno agricultor independente, CO ,TI
casa própria e família cristã prêsa à terra, o trabalhador que vive do seu ofício e salário, o industrial modesto à frente da sua oficina, capaz já de prover a necessidades muito mais alta·s do
que as do pr.esente e de olhar para o futuro com mais firme esperança que os antepassados.
Ao entrarmos neste período, era confusa ainda a política dos povos colonizador'es em
matéria de organização das sociedades indígenas. Defendendo as idéias efectivadas em certas
colónias da África, pretendiél'm muitos fundar o pacífico exJercício da nossa soberania sôbre a
.autloridad'e dos chefes negros 'tradicionais. Mas a v,er·dade é que, primeiro a nossa ocupação mil,itar, depois a ocupação administrativa, tinham destruído em gréllnde extensão as hierarquia.s e
quadros nativos. O Alto Comissário de Angola aponmva outro caminho: acabar com os grandes chefes ,i ndígems; criar, palra os substitui<t, autoridades gendlicas, de pequenas e limitadas

atribuições, que servissem de Íntetmediá'nos entre as populações indígenas e as ~utor.idades
administrativas europeias. Nesta orientação, não foi possível ir muito longe - . embora a por~
taria provincial n.O 137 (1921, Angola) tivesse dado um passo cheio de interêsse no sentido de
realizar o agrupamento e concentração das habitações.
9. - Enu'e 1926 e 1930 a obra da política indígena, dentro do espírito que ficou traçado, seg.uiu o seu curso, apena:s com as difinJdades que a marcha do 'tempo ia criando. I:n~
tensificou-se em tôda a parte o cuidado com a saúde das populações. Em Ang01a foi publi~
cado o diploma legislativo que organizou a assistência em bases a um tempo generosas e
práticas e que, sob o impu,!so da paixão humanitária de alguns médicos, ahriu o caminho à
grande obra sanitária efectuada. Em Moçambique prosseguiu~se na aplicação do plano de assistência médica ao indígena começado a e:xcecutar pela portaria n. o 617, de 1923'
Os diplomas que dão a êste período a sua ,feição a um tempo mais nobre e realística ,
indiscutlvdmente são o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas de Angola e Mo~
çambique e o Código do T nbalho dos Indígenas. Deixou-se o primeiro orientar por duaIS
idéias essenóai.s : conjugar a s'alvaguarda dos direitos 'naturais do gentio, com o aperfeiçoa~
mento do conjunto de deveres morai,s e de. obrigações jurídicas que sucessivamenDe resultall'OOl
da sua mais alta educação: fazer evoluir as sociedades nativas sem romper os ~us próprios
quadros , adaptando-os progressiva e suavemente a necessidades mai·s complexas e elevadas.
Mantém-se a ordenação da ·sua vida social nas formas tradicionais não co.!1!trárioas aos prindpios
salientes da moral, da justiça ou do respeito devido à pessoa humana; os direi,tos reais, de família 'e de sucessão continuam regidos pelo costume das populações: para a defesa da ordem
jurídica gentílica cria-se fôro ' próprio, com a colaboração dos chefes locais, e fixam~se, como
objecúvos da repressão criminal, a reparação do d-ano oausado e a intimidação pela imposição
de penas graduadas mnfarme as culpas. O Estado ,afirma o direito dos indígenas a receberem
protecção, assistência, educação e inSTrução, e destina à sua efectivação e aos melhoramentos
de ordem ma,terial 4ela resultantes, parte impoDtantc das receitas .
.Este notável diploma foi completado pelo Código do Trabalho, que sistematizou e
unificou a legislação, já numerosa, publicada depois do Regulamento geral de 1914. Desenvolveu e aperfeiçou a assistência médica e social aos trahalhdo1"es, criou e regulou o direito a
mod~s ta compensação por acidente no trabalho, alargou a tôdas as colónias a obrigatoriedade da
caderneta indígena, como documento de identidade e registo profissional; proibiu o recurso
ao trabalho obrigatório ou compelido para serviços de particulares ou fins pri:vados e estatbelece.u sanções severas para os que violassem a lei; nos termos da Convenção de 1926 1:'esttingiu
o campo do trabalho obrigatório a fins públicos em casos excepcionais; e só ao Govêmo da
Metrópole deixou o direito de autorizar o reC-l"Utamento de indígenas para fora da Colónia da
sua naturalidade. Já então o regime do trabalho africano tinha completamente perdido a sua
antiga dureza: mas êste diploma, guiado pelo sentido do possível, soube melhorar senslvel~
m~nte as suas cQndi~ões, prosseguindo na esteita da nossa velha tradição cristã.

10. ~

As grandes linhas da política 1ndígena estavam traçadas ao ahrir-se na Governação ultramaJrina o período dominado pelos princípios do AcUo Colonia.l. Mas parece-nos que
êsre, a. Carta Orgânica e a Reforma Administrativa deram mais um grande passo, no sentido
\
de chama:rem o indígena ao p.r.imeÍlro plano da colonização.
Estes últimos consignaram a mais cuidadosa atenção aos problemas das populações nativas. «Tôdas as autoridades e colonos devem protecção aos indígenas: cumpre-lhes velar pela
conservação e desenvolvimento das populações, contribuindo, em todos os casos, para melhorar
as suas condi,ções de vida; o Estado garante a slua protecção e defesa dentro dos princípios de
humanida.de e de soberania nacional, as disposições legais e as convenções internacionais. As
autoridades coloniais ~mpedirão e castigarão OS abusos de que foram vítimas: a tôdas pertence assegUlraJr-Ihes o exercício dos seus direitos, o respeito pelas suas peS.90as e co us <l'S , o
gôzo das isenções e benefícios que a 1ei concede. Esta garante a pl.1Opr,iedade e posse dos seus
terrenos e culturas, mesmo nas concessões fei:tas pelo Estado .
regime dos contratos de tJrabalho assenta 'na liberdade individual e no dire~to a justo salário e assistência; é-lhes assegurada livre escolha de ocupação, quer de conta própria, quer de conta a,lheia, nas suas tel.1tas ou
na:s que para êsse efeito estejam destinadas no território do Império. Res'erva-se porém o Es.tado o direito de tutela, procurando encaminhar os pov:os nativos para métodos de 'trabalho
prog,r'essivos. Atenderá ao estado da sua evolução, puMicando estatutos especiais que protejam o seu lento aperfeiçoamento, dentro da moral, dos di,tames de huméllnidade e do ~ivre
e~ercício da soberéllnia PoJ."ltuguiesa.

.o

E'stas são, em iffiélltéria de polftica ~ndígena, as direcbrizes fundéllfientais da nossa legislação uJ'bréllmarina : constituem uma VltYJadeÍlra declaração de direitos, reHectindo o velho espírito dos nossos colonizadores. Dentro dêles tem continuado a obra de assistência ao indígena,
de cuid.ado pela sua situação méllterioa:l, de elevação moral, de melhoramento soci,al..
Dos problemas em aberto os mailS g.raves pareciam 'Ser, em 1933, os da evangelização
e da organização d(l!s sociedades ne~as pam fins administrativos. O primeiro tinha chegado a
estado de 'ter.nvel acuidade. Tínhamos a"s colónias aba;ndonadas à inEluênci.a de mtssionários esbrangei'ros, que perú,nazmente prosseguiam, à sombra de tratados i,nternacionais, a sua obm
de desnacionalização, que nenhum esfôrço oosso tentava impedir. O Ministro João Belo traçou o 'briste qoodro da decadência dos serviços missionários nacionais. Os decretos 5.2 39,
5.778 e 8.351 tinham antes corajosamente começado a inadiável reacção : mas só em 1926 ,
sob a: inspiração de idéiCl!s mais largas e de métodos novos , foi o probl1erna aborda;do com decisão. O Estatuto das Missões Gtólicas veio conceder a estas as condições essenciais de trabaJ.ho,
varrendo da aotividade colonial as missões la~cas , de pouco gloriosa mtemóri!éll: diploma do m:aJis
alto e puro naciomlismo, indicou-lhes como objectivos essenciais o sustento dos interêsses do
Impér.io Colonial e o seu desenvolvimento moral, intelectual e material, pela educação e in5-trução dos nativos, pela morigeração dos seus costumes, pelo aperfeiçoamento dos seus conhecimentos técnicos, pela elevação da condição da mulher e melhoria das condições sanitárias da
vida gentílica. Q Acto Colonial e a Carta Organica foram na esteim destas nobres idéias_: ~ as
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missões portuguesas, protegidas e auxiliadas pelo Estado, terão personalidade jurídica, como
instrumentos de civilização e de influência nacional; e, para que lhes não faltem meios de acção,
nos orçamentos das Colónias devem inscrever-se as verbas necessárias.
As missões católicas voltaram assim a aparecer na nossa vida colonial como preciosos
colaboradores do Estado: delas espera a Nação verdadeiros milagres na adaptação dos indígenas às condições da vida nacional, da moral e da civilização cristã.
E agora o Estatuto Missionário veio pôr a cúpula neste edifício. A ocupação religiosa
das Colónias está assegurada, em ttJermos que podem garantir fértil e hanmoniosa colaboração
dos poderes civil e eclesiástico, na educação e civilização dos naotlivos.
Sob o aspecto da organ.ização dos povos africanos, grande passo deu a Reforma AdminisOtaJtiva Ultramatina, inspirada sobretudo na expeniência adquirida em Moçaunbique. A
Carta Orgânica determinava que em tôdélls as Golóni'a·s se fiZresse a organização das populações indígenas para fins de assistência, de administração pública e de defesa militat, aproveit~ndo-S'e, ta<nto quanto possível, os serviços das suas autoridades ItradicioHaJis. Onde estas tivessem sobreviv~do à ocupação, era desejo do Govêrno aproveitá-las: o facto de existirem ao cabo
de UntJOs sucessos, garaJUtia sufioiente oamunhão na vida nacional, para poderem ser oonsideradas auxiliares útJeis. A Reforma Ultramar-ina ,deu~lhes eS'taJtuto geral em todo o Império,
crilélJndo os regedores indígenas, os chefes de grupos de povoações e os chefes de povoação.
Deixou-se às regedorias a designação que o uso estabelecia e, no traçado dos seus limites, buscou-se coincidência crun a tradição. Esta,s concessões não alteram os factos essenoiais que a lei
procurou a·ssegu<tar:' os rege.dores são autoridades portuguesas e dessa circunstância recebem
a sua competência legal e fôrça<; as regedorias ,cão divisões administrativas do nosso rerifÍ.tório,
organizadas para s'atisfazer às necessidades da vida da Colónia, como dos habitantes do sítio.
M'Odeladas por êste espírito podem desempenhar utilíssima função, agindo pelo exemplo tanto como pela persuasão directa ou pela inbimidação. Será mai's fácil convencer e educar a minoria dos chefd do que a massa dos restantes indígenas: ' no estado actual das cousas
êstJe parece ser o melhor sistema; observado crun persistência e espírito de humanidade,
pode, .na breve v~da de uma geração, !transformar profundamente os hábitos da raça negra.

IV;
1 I. - Em matéria de política financeira quási pode dizer-se que os três períodos que
no início desta exposição considerámos diferem entre si menos pelos princípios do que pelos
factos. Há contudo profunda diferença na atitude .de espírito tomada para com o dcficit e a
desordem da Fazenda: no primeiro período ambos são recebidos mais do que com tolerâncj'a, com amenidade; no segundo, começaJill a ser olh'aldos com dúvi.da e receio; no terceiro,
são inimigos declarados.
O esquema das regras que essencialmente têm regulado a administração da Fazenda ultramarina na vida desta geração, encontra-se já na lei 278 de 1914: a cada colónia foram atribuídos autonomia 6inancei,ra, activo e passivo distintos dos da Metrópole e dos das outras ooló-
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nias; capacidade de adquirir, contratar e esta·r em juízo, em seu nome e sob sua re~ponsabi
lidade; receitas próprias, direito de contrair empréstimos; orçamento privativo.
Simplesmente, pela acção dos homens, a aplicação dêstes princípios produziu até 19 26
o descalabro da fazenda ultramarina; na época seguinte, permitiu certa reacção de bom-~nso;
depois de 1931, conduziu ao equilíbrio geral das oontas e a relativo desafôgo.
Na v.erdade entre 1920 e 1926 as Colónias pesaram tJernvelmente na vida da Metrópole. De modo geral, pode afirInair-se que os seus orçamentos estavam mal organizados e que
a sua contabiLidade era deficiente ou mesmo inexistente, que os preceitos de fazenda eram aplicados sem vigor. Por isso os que, com reciocínio s'ereno, analisavam a Governação do país,
tinham de concluir pesarosamente que o deficit do Orçamento metropolitano tinha nas Colóni'as a sua fonte principal e em certos anos única. Esta posição de pensamento podia rer desastrosa para a oossa actividade imperial. E assim, nas vésperas de 1926, tinham mui,tos chegado à convicção de que a obra ,nacional mahci urgente era a da recomposição do equilíbrio da
fazenda de Além-Mar; a substância da Nação não podia c01l!tinuar a ser devotada sem proveito. Era pr,eciso conci1iar as necessidades de desenvolv:Mnento económic() do Ultramar com os
recursos portugueses. Tínhamos de levar os homens a compreender que ;l prosperidade eco nómica, a estabilidade monetária, o desenvolvimento dos recursos de um país, para ser sólidos e
duradouros, têm de fazer-re dentro de rigorosa ordem financeira, efectivo equilíbrio de contas.
Nesta ordem de factos falhou a maioria dos governos coloniais. Criou-se à volta da sua
acção, a idéia de que a Metrópole devia pagar o luxo de ter Domínios Além-Mar. Empurraram-se as Colónias palta uma mentalidade parasitár.ia. Te1l!tou-se a resolução de oem problemas
ao meID10 tempo, sem preparação, sem b<liSe financeira ou económica, sem elementos téonicos
de trabalho. Os entusiasmos e ambições que se puseram nesta obra S9 seriam legítimos se se
erguessem sôbre organizações sólidas, em proporção com êles.
Não vale a pena, num livro dedicado sobretudo a pôr em relêvo o muito de bom que
temos feito por êsse mundo, repetir essa história. Basta apenas afirmar-se, como lição e matéria de reflexão futura, que os bons princípios foram esquecidos, primeiro na prática diária e
depois ·na própria lei. Será sempre motivo de tristeza pensar que, no ano de 1920, a base 67
do diploma orgânico da administração civil e financeira das Colónias estabelecia que, «no caso
de o orçamento de alguma Colónia apresentar deficit que não possa ser imediatamente reduzido ou extinto sem prejuízo do regular funcionamento dos serviços dela, o equilíbrio orçamental realizar-se-~ por uma operação de crédito negociada pela Colónia». Diante desta alta
sanção e da aceitação do crédito para pagar deficit ordinário, como podia esperar-se administração cuidada? Ninguém fiscalizava as operações de fazenda e a legislação de contabilidade
era letra morta. Entre 1920-21 e 1924-25 a anarquia da Fazenda Colonial atingiu o auge: e
contudo já em 1921 um deputado de boa-vontade bradava no Parlamento que «ninguém, nas
mais altas estações, sabia dizer qual era o estado financeiro de qualquer Colónia». O pior estava contudo para vir depois, quando a Metrópole fôsse chamada a pagar as dívidas contraídas
e por elas tivesse de medir a profundi.dade do abismo a que se tinha descido.
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12. _ No segundo dos períodos que ccnsiderámos, começam de facto a manifestar-se
sintomas de reacção. Observa-se, em pr.imeiro lU:gar, certa tendência para orga.nizar Orçamentos e para os fazer enbrar em vigor nas da.tas legais. Surge depois, sob a acção de certos governadores, um esfôrço persistente no sentido de tomatt" a contabilidade cousa séria e de fazer
cumprir tt'egras essenciais da legislação fimunceira. Os 'l.1esultaoos não são em tôda a parte iguais
- mas seria injustiça dizet que se não tentou a cooreoção dos erros cometidos.
A política econômica seguida e as conseqüênci,as de urna era de desper;dícios, v.ieram
complica:r mais o probltema e inutilizar muito do efeito das boas intenções manifestadas. Aconteceu que a Metrópole deu a certas emprêsas coloni,ais facilidades financeiras nem s·empre justificáveioS; depois tomou a seu catt"go a cobertura do deficit das transferências de Angola. O
poder central, acabrunhado pela magnitude das dificuldades, adoptou a polftica da contemporização. O problem.a de Angola, enredado por enros velhos e novos, entrou na zona da catástrofe. Nas pequenas Colónias, com excepções honrosas, análoga desorganização financeira.
Moçambique, dirigido por um cérebro frio e calculador de realidades, - sob a protecção do dec. 12.752
conseguiu vencer a sua crise.
Vier:am el1ltão os decretos 15.465 e 16'430 reafinrnar os princípios essenciais da política
faz'endária que as circunstâncias exigiam imperiosamente. Na fonte de tôdas as dificuLdades
estava efectivamente a chaga financeira. Enquanto esta não sarasse, a situação económica do
Ultramar não melhoraria e seria impossível iniciar um período de real e duradoura prosperidade. O Relatório dos Orçamentos para 1933-34 descreveu assim a situação - que em verdade
não era só das Colónias portuguesas: «Criou~se a opinião de que deminuir a despesa das Colónias é entravar o progresso d,estas; de que, sendo país.es novos, um dia virá em que tudo compensem; lançou-se a idéia de ((crise de crescimento» para cobrir todos os erros e explicar tôdas
~s imprevidências; deitou-se à público a desorganizadora teoria do fomento a todo o custo; destroçou-s·e o crédito colonial, olhando como cousa de pouca valia o cumprimento das obrigações
assumidas» .
=-:!

A verdade é que os erros cometidos em Portugal eram o reflexo dos que, por tôda a
parte, tinham sido cometidos; nós viemos a ter o mérito de, com as iniciativas e recursos
próprios, v'encer mais ràpidamente a·s conseqüências da maleita da autonomia do que os
outros povos.

13. - O Acto Colonial e a Carta Orgânica não trou~eram grandes inovações sôbre a
melhor ~egislação anberior em matéria financeira: foram mais rigorosos na afirmação dos
princípios e mais ex~gentes nas responsabilidades. Neste último ponto residiu sobretudo a sua
originalidade. Nos Orçamentos das Colónias entrou o Ministro a eXjeroer fiscalização efoctiva: existindo situação deficitária ou risco dela sofreriam os Orçamentos as modificações neoessár.Íias para o restabel.ecimento do equilíbrio, tomando-se as providências precisas pam o
garantir. Os princípios imcritos na lei eram os que a técni'ca financeira aconselhava: mas o
probLema que tinha de ser resolvido :não era de -palavras =- era de acção.
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ponto agudo da dificuldade estava em Angola. Reüniram-se em 1931 os ele1TIle.I1Jtos
precisos p<l'ra a elahorélIção do seu Orçamento, em <termos que abrangessem tôdas as receitas e
despesas. A tarefa foi extremamente difícil por falta de dados antJeriores e pela incompreensão
dos serviços. Mas levou-s'e até ao fim. O projecto denunciava um deficit rea,l de 100.000 COfr
tos: começou então uma batalha pela ordem financ'eÍta que demorou anos, a pr.incípio com a
boarvontaJde de muito poucos, e por fim, naturalmente, diante dos resultados, com a de muitos.
O equilíbrio do Orçamento de Angola veio a ser uma realidade. Estendeu-se depois às
outras Colónias o benefício da disciplina estabelecida, com intransigente esfôrço diário; tôdas
aca:baram por trahalhar com o mesmo espí.ri,to, dentro das mesmas normas, fonrnando verda.deÍJramente 'u m s~stema. Obscura mas pacientemente lutou o Ministério contra os inimigos
da ordem, ahertos ou escondidos: i.nterêsses astutos, preconceitos vdhos, háhitos de descuido
vindos de longe, certezas de irresponsabilidade. Conseguiu-se que todos os Orçamentos
coloniais fôss'em aprovClidos no mesmo dia, para entrarem em vigor exactamente no comêço
do ano económico. Na cobrança das receitas e realização das despesas fêz-se cumprir r,igorosamente a lei. Tôdas as contas vieram a s'er elaboradas segundo a me.9m'a classificação - para
serem comparávei:s entre si e de ano para ano - e publicadas dentro de prazo cel'to. O mi,stéáo da contahiLidade colonial desapareoeu. A oriação da o.l1dem - - que com o andar dos Glnos
já vai constÍltuindo tradi'ção - não vale menos do que o equilíbrio orçamental. Os resu1taJdos,
que podem resumir-se em pequeno qUélIdrO, traduz'em um 'br.iunfo de efeitos incalculáveÍ's na
vÍlda colonial. E uma vez conseguidos, fo~ mantidos.

v
14' - O sistema de autonomia era defendido sobretudo com argU!IÚrentos fi.liados nas
necessidades do fomento. Muitos viam nêle o único processo de atnncar aJS Colóniars do seu
atraso: para isso era preciso liheralidcbde, iniaiativa, audácia. Havia aqui um grande &ro que
o tempo havia de mostrar.
Uma vez triunfante, a idéia de autonomia i.nstalou-se violentamente no domínio do fomento. E assim, o período que vai de 1920 a 1926 decorre sob o signo dos grClindes proj1eotos.
As características dos esforços feitos são esta,s, sobretudo em Angola: recursos fornecidos pelo
Estado; obraiS milito ambiciosas e em múLtiplas d wecções, incoerência das realizações; insuficiência de estudos preliminares sérios; fraqueza das organizações técnicas; deficiência da fiscal,ização e da contahi lidade. Os resultados foram rterríveis: poucas obras chegaram ao fim;
os recursos esgotaram-se antes de concluídas as tarrefas; a dívida de Angola cresceu' desmedidamente; os orçamentos -tiveram ,de mpor,tar um pêso de encargos que não cabia nas suas
possibilidades; a Metrópole foi obrigada a honrar os compromissos tomados. No final, a Colá{)lia ficou mais pobre e com maiores responsabilidades. Em 1933, o Mini.stro das Colónias teve
de r.esumi.r a situação dêste modo: «Em 1921 Angola, pràticamente pouco devia; não figura
nCliS suas contas a dívida de então por mais de 9.000 contos. As soos receitas prev.istas soma1.023.665' Passaram doze anos. Pôs-se em prática nesse ,invam no Orçamento do tempo

L
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tervalo uma larga política de fomento, com base na lei 1.131 e com abundantes meios.
Angola, que atravessou fundas crises económÍcas e de faz.enda, hoje deve cêrca de 800.000
contos le as suas rendas não podem 'ser avaliadas em mais de
300.000. Enquanto as
receitas totais subiam apenas de L 280.000, os encargos de juros e amoI'tização elevavam-se
em mais de
400.000. Dir-se-á que o benefício que as finanças não recolheram foi sentido
pela economia geral da Colónia. Seria errada essa afirmação: os números r-epelem-na com evidência. Em Angola tôda a obra de fomento é realizada de olhos fi,tos na exportação.: pois, em
19 21 , exportou mercadorias que valeram L L71 1.500; e, entre 1926 e 1930, anualmente,
2.194.000. Isto quere diz,er que a diferença acusada nos valores totais das exporem média,
tações no período considerado = : não falo do lucro da 'exportação, note-se bem, mas do valor
total desta = representa soma senslvelmonte ~gual à dos encargos anuais da dívida. Se o rendimento resultante da alta havida na exportação fôsse arrancado inteiro à economia da Colónia não dava para pagar, anualmente, a 5 %' a vigésima parte da quantia em que aumentaram
os encargos da dívi.da, enquanto êle se pr~uzia. Va1eu a pena todo o sacrifício feito?_ Não».
A desordem na eXiecução da obra de fomento, com lógica a que seria difícil fugir,
arrastou o abuso do crédito. Fomento forçado e crédito fácil roram as fórmulas de que, no
tempo, se esperavam milagres:_ um pouco por tôda a parte os resultados foram os mesmos.
Este período é por isso de profunda crise cambial. Os faotos vão sendo vacri.dos da memória
dos homens pela torrente de sucessos desta época: seria boa obra rdembrá-Ios, paca que o sistema de que foram filhos não possa renovar os seus apelos. Dos dois abusos referioos na,sceram em grande parte a instabilidade do dinheiro e a sua desvalorização, o aum'ento das importações não produtivas, os defici~s camerciais e orçamental's, o recurso fácil aos Bancos Emissores,
a falência dêstes, aberta ou disfarçada.
As cousas teimavam assim em contradizer as ambições dos homens -= tanto é verto
que a primeira condição dos êxitos duradouros está no trabalho disciplinado e persistente, no
cumprimento de tôdas as obrigações; como fruto sasonado, o êxito vem então a seu tempo.

LI.
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Não pode dizer-se que até 1930 as cousa's tivessem melhorado em Angola. Os
efeitos da política económica segui.da começavam a sentir-se terdvelmente. Este período ia recolher uma heran,ça trágica. Da parte dos responsáveis pelo Govêrno da Colónia afirma-se
contudo nltidamente o desejo de uma reacção. Mas, em muitos casos, pensava.m que podiam
resolver os problemas com fómnulas velhas: dar mais crédito onde q mal já vinha do crédito,
alargar a esfera dos grandes projectos de fomento, onde tão graves feridas est:es haviam já
aberto, conciliar a ordem indispensável com a desordem de actividades reinantes. Continuámos portanto no domínio do deficit comercial e económico, da instabilidade dos câmbios, das
grandes dificuldades de transferências, agora cobertas pelo Tesouro. Entre 1926 e 1930 a F~
zenda metropolitana forneceu à Colónia 178.200 contos para coberturas: nesse curto intervalo
o deficit económico de Angola atingiu cifra próxima de 400.000 contos. Era evidente que,
em cima desta base, nenhuma vasta e sólida obra de fomento podia erguer-se.
Do lado de Moçambique as causas tomavam melhor aspecto. A sua administração en15, ----,

,tirava num período de normalidade criadora, removidas as dificuldades tinanúeiras que a tinham
assoberbado até 1926. Sem pr,ecipitações nocivas ou planos espalhafatosos, a obra de fomento
avançava úeguramente: aumentava de ano para ano o número de quilómetros das estradas,
dos ·telégrafos e telefones, dos caminhos de ferro; melhoravam-se os portos; construíam-se
centenas de edifícios, acabando-se todos os que se começavam, sem pressas nem alardes; alargava-se a rêde de assistência aos indígenas, iniciada e continuada com orientação prática; precurava dar-se crédito útil (por vezes ainda pecando por generosidade) a quem dêle precisava;
protegia-se a produção em termos razoáveis: e o comércio, na alta das quantidades exportadas, ia l'eflectindo o resultado dêste grande trabalho, ·efectuado com calma, método , persistência, verdadeiro amor da Nação, que talvez nem sempr.e tenha encontrado fórmulas brilhantes
para se impor, mas que deixará na história da nossa colonização rasto duradouro.
16. ~ A crise económica que desde 1929 se anunciava caíu em 1930 pesadamente
sôbre tôda a vida colonial. Os problemas de Angola e S. Tomé atingiram então gravidade que
não permitia subterfúgios; em Angola, um deficit orçamental que se calculava em 100.000
contos, acumulação de dívidas em atraso (circulavam como meio de pagamento os recibos mensais dos funcionários), suspensão de pagamentos, inexistência de contabilidade central, paralisação das obras iniciadas, ineficiência administrativa, agravamento da balança comercial, deslocação para o exterior de capitais é rend.imentos, paragem das transferências, descontentamento
profundo da população.
Sob pena de ruína nacional, não podia manter-se esta situação de desequilíbrio, de
falência latente: era um caso de interêsse colectivo premente, mas era também um caso de
honra portuguesa. Iniciou-se pois a reorganização ' geral da Colónia e prosseguiu-se durante
anos, sem receio de riscos ou dificuldades. A idéia central da nova política foi esta: ((resolver a
situação com os próprios recursos da Colónia, resolvê-la sem o socorro financeiro da Metrópole,
que as circunstâncias não tornavam possível e que, por muito largo e generoso que fôsse, adiaria
apen.as o problema, sem o solucionar»; o Govêrno colocou-se inteiramente dentro dos bons
princípios económicos e suas duras exigências, ao adoptar as directrizes que vamos resumir:'
a) estabelecer a ordem orçamental e mantê-la de modo intransigente;
b) equilibrar a balans;a econ6mica da Colónia, disciplinar as transferências, estabilizar a moeda - pela acção direota sôbre ~s importações e exportações, restringindo aquelas aos
limites do útil e protegendo estas; concentrando as cambiais e regulando a sua distribuição,
segundo os interêsses da produção; contrariando as saídas parasitárias de capital;

c)

saneat i) comércio e o crédito t - marcando a êste como fim a aplicação real às fôrças
da produção, afastando a concessão do desconto de favor, criando sanções contra os que não
dess·em às quantias emprestadas aplicação leal, estabeleoendo regras gerais de segurança nas
operações, limitando as quantias que os bancos podiam avançar a cada devedor;
d) proteger a produção - com regimes especiais que aproveitassem sobretudo ao criador de riqueza, disciplinassem a sua actividade e a orientassem para o serviço do interêsse
geral; assegurando à exportação mercados certos e preços sem grandes oscilações, mas justa-

mente remuneradores, 'seleccionando as qual,idades dos produtos, criando tipos fixos, evitando
concorrências nocivas para a economia colonial;
e) 1imita;r, n'Ul1Ila primeira fase, os trabalhos públicos à conclusão dcvs obra·s já iniciadas
e às que um estudo severo mostirass'e realmente reprodutivas, em prazo curto;
f) criar um sistet.ma econ6mico de soLidar.i,edade imperial.
A dura legislação que começou com o deGJ:1eto 19.477 provocou de inicio grandes reacções e protestos. A pOUiCO e pouco porém, com o seu profUlndo instinto do interêsse naoional,
os colonos foram cvdetindo à nova poHtica e aceitando todos os sacrifícios que ela implicava. A
obra empr.oondida só podia produZLr efeitos lentos: como queria ser sólida, não dispensa'V'a a
cola:boração do tie.tnpo. Durante anos a severidade das norunas es,tabelecidas não ahrandou. SÔbre os alioerces assentes, foi possível iniciar a fase da reconstituição económica e administrativa.
Os princípios aplicados a Angola foram estendidos a tôdas as Golónias. A cús·e econômica que produzia largas devastações nas cinco partes do mundo, tornaria urgente a sua efectivação, se a necessidade de dar à administração colonial o mesmo ritmo e a mesma firme base
de trabalho a não aconselhasse.
abandono do padrão ouro pela União Sul-Africana, subitamente, criou a Moçambique uma situação d iHcil: o decreto 2 r. 154 não a deixou agravar.
Govêrno local e os colonos opuseram-lhe intransponível barreira de tenacidade e sacrifício.
Em 1933 foi possível reorganizar profundamente a administração ultramarina e, no
ano seguinte, olhava-se como próximo o início de obra de fomento que, com o andar do tempo,
devia atingir vastas proporções.
Orçamento .de Moçambique permitia-a já, e o de Angoh
podia per.miti-la em breve.
Desde ,então, sem se afastar dos princípios estabeLecidos, ="" e acrescentando-lhe a fôrça
que soube tirar da organização corporativa ! - tem o Sr. Ministro das Colónias dado todo o seu
cuidado a êsse aspecto da obra colonial. É cedo ainda para fazer a sua história: ma·s seria
grande ·tristeza que acontecimentos de que nenhuma culpa nos cabe ~nterrompessem a tarefa
de reconstituição da grandeza ultramarina, que em tão bom caminho vai.

a

a

a

Das baJixas e altas dêstes vinte anos de intensa vida colonial sai uma profunda e consoladora lição: nenhuma diE.iculdade foi superior à vontade e à energia da nossa gente. Depois
de termos fundado em África um grande Império, só com o nosso esfôrço, os nossos recursos
e a nossa indústria, em período curto, vencemos uma das mais graves crises da história moderna. Deixámo-nos guiar por ilusões na hora em que todos delas foram vítimas. Por elas descemos quási até ao fundo do despenhadeiro. Depois, pagando com sacrifícios os erros cometidos, elevámo-nos de novo ~ e primeiro do que os outros - . até à ordem e à disciplina, arbrindo
honradamente, com o trabalho de todos os dias, trilhos que levam à prosperi.dade. Ninguém
nos r.epresmtará de novo «.d·e espingarda ao ombro sôbre uma fortaleza arrulnada, a assistir ao
comércio que os estranhos fazem e nós não podemos faz·er», sob o «escárneo e o desdém» dos
que «viajam na África». Sentimo-nos activos ~br,eiros de Império, modeladores de civilização;
génio da Nacom as nossas mãos vamos construindo em Áfrlca formas novas de Portugal.
ção voltou a fazer do Império uma portentosa realidade.

a

:ARMINDO MONTEIRO.
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11. A PARTE
.-

A EXPANSAO PORTUGUESA
E A CULTURA

TÓ RRE DE BELÉM. PADRÃO GLORIOSO DA ERA DOS DESCOBRIMENTOS E CONQ UISTAS

CAPÍTULO I
A acçao portuguesa na cultura das Colónias

inegável que a emprêsa dos Descobrimentos e Conquistas dos Portugueses,
a contar do século xv, criou, no âmbito espiritual em que se movia a Nação,
duas correntes culturais de extraordi.nário relêvo na história da civilização: .
uma, originada no trabalho, na canseira, nos dons excepcionais de observação e experiência de muitos dos seus colaboradores, que transportavam para a
Europa, por via oral ou escrita, copiosas contribuições sôbre o conhecimento
científico de terras e povos de todo o Ultramar outra, ocasionada pela introdução, nessas mesmas zonas de influência' portuguesa e pelos Portugueses, da cultura e da civilização europeias.
Esta incomensurável tarda de troca ou metabolismo político-social eurafricano, eurasiático e euramericano, define e caracteriza a nossa epopeia marítima.
A primeira das tardas acima citadas é objecto de outro Capftulo. Atentemos em como,
pela segunda, se inaugura francamente a introdução, por terras ultramarinas da África, da Ásia,
da América e da Oceânia, do Cristianismo, dos métodos político-sociais luso-europeus, da cultura científica e literária do velho mundo.
O oiro da hnguagem latina e portuguesa é, nes·te último particular, o vasto e cicoagenre
de expansão lusitana, que o mesmo é dizer, europeia. p.roVaID-lflO, hoje ainda, ?s relíquias lin-

güísticas do velho Portugal, de cabo a cabo do Mundo, da Florida ao Cabo da Boa Esperança,
a Cingapura e ao Japão. Aí está falando alto e belamente o S,rasil, a provar o assêrto.
Expansão da língua portuguesa, cultura hterária e cientÍfica de indígenas, cristianização
de pagãos, educação dos dominados, eis a Sbll!tese da obra civilizadora dos Portugueses por tJerras
alheias ou suas possessões ultramarinas, por tôda a parte onde abicaram naus portuguesas C).
Desde o início da emprêsa dos descobrimentos e conquistas, que nautas, guerreiros e
missionários abrem o venturoso ciclo da civilização do paganismo. Mas o século XVI é que
há-,de experimentar o valor ,indomável dêsse esfôrço criador de um mundo novo em mundo já
muito velho, embora desconhecido, em grandíssima parte, dos geógrafos e historiadores antigos.
Onde aproou nau portuguesa, aí se institubram logo, irmanadas na mesma fé e no mesmo
destino, a fortaleza de el-Rei, o templo de Deus, a Escola 'e o Hospital dos pobres, dos mareantes e dos solda.dos, umas vez'es pertencente ao Rei, outras v'ezes à Igreja. Juntamente, a rudimentar alfândega pCllra o tráfico comercial. Noutros lugares, inSltitulções eSpeCial'S, como o
engenho, no Brasil, a roça na África.
Era grande, incomensurável a emprêsa expansionista de POl1tugal para eXigir-se que
logo, em tôdas as terras, ao mesmo tempo e muito cedo, se estabelecessem os institutos necessáriçs à propagação da cultura das Letras e das Ciências ,europeias. Não se podia fazer tudo,
ou tudo bem, ao mesmo <tempo. Foram Brasil e a f,ndia aquelas ,possessões em que tal s'e operou bem precocemente. Mais demorada tal acção na África. E, l'Odavia, noutros lugares de terras alhei,as, logo o génio nacional demonstrou sua capacidade civilizadora: assim no Japão
e na China.
b já sem dúvida aceite que as luzes do alfabeto as abriu com as luzes do catecismo, aos
olhos dos indígenas -incultos, a Madre Igreja solícita, Jesukas, Franciscanos, Dominicanos e
ta.ntos outros serv~dores de Cristo e de Portugal, que sempre o eram conjuntamente ~).
No Brasil, são os Padres da Companhia os primeiros civilizadores, por mais Intimamente se chegarem ao aborígene. Antes, malograram-se os ensaios de evangelização iniciada
com a I . a missa dita no recife da Coroa Vermelha pelo franciscano Frei Henrique de Coimbra,
em 26 de Abril de 1500. Aportam ao Brasil em 1549 os Padres da Companhia. Resume-lhes a
acção civilizadora o seu cronista-mor, p.e Serafim Leite: «Qui'nze dias depois de chegarem, já
tinham .. . desencadeado 'a ofensiva contra a ignorância, contra as superstições dos Í<ndios, e contra os abusos dos colonos. Abriram escolas de ler e ,escrever; pediram a Tomé de Sousa que restituisse a suas terras os índios injustamente cativos; iniciaram a campanha contra 'o hábito de
comer carne humana: catequese, instrução, obras sociais, colonização .. .» \). Hélio Viana e),

°

(1) Sem falar na gr.ande missão de disseminarem espécies e frutas exóticas, mormente alimentares. Nessa
tarefa de misturar flora e fauna, diz Afranio Peixoto (História do Brasil, 1940): ((OS PcrtUigueses foram os uniformizadores mais eficazes da terra, promovendo a troca de utilidades».
(2) Não alongaremos esta parte, em virtude de, nesta mesma História da Expansão, outros autores se terem
dedicado a desenvolvê-la, não só com respeito ao Brasil, mas concernentemente à Africa e à Ásia.
(3) Serafim Leite - Páginas de História do Brasil. São Paulo, 1937.
(t) Hélio Viana - A educação do Brasil colonial. In Actas do «Primeiro Congresso da História da E~pan
são Portuguesa no MundOl) - 3.& secção - I - Os Portugueses no Brasil. Lisboa, 1938.

por seu Jado, defendendo o Estado português daqueles que .9 acoimam de desinteressado pela
educação lÍ!terária e cientÍfica do Brasil; demonstrando que, pelo contrário, embora a não estip,endiasse ou promovesse directamente, por razões aceitáveis, dela. se não alheou como muitos
afirmam, traça a história da educação brasileira, desde Tomé de Sousa, em .I 549, concluindo
desta sorte: J
- «A política educacional portuguesa relativamente ao Brasil colonia~ caracterizou-se por atender, rigorosamente, às necessidades do meio americano e da época em que se processou. Isto foi observado tanto na transfer~ncia
aos jesuítas, a partir da metade do primeiro século, como na permissão do ensino ministrado por outros religiosos,
pouco depois; como, ainda, na reivindicação dessa prerrogativa pelo Estado, em seguida à expulsão dos Inacianos,
A aus~ncia de Universidades no Brasil em nada prejudicou a instrução superior de seus filhos, aos quais sempre foram
acessíveis, desde fins do século XVI até ao primeiro t~rço do XIX, os cursos existentes no Reino e no estrangeiro, A
proIbição do funcionamento de estabelecimentos gráficos no Brasil colonial não foi inconveninte ao desenvolvimento
intelectual do país, atendendo-se aos motivos que a determinaram, de carácter simplesmente administrativo e proteccionista. A política educacional portuguesa, em rel~ão ao Brasil colonial, proporcionou-lhe a formação de uma
elite apta a modelar perfeitamente os seus destinos políticos e sociais, uma vez chegada a oportunidade da separação
~os países componentes da monarquia dual»,

E O que foi ,todo êsse esfôrço Cristão da cultura di-lo assazmente a história brasileira imparcial. Pelo meado do século XVI (1565-1567) funda-se o Rio de Janeiro. Logo aí se institue o
Colégio dos Jesuftas, dotado pelo Rei de Portugal, a exemplo dos que se abriram em São Paulo
e Baía (1563): ler, escrever, contar, humanidades, teologia, além da aprendizagem da Hngua do país, o tupi. A fundação dos centros urbanos, núcleos de civilização e cultura, de Itanhaém (1562), São Paulo (1554), Pará e Cabo Frio (1615)' Sacramento (1678), etc., abrirão
outras institu'içóes úteis à vida polftico-social do Brasil, como as Misericórdias (Santos, 1542).
Capistrano de Abreu, como informa Afrânio Peixoto (ob. cit.), disse, com razão, que
durante 210 anos (1549-1759) a acção da Companhia foi deveras considerável. Assim o confit'ma Serafim Leite, na sua grande crónica sôbre ela e). Os tempos correm sôbre o Brasil e é no
século XVIII que se verifica uma curiosa providência do GoVerno Português para a ampliação
do seu movimento educacional: é o subsídio literário) cobrado na carne, nas bebidas, etc., a
f.avor da i.nstrução pública, 'com o que lucraram as escolas régias.
Como se disse, o Estado ia ajudando a tarefa educacional dos Padres e isso durante mais
de duzentos anos, dispensando subsídios especiais aos seus colégios. Os núcleos de instrução
a'ssentavam na Baía, Rio, Pôrto Seguro, EspÚ"Í-::o Santo, São Paulo, São Vicente, etc. Os Colégios não eram reservados apenas aos da Casa: os de fora acudiam às lições, com não menos
entusiasmo, moços e 'Ydhos. A própria Arte a ensinaram, antes de ninguém, os Padres da
Companhia, ora em seus Colégios (música, dama, teatro), ora na arquitectura (construção dos
Colégios e das Igrejas). O mestrado em Artes foi muito cedo instituído.
A par dos Jesuítas lembremo-nos dos Carmehtas e Beneditinos, entre outros religiosos,
que também garantiam o ensino, por diversas localidades, em escolas públicas de leitura, escrita
e latinidade, artes e teologia. Entretanto, os esudantes podiam aperfeiçoar e completar seus
(1) Serafim Leite _ lIistória da Companhia de Jesus no Brasil, Lisbo~ 1938,

estudos no Portugal europeu, como acontecia. Assim se passa hoje ainda com as nossas possessões africanas e a-siáticas, onde .não existem Universidades, exceptuando o Curso Superior
de Medicina e Cirurgia em Goa, embora de categoria inferior aos congéneres da Metrópole.
Colégios e Seminários foram, pois, os centros de disseminação de cultura colonial bra
sileira. Logo 'ao findar o século XVII (1699) funda-se na Baía a escola de Artilharia e Arquitec'tura militares (vulgarmente chamada de Fortificações), a exemplo do que acontecia em Angola.
Se o século XVII é, no Brasil, quanto à evolução cultural, inferior ao antecedente, retoma-lhe
porém o passo o século XVIII, o da verdadeira fundação de estudos r,egulares e amplos. Aumenta o .número de seminários, com aulas várias, de várias disciplinas.
A criação de Academias Literárias ou Científicas foi um dos mais curiosos aspectos do
esfôrço brasileiro para o desenvolvimento da Cultura. Assim se apontam a dos Esquecidos
(17 2 4), a dos F,elizes (1736), a dos Selectos (1751), a dos Renascidos (1759)' f?steacademicismo
colonial, como lhe chama Fidelino de Figueiredo C), é, como dissemos, uma das mais interessantes provas da própria vontade aborígene de ampliação cultural.
Este autor sintetiza notàvelmente o aspecto científico na colonização portuguesa da
América. Nêle se pode ver não só o labor produzido nessas Academias, mas nas de Ciências
e História Natural do Rio de Janeiro (1771), da Sociedade Literária da mesma cidade
(1786), etc.
Subido ao trono D. José I, dá-se a chefIa do Govêrno ao Marquês de Pombal. A partir
da Reforma estatuída por êste Ministro, diz Hélio Viana (ob. cit.) que foram «as escolas de primeiras letras, as aulas e cadeiras de gramática, geografia, latim, grego, hebraico, retórica, poética, filosofias, matemática, etc., aberta-s em todo o país, até em pequenas vilas». Por outro
lado, os Gov,ernadores ou Vice-Reis protegiam eficazmente tôdas as iniciativas tendentes ao desenvolvimento da cultura (Conde de Bobadela, Marquês de Lavradio, etc.).
Daí até à Independência do Brasil não cessaram as trocas culturais com Portugal: ora
portugueses europeus emigrados ou transferidos para ali, depois de seus estudos na Pátria-Mãe,
ora bra-sileiros coloniais a instruirem-se nas escolas do Reino, levéllndo destas para a sua terra os
primores das ciências e das letras daquelas. E hoj'e em dia, ainda, é legítimo sangue português
o que estua nas veias da mor parte dos grandes letrados e cientistas brasileiros I São os inolvidáveis, sagrados e indiscutíveis legados de Por,tugal europeu colonizador e civilizador!
Médicos e naturalistas, engenheiros e matemáticos portugueses, todos os que aportaram
um dia ao Brasil ali deixaréllffi espalhadas as blses da cultura que, revigorada e alimentada por
mui.tas outras contribuições de estrangeiros (l:olandeses, fréllficeses, alemães, italianos, em particular), hoje ali floresce distinta e honrosam·ente.
E de quantas iniciativas pOI1tuguesas não frutificam hoje, no Brasil, as cepas que, por
vezes com tanto sacrifício, ali se plantaram desde muito longe: as explorações científicas inIciadas no século XVI e continuadas até ao XVIII, de Anchieta e Soares de Sousa a Lacerda e Ale-

ria» -

(1) Fidelino de Figueiredo - Do aspecto científico na colonizafão portuguesa da América. (<Rev. de Hist6XIV - Lisboa, 19Z5.

xandre Ferreira, rebuscaram na sua natureza segredos que fomos os pr~meires a apontar ao
mundo; a Casa de História Natural ou dos Pássaros, no Rio, em 1779; a Aula de Artilharia .
no Rio, em 1738; a Academia Real de For.tificação, Artilharia e Des·enho, em 1790, depois
Escola do Exérchto; as Aulas de Comércio (Baía, Pemambuco, Rio, em 1809); o Jardim Botânico do Pará e o da cêrca dos JesuÍtas, na capital; o incipiente Jardim Zoológico, também no
Rio, a par do dos Pássaros, na Lagoa da ,.,ela; a Real Academia ,Militar, em 1810, com seu
Museu de História Natural (Real, depois Nacional), que seria a futura Escola Politécnica; a
Academia de Belas-Artes, em 1820; as Escolas Médico-Cirúrgicas da Baía e do Rio de Janeiro,
em 1813; a Biblioteca Nacional, em 1810; a Imprensa Régia, em 1808; o Laboratório Químico prático do Rio, em 1818; o Curso de Prelecções Filosóficas, id., em 1813; a Fábrica da
Pólvora; o Jardim de Aclimatação de Espécies junto do Real Horto (chá, etc.), em 1808; os
Jardins da Baía, Minas e São Paulo; o Curso de Agricultura e Botânica no Jardim Público do
Rio, à volta de 1817; o Curso de Matemáticas do Reci·f.e, em 1814; etc.
Nasceram com D. João VI, mudada a ôrre, o ensino e a cultura superior no Brasil. Assim, entre mais, o da Medicina e Cirurgia que, antes das datas acima apontadas, vivia por rudimentares escolas de Anatomia, Cimrgia e Fisiologia. Antes de tudo isso, apenas, na verdade, a
Medicina prática por Hospitais da Misericórdia e, como no século XVI, quási reduzida à atte
e piedade dos Padres da Companhia .
que hav,eria a dizer-se, ainda, de todo o labor de colonização cultural portuguesa no
velho Brasil! Mas relembre-se, todavia, a aotiv!dade jesuítica na transplantação da boa língua
por.tuguesa e da latinidade, enfim, e na do conhecimento e propaganda das línguas nat'ivas daquele formoso torrão americano: ~ ficaram na história os nomes dos Padres Pêro Correia, Aspilcueta Navarro, Anchieta, António Rodrigues e tantos mais, autores, alguns, de livros escritos na linguagem dos índios, desde os catecismos aos vocabulários e gramáticas. Há também
a notar a formação das Eibliotecas Colegiais (S. J .), como a valiosíssima da Baía.
Não se podem subscrever, em absoluto, portanto, as palavras de Rocha Pombo, na sua
História do Brasil, quando afirma, falando da instituIção da CÔl1te de D. João VI, nessa colá,nia portuguesa (voI. I, ed. do «Anuário do Brasil»):~
~
. . «Não havia na colónia, até à referida época, nem bibliotecas, nem associações populares ou clubes literários, nem imprensa, nem o que se deve entender pràpriamente por escolas
de ensino superior integral».

.o

Onde o esfôrço colonizador cultural dos POl:'tugueses mais se acentuou, e desde muito
cedo, foi na índia e países próximos, assim como no Japão e na Chma. De princípio, nasce a
cultura por via inaciana, isto é, através da Evangelização Jesuítica. Desde a pobrezinha escoh
de primeiras letras ao Imtituto do Ratio studiorum, a escala do ensino e da vulgarização cultu,ral é sobr.emaneira eficiente. Por largo e longe jornadearam os Padres da Companhia, às Molucas, ao Japão, à Chma e ao TibetJe, a Timor e 'tantos mais pontos do globo, no serviço de
Deus e de Portugal, sob as ordens e orientação extraordinárias de São Francisco XéllVier.
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Na fndia, como no Brasa, como na Bii'mânia, na Ch~na e no Japão, o primeiro esfôrço
era o da aprendizagem lingüística e o reconhecimento etnográfico das regiões a eVM1gelizar. A
mesma troca de línguas (e a'qui as mais variadas, desd·e o tamule concani, ao bengali e anamita) se v:erifica através das Missões. Bem o demonstram, entre outros, os insi~nes histoáadores Padre Francisco Rodrigues e Professor DavId Lopes.
A par de todo êsse labor, lembremos a introdução j,esuítica da arte tipográfica.; Goa
(1556), Rachol, Valpicota (Ganganor), Cochim, Punical'e, Ambalacata, etc., sem esquecermos a China (Macau, 1588), Japão (por 1590) e, em certas localidades do mesmo país, noutras
datas: Nagazaqll'e, Amacusa, Katesusa, etc. Os reis portugueses, i.nteligente e carinhosamente auxiliavam, tanto quanto podiam, os erários públicos, estas obras missionárias, designadamente unidas às tarefas civis e militares das Descobertas e Conquistas. Assim é que o grande
D. João In, em cal1ta a D. Pedro de Mascarenhas (1539), lembra-lhe o seu desejo da dilatação
da Fé e o de «haver letrados e homens de bem em tôdas as partes que senhoreio». A e~pansão
da Fé já foi sufióentemente tratada nas páginas desta publicação.
Resta-nos, pois, recordar que, onde se abria uma missão católica, logo aoÍ se erguia, geralmente, a par da Igreja, a singela escola de catequese, a primária, a escola-oficina, os Colégios, as Universidades até. Basta rememorarmos os seguintes faotos, extraídos .de impresso
avulso (1940)' editado pela S. J.: de 1540 a 1759 existiram os s.eguintes Colégios de Jesuítas
- Portugal, 22; Açores e MadeÍlra, 4; Angola e Moçambique, 3; índia e Sião, 29; Macau
e China, 3; Japão, 4; ' BtélIsil, 12; duas U niv~rsidades e 9 Imprensas nas Missões. Bem é de
imaginar-se a larga i.rrfluê.ncia de cul·tura literária e ciel1JtÍfica espalhada por 'terras povtuguesas
ukramarinas, mercê dos instÍltutos de educação representados por muitos dêsses núcleos missionários. Mormente no século XVI, p<>is no centénio imediato, por razões sobejamente conhecidas, .decaíu tal ilnfluência. O século XVIII verá surgir as criações meramente laicas, governamentais, ora de cadater local (Gov,ernadores), ora metropolitano (poder c.entral, de Lisboa).
Na índia, desde o século XVI, era o Colégio de São Paulo ou de Santa Fé, de Goa (S.
J.) o principal centro de cu1tura (lélltinidade, anes, teologia, Escritura Sagrada, etc.); notável,
também, o Colégio de Macau. De 1iesto, nos Colégios de Goa, Cochim, Angola e Congo, para
não falar de outros, o ensino primário era digno .de nota e concorriam às aulas não só meninos,
mas adu1tos de alta coodição. Outro indubiJtável fac.tor de difusão científica era, por oerto, o
Hospital de EI-Rei, em Goa, já célebre desde o século XVI. Aí concorreria grande cópia de
médicos continentais, dando origem à difusão da Medicirna europeia e ao conhecime.nto da Medicina exótica. Nessa capital houv,e, ainda, notável actividade cientÍfica, como a de Garcia de
Ol1ta, .que imprimia os seus famosos Colóquios na tipografia do Endém, em 1563; que estahelecia um rico Jardm Botânico; que investigava profundamente a História Natural, a Medi ·
cina exótica e a Terapêutica, que deu a conh;!cer ao mundo europeu através das traduções de
Clúsio; etc., etc. Goa toi, de facto, centro de extraordInário valor quanto a !trabalho cientÍfico c
literário: - que o digam as primeiras tentativas de ,ensino da Medicina e da Cirurgia (1691 :
obrigação de os físicos estipendiados pelo Govêrno central ensinarem também essas disciplinas
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nos Hosphtais - Goa, Militar de Panelim; 1723, 1774, 1779; em 1801: criação da Aula de
M .edicina e Ci~urgia do Hospital Militar de Goa; 1821: reorganização do Curso Médico) e).
Em 1842 cria-se a Escola Médico-Cirúrgica de Nova Goa, reorganizada em 1844. O mesmo
Decreto fundava em outrás possessões, o que se não cumpriu, idênticos estabelecimentos.
Em Moçambique e Angola foi mais tardio tal ensino, como veremos. Hoje ainda,' é
a vdha Escola Médico-Cirúrgica de Goa o honroso e histórico padrão que ate.9ta um esfôrçu
local muito patriótico de manter acesa essa chama da cultura científica portuguesa em terra
da Ásia longínqua. Recorde-se que, se os Portugueses introduziram a Medicina europeia na
índia e noutras regiões do Extremo Oriente, também nos deram a conhecer o estado da Medicina, contribuição esta magnífica para a História da M 'edicina, até então adoptada pelos respectIvos povos.
Por via missionár.ia nacional se introduzira, pois, no Oriente, o mais conhecido sistema
europeu de illSltrução, o de Paris, onde nascera a base do plano de estudos da Comp<llnhia de
Jesus, definido no Ratio studiorum impresso em 1598 e promulgado no ano imediCllto. Esta
grande emprêsa de cultura católica colonial foi muito viva. A pouco mais de um século da chegada das missões jesuÍticas ao Oriente funciomvam, além do já citado e famoso Colégio de
São Paulo (com 700 alunos em 1594), 9 Colégios e 3 Seminários em Goa. Isto sem contar
os de Agra, Baçaim, Dio, Rachol, T aná, etc. e o de Moçambique; no Malabar, segundo '"
arrolClJffi·ento de Padre F'rancisco Rodrigues, 8 Colégios e 2 Semillários (Ambalacata, Bengala
Cochim, Manganapatão, Meliapor, Manapor, Pegu, Travancor e Vaiapuru).
Em 1772 fundavam-se as primeiras eSGOlas públicas na índia. Mas a organização do ensino prÍlmário e secundário data do govêmo d:J Visconde de V,ila Nova de Omém (1854); de'
então por diante criCllm-se escolas prÍlmárias, de latim, Escola Normal, etc.; em 1841 organiza-se a Escola Matemática e Militar (velha Academia Militar, por sua vez descendente das antigas Escola de Marinha - Goa, 1759 e Aula de Artilharia, 1776). Em 1812 criara-se um curso
de Fortificação, anexo ao da Marinha. Da índ'Ía vinham à Metrópole muitos estudantes cursar
as aulas da capital a expensas do Govêrno; em 1858, funda-se o Liceu Nacional de Nova Goa
e Escolas Normais em Salcete e Bardez. De 1861 data a in:.tru~ão primária feminina; em
1871, o Imti tuto Pltofissional; etc.
Em Timor instituem-sç 5 escolas primárias em 1864. Em Macau a Escola de Pilotagem, 1862; uma Aula de Português para Chineses, 1866; o Liceu Nacional em 1893, etc.
Censurávd seria não falarmos, ainda, da expansão educ.ativa em terra alheia, como na
Chill.a e no Japão. Larga e brilhante seria a história de tal emprêsa, se o espaço destinado a êste
capítulo o permitisse. Mas bastará dizer-se que se deve aos Missionários portugueses da Companhia de Jesus, entre outras tarefas culturais, a introdução da Medicina eu rapei a no Japão.
Foi o Padre Luiz de ALmeida, experÍlmentado médico-cirurgião, que a efectuou por meio da
criação, em 1555 e anos posteriores, de institUIções de assistência médica infantil e hospitalar
(1) Relembre-se, ainda, a Escola de Pilotagem (1871) e o Observatório. Em Macau, a Escola Náutica,
em 1881. Anexa à Escola Médica Cirúrgica de Goa, a cadeira de Física (1853)'
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geral e particular; e, o que é notável, uma Escola de Medicina, denominada Escola Cirúrgica
dos Bárbaros do Sul, em Oita. Se téem sido comemoraJdas, entre outras iniciativas no Império
nipónico, a introdução da imprensa e das armas de fogo, não menor, como alcance cultural,
foi a que acabamos de referir.
Na China espalhou-se a: influência da célebre Aula da Esfera (ColégIO de Sa>!lito Antão
de Lisboa), que desde o século XVI frutificava insignemente, influência de cultura matemática revelada na actividade de alguns padres da Companhia, como Tomás Pereira, elevado à
dignidade de Presidente do Tribunal das MaJtemáticas de Pequim pelo próprio Imperador;
como o Padre Simão Rodrigues, mestre das mesmas naquela côrte, ambos no século XVII. N J
imediato, o estudo da História Natural alarga-se, mercê dos trabalhos portugueses missionários; assim, na Cochinchina se aponta o grande botânico Padre João de Loureiro, autor da célebre Flora Cochinchin.ens.is que, pelos seus méritos,_ocupou o lugar de Presidente das Físicas e
Matemáticas desta zona asiática. No mesmo séoulo XVIII são brilhantes pesquisadores e mestres de Matemática-s, >!la China, os pa,dres José de Espinha, André Pereira e Félix da Rocha,
•
que ocupariam o lugar antes preenchido por Tomás Pereira, já referido.
Pelo seu valor na cultura do indígena, considera o Acto Colonial as Missões religiosas
como instituições de ensino legal, instrumentos de civilização e influência nacional.
No que respe~ta às possessões africanas, ·tardia foi, como dissemos, a emprêsa da cultura. Em 1575 funda-se o Colégio de Jesus em Angol-a, com aulas inauguradas mais ta.rde.
Como no Brasil e Ori·ente, a ap,rendizagem e divulgação das línguas dos naturais de Angola e
Congo foi meritória acção dos Padres, que i,lrgamente expandiam a portuguesa. Angola só
mui,to tarde viu nascer os estabelecimentos df. cultura pràpriamoote do Esta.do, tal como aconteceu em Moçambiq~. Sofreram, como esta, vicissitudes que não permitiram o desenvolVImento desejado. O esfôrço era, gigantesco. Por outro lado, a nossa possessão ocidental africana
padecia os efeitos duma, freqüentemente, anárquica e rebelde organização social C). Em 17 28 ,
o Gove.mador queixava-se que a possessão se ia esterilizando cada vez mais (I 50 homens
brancos ,na cidade de Luanda, apenas): o Reino «se vai acabando» (Arq. Bist. ColoniaJI, M.
26). Lutas entre governadores e governados, desavenças entr:e as vári·as o.rdens religiosas missionárias C), domínio espanhol, guerras da Restauração e GOm os indígenas, escassez do Tesouro,
inferioridade do elemento étnico aborígene como receptor, etc., foram outras taJntas causas d'J
lento desabrochar das instituições e providências de cul,tura na Colónia. Luanda era pobre e desprovida de gente, de assistência médica, etc. O comércio esclavagista, por outro lado, não favoreciaa boa organização da moral e do sossêgo necessário à marcha da colonização. Provisões reais
(1) Escrevia o Conde de Lavradio, Governador, para o Reino: - «He terra esta adonde não ha mais q.
húa so classe de gente; mecanico nenhum o quer ser nesta terra, o taverneiro dentro, e fora da taverna he nobre,
o Mercador o mesmo e assim todos». (Séc, XVIII. Arq. Hist. Col. M. 39).
(2) Por vezes, escassez de religiosos (fins do século XVII). Abundavam, outras vezes, os missionários estrangeiros: italianos, por ex. (Arq. Hist. Col. M. 17). Em 1656 havia 200 missionários e providenciava-se quanto ao envio
de mais Jesuítas e Capuchinhos barbados, (Id. M. 6).

de 1684 autorizam o govêrno a construir um Colégio contÍguo ao da Companhia de Jesu3
(Luanda), para estudos e ordenação de 12 moços negros; a obra orçava por 4.000 cruzados e
dela se remetia plano ao Rei (Arq. Hist. Col. M. 14)' Em 1696 providencia-se para a constru~
ção, em Rios de Cuaoma, de um Seminário destinado a doutrinar filhos de portugueses e cafres
régulos, recomendando o Conselho Ultramarino a sua entrega aos Jesuítas, que são os melhores
(os Agostinhos pretendiam-no. Arq. Hist. Col. M. 18).
T avde começou em Angola o ensino oficial primário. Em Moçambique, então capit.ll
da Colónia oriental, abriu-se a primeira escola em 1799, Até 1868 fundam-!>e mais 15 em di·
versas localidades da mesma. Somente depois da Reforma de Rebêlo da Silva (1868) progride
a instrução em Moçambique (ensino primlrio elementar e secundário; Escola de Artes e Ofícios na cidade de Moçambique, 1878; Instituto Rainha D. Amélia, de Lourenço Marques,
1893, hoje na Manaacha (Instituto João de Deus); Escola Primeiro de Janeiro, Lourenço Ma:.
ques, 1900; Escola Distrital para meninas, 19')4, e paraupazes, 1910, Lourenço Marques; etc.

•

Em Angola, como em Moçambique, somente no d~albar do século XIX se institue o
ensino regular, sensivelmente nos mesmos moldes e intensidade. No século anterior houve providências culturais mais ou menos eficientes: - a tentativa do SUb3;dio litet'ário, a que aludi·
mos '1-0 tratar do Brasil, fôra ampliada em 17 8 4 com imposto sôbre tabaco vindo do Brasil,
a fim de estipendiar o custo dos mestres de latim na capital de Angola; ensaio de ministração
prática de Engenharia, Artilharia e Fortificações, bem com~ da Medicina, em Luanda e nO'l tros pontos; etc. Ao abrir do século XIX, houve em Luanda ensino de Matemática, Língua e
Música, por iniciativa particular do Governador Saldanha da Gama e sua mulher, 1807' Em
1803 C) eram pagos pelo subsídio literário, um professor régio de Gramática, dois mestres e
duas mestras de Ler e escr,ever. Em 1838, criam-se Bibliotecas, Jardins Botânicos e Museus em
Angola, Moçambique e Macau; nesta última, uma Escola de Estudos públicos, 1847. Em
1845 organizava-se a instrução primária em tôdas as Províncias Ultramarinas (14 de Agôsto).
Na Guiné, Príncipe, S. Tomé e C. Verde, por meados do século XIX, inaugura-se a educação
popular. Envia~am-se indígenas à Metrópole para se habilitarem no Magistério Primário; outros
se estipendiaram para estudo de Medicina prática, como se havia feito atltes, pensionando-os
no Rio de Janeiro ~). Em 1873 institue-se em Angola o ensino profissional. Em 19°6, 1907
e 19°8 estende-se a outras possessões - Cabo Verde, S . Tomé, etc.
A par das tentativas, muitas felicíssimas, do reconhecimento cientÍfico das riquezas naturais das nossas Possessões Ultramarinas, por Portugueses e Estrangeiros, feitas in loco no
têrmo do século XVIII e por todo o século XIX, e que foram, inegàvelmente, factores de expan·
(1) Data de 23 de Agasto de 1805 a Carta Régia sabFe êste subsídio, particularmente endereçada a Moçambique. ' Lêmos no Arq. Hist. Col. (M. 20, Angola), um documento de 1803 referente ao novo imposto sabre
licores fortes e tabacos, a favor do subsídio literário de Luanda (467.166 réis. de receita, naquele ano).
(2) O riundos de Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé (Vd. Luiz de Pina - Matf!ria:s para a
História das Ciências no Brasil. - Congresso Luso-Brasileiro de Hisréria. Lx., 1940). Ao tempo da Rainhá D. Ma.
ria II estudavam em Portugal mais de 100 escolares das possessões ultramarinas (48 de Goa), despendendo-se com
êsse encargo 80'760$265 rs.
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são cultural do Império, as do estabelecimento do ensino da Engenharia e da Medicina em
Angola (séc. XVII e XVIII), embora fugazes, são dignas .de menção. Hoje, quanto a ensino superior no Ultram3:'r, apenas se ensina a Medicina ,em Goa. E é na Metrópole que se educam os
médicos destinados ao Império (Instituto de Medicina Tropical, fundado como Escola em 1902,
quatro anos depoÍls da congénere de Liverpool). Quanto à Engenharia e Fortificação, datam do
século XVII os ensaios referidos. Estes originaram, de facto, uma louvável actividade, ficando
na história da sua evolução os nomes de muitos que nela trabalhatam ou a ensinaram, como
Masiac, Simão Mateus, José Ribeiro de Sousa, Luiz Henriques, António Simões, Buitrago,
José Cipriano dos Santos, Oliv,eira Rêgo, etc. Existia o cargo de Engenheiro-Mor de .Angola \).
Respeitantes à Medicina, datam de 1845 providências destinadas ao seu ensino regular
em Angola, Moçambique e Cabo Ver.de, como antes havia sido determinado para oUltras re ,
giões (Funchal e Ponta-Delgada) ~). Em 1791 abria-se a Aula .de Medicina e Anatomia em
Luanda, a céllrgo do Dr. José Pinto de Azevedo, Físico-Mor do Reino de Angola. Todavia, em
1703 se f.alava já, em docUlmento do Consdhu Ultramarino (Arq. Hist. Colonial. 'AVUllso~
Angola), que lêmos, na obrigação de o médico pretendente Andrade e Góis ensinar a Medicina 'em Luanda, a p;ar do curativo da Infantaria.
Hoje é sumamente honrosa a assis>t~ncia médica a europeus e indígenas nas nossas
Colónias, com seus Hospitais, [aiboratorios, Postos, Farmáoias, etc. (J.
Recordemos, ainda, que no século XIX que Sll fundam na nossa África os Serviços
Geológicos, Meteorológicos, Vreterin'ários e Hidrográficos, etc. É ocasião de referir, também,
o 'esf8rço despendido pela Sociedade de Geografia d,e Lisboa (fundada em 1875) para o dese.a volvimento da cultura no Império Portugu~s Ultramarino, beíll como pela Agência Geral das
Colónias e Escola Superior Coloni,al, cujo labo~ tem sido deveras notável. Na actualidade, e
quanto ao renascimento das fontes da colon'ização científica e de expansão cultural, registe-se
o nome do insigne M~nistro Dr. Vi'eira Machado como activo e oportuno propugnador de tarefas 'que marcam a era nova na história do Imperio Colonial Português. É com palavras suas,
proferidas no Discurso znaugural
Confer~n cias de «Alta C ultura Colonial» (1936), que
terminamos êste breve capítulo: «Eu quero, para as Colónias do meu País, finanças desafogadas, economia florescente mas , sobretudo, os primores da cultura portuguesa. Foi a conjunção da Ciência com a Acção, do Pensamento com a Combatividade, que tornou possível t8da
a nossa esplendorosa obra colonial».

e

aas

LUIZ DE PINA.

(1) Luiz de Pina - A Engenharia na 1)~lha 'Angola, in «O Comércio do Pôrto», 25 de Novembro de 1937,
(2) Apenas a do Funchal sobreviveu uns anos, As outras, nem chegaram a abrir, na África, O decreto de
29 de Dezembro de 1836, que criou Escolas Médico-Cirúrgicas nas capitais dos distritos administrativos insulares
mandava que houvesse uma Escola Médi,:o-Cirúrgica «no Hospital da Misericórdia de cada uma das capitais dos
distritos administrativos do Ultramar»,
(3) Evoque-se a acção notável dos médicos portugueses, sob a chefia de Aires Kopke, no estudo e combate
à doen,ça do sono, nas várias missões cienillicas realizadas desde 190r. Esta tarefa portuguesa teve a prioridade nos
centros científicos do Mundo e caracteriza o alto valor dos nossos bacteriologistas e parasitologistas,
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CAPÍTULO 11

Influência da Expansão Ultramarina na Ciência,
na Literatura e na Arte

I) Influência da Expansão Ultramarina no progresso científico

A

emprêsa dos descobrimentos e conquistas integra, na mais grandiosa unidade, fôrças
inconscientes e energia's e.9piritluais, gente iletrada e homens cultos, o braço e a inteligência, a terra e o mar, a realidade e a imaginação, o utilitarismo e a fé altruísta.
Não éramos então um povo atrasado de cuja cuI·tura estivessem banidos todos
os fundamentos da ciência da época. Uma Universidade já surgira no século XIII por iniciativa
dum rei trovador e culto, e em centros palacianos e monásticos conservara-se acesa a ânsia de
saber 'e de progresso intelectual. Mantinham-se, aliás, relações com os meios cultivados estrangeiros. Não se perdera o pecúlio erudito, herdado dos autores antigos e medievos, especialmente de Aristóteles e dos árahes. O nível científico nos meios mais cultos do estrangeiro
não era muito superior ao dos portugueses e espanhóis antes de 1500, mesmo, sob alguns aspectos, corno veremos, os dois povos peninsulares se encontravam acima daqueles meios. O atra'so
da Ciência no século XIV era geral. A invenção de Gutenherg data de 1457 e só a partir do
meado do século seguinte é que a Ciência entra em intenso progresso. Como no resto da Europa, em Portugal, nos séculos que precedem imediatamente os descobrimentos, o labor cientÍfico cabe quási ,exclusivamente aos monges, sobretudo a franciscanos e dominicanos. Os árabes
e os judeus conservaram, -transmitiram ou .desenvolveram também, nalguns países como na Pen~nsula, grande pa'rte dos conhecimentos cientÍficos de épocas anteriores, e é inegável que a cultura portuguesa deve, a uns e outros, muito do seu brilho.

o maior mérito dos portugueses da geração de D.

Henrique foi terem corajosamente
assumido a atitude que deriva do reconhecimento da importância da observação dos factos e da
experiência como fontes reais de saber. Contra os que em Portugal como no Estrangeiro continuavam entregues à estéril ruminação dos velhos autores ou a absurdas e perigosas superstições,
mais ou menos impregnadas do mistério das concepções mágica:s, o Infante e os seus homens,
sem desprezarem o interêsse pragmático de muito do que se sabia, e mantendo vivo e até reforçando o culto em valores espirituais, desdobraram sôbre as cinzas ou as ruínas das antigas civilizações o inédito panorama dum mundo incomparàvdmente mais amplo do que o antes
conhecido. O alargamento de horizonte geográfico e da experiência humana foi a conseqüência duma nova atitude interior e o verdadeiro início duma nova cultura, a cultura ocidental,
com o carácter cronológico e ecuménico, o «espírito fáustico» o «anelo de Infinito», que, segundo Spengler, a caracterizaram. Os Portugueses dos Descobrimentos foram os autênticos
fundadores da ciência moderna, não apenas pelas contribUIções positivas com que para ela
concorr'eram, mas porque definiram a directriz do pensamento no sentido da curiosidade objectiva e serena, da observação rigorosa e da experiência criadora. Para além do mundo real e fantástico que os seus contemporâneos admitiam, revdaram que havia muitas outras realidades
inéditas que era pr,eciso estudar, analisar, com o mesmo espírito e o mesmo método cam que
êles exploraram terra's e mares longínquos e prescrutaram os segredos das constelações e de
povos desconhecidos.
Limitemo-nos, porque assim o impõe o carácter 'sintético dêst:e capítulo, a broeve bosqueJo IllOS principais domínios de estudo para que os lusos forneceram dementos novos.
Como era de esperac, a técnica náutica foi dos mais importantes dêsses domínios. Na
sua análise dos tr~balhos de Joaquim Bensaúde sôbre os conhecimentos náuticos dos Portugueses da época dos Descobrimentos, Bigourdan escreveu: «Ignora-se a data em que os marinheiros do Ocidente começacam a faa;er determinações da latitude. No século XIV as cartas ainda não
tinham qualquer graduação e navegava-se com a bússola e por estima. Foi sem dúvida no
século seguinte que se s'entiu a necessidade de recorrer à latitude; em todo o caso foi antes de
MartÍm Behaim, chegado a Portugal em I488, porque Diogo Gomes de Sintra, na sua viagem
à Guiné em I462, observa-a pela altura da esttêla polar, tomada por meio do quadrante» e).
Bensaúde, Luciano Pereira da Silva, António Barbosa e outros mostraram que não tinha
fundamenoo a opinião exposta por Humboldt e outros autores, de que os Portugueses hav;iam
aprendido a ciência da Navegação com os estrangeiros, especiaLmente cam os alemães.
As ciências auxiliares da navegação receberam naturaLmente contributo lusitano: a cartografia, a astronomia, a c09mografia, a geografia, a física do globo, a oceClinografia ... É fora de.
dúvida que o Cruzeiro do sul foi assinClilado e descrito pela primeira vez por portugueses.

(1) Ap. Pedro José da Cunha Sevilhal 192 9, p, 44.

A Astronomia, • Náutica e as Gi;ncias Afins. Expos. Portuguesa em

468

Quanto à cartografia, não só foram informes dos nossos nautas que suscitaram muitos dos seus
progressos, como até algumas das cartas ~ as de Cantino, Reinei, Viegas) etc. po.t: exemplo ......,.
eram afinal essencia1mente portuguesas. É certo que 9S descobrimentos lusitanos, como escreveu Pedro Nunes, foram realizados pot: mareantes muy ensinados e não se fizeram a acertar.
mas, como muito bem acentuou o aLmirante Morais e Sousa, citado p9r Costa Lôbo, é menos
exacta a outra asserção do nosso grande matemático quinhentista de que êsses mareantes levavam cartas muy particularmente rumadas. ~raco auxílio era êste, observou Morais e Sousa,
pois pata os primeiros navegadores tais Catltas eram fôlhas em branco que só .tinham vaJor
quando êsses homens ousados registavam nelas o resultado das suas viagens~. ~a verdade, percorrendo terras desconhecidas e s~mares nunca dantes navegados)~, os Portugueses assinalaram-se mais pela elaboração de novas cartas ou ampliação, rectificação e pormenorização de
anteriores do que pelo cóm9do e servil emprêgo de cartas já existentes. A carta de marear de
Viegas foi cons~deradi um ~<monumento geográfico» por Ferdinand Denis e pelo capitão de
tragata Mouchez, encanegado pelo gov&no francês çe continuar o levantamento da carta do
Brasil, iniciado pelo almirante Roussin e).
que era particularmente notável era a colaboração entre os navegadores e 9S sábios,
quando uma e outra qualidade não coexistiam nas mesmas pessoas, como foi o caso de D. João
de Castro. Martim Afonso de Sousa, no regresso da viagem de 1530, formula suas dúvidas a
Pedro Nunes. Uma dessas dúvidas deu origem a uma das mais notáveis descobertas matemáticas do nosso sábio:. a da teoria dos rumos ou loxodromias. que havia de inspira.t; a Mercator
um dos seus principais processos de representação cartográfica.
Se não é portuguesa mas holandesa a primeira carta (1585) em que se registam as profundidades marítimas, já muito antes os nossos roteiros assinalavam freqüentemente estas. «Fui
toda a noite com o prumo na mão~, dizia Pêro Lopes numa passagem do seu relato da expedição de 1530, relato em que, como noutros, se c~tam a-miúde profundidades observadas.
As observações náuticas, magnéticas, meteorológicas e hidrográficas de D. João de Castro suscitaram os encómios dos mais altos cultores da ciência moderna. Ele notou o desvio
local da agulha, registou correntes, assinalou uma multidão de factos científicos. «O mais considerável representante da Oceanografia naqueles tempos». lhe chamou Hellmann \). Como naV1egador, hidrógrafo e observador, <minguem o excedeu ..--,.. disse Nordenskjold CS) .-. até ao
tempo de Barents, Linschoten, Hudson e Davis)~.
É pleonástico referir o contributo dos Portugueses à Geografia. Foi quási t8da a terra
abrangi.da em trinta anos por essa prodigiosa ampliação do horizonte geográfico o qual, como
esctev.eu Emm. de Martonne, não ultrapassava antes uma área de 60° em latitude por .100° em

o

(1) Com.te Eugénio de Castro - A expedição de 1530 in Diário de NilVegação de Pêro Lopes de SOUSII.
&I. da Com. Brasileira dos Centenários Portugueses de 1940, vol. I, págs. 484.
.
(~) Luciano Pereira da Silva - A Arte de Navegar dos Portugueses - na «História da Coloniz~o Portuguesa do Brasil», ~ 11 p. 82.
(S) [bid.

longitude (í). É verdade que a navegação marftlma nos tacilitata tamanho amp1exo; mas
enganam-se os que supuseram tão grandiosa emprêsa circunscrirta aos domínios marítimos e
costeiros: a penetração continental fêz-se também, atrél!~és de desevtos, de selvas, de regiões
hostis ~ inclementes, sem dúvida mais penosa, mais lenta, menos fulgurante. Léon Cahum,
o prefaciador da edição francesa do relato, por Pigafetta, das viagens de Duarte Lopes, no século XVI, no interior da África, escreveu que naquela época os Portugueses sabiam mais de tais
paragens do que ·se sabia por volta de 1850 e que, se Speke e Stanley houvessem lid9 Pjgafetta,
não se !teriam vangloriado das descobertas das origens do Nilo e do Congo e).
Precedidos 9U acompanhados pelos progressos da náutica e das respectivas ciências auxi.
liares, os progressos r·eferidos da ciência geográfica, indiscuttvdmente att:ibuíveis a Portugal,
são coevos ou seguidos de notáv,eis aquisições lusptanas noutros ram9s de saber, especialmente
nas ciências naturais, na medicina, na etnografia, na lingüística, na história da civiEzação.
Aos nossos exploradores quinhentistas se devem noções sôbre alguns minerais e rochas
Organizaram-se colecções mineralógicas. O museu de D. João V, destruído pelo
terrem~to de }755, continha muitos espécimes minerais. ,Contribuíu-se para colecções estrangeiras com exemplares minerais curiosos, como desde muito se enviavam para fora do país,
segundo o tes,temunho de Duarte Nunes de Leão (1599) e doutros autores, pla,mas úteis,
«muitos bugios de diV'ersas feições e papagaio's de lindas côres e grandes habilidades e outros
am,malS raros».

n.

·N ão deve causéllr est'fanhez.a que, a par das lenda's do Eldorado e das dos Rios do Ouro e
da Prata, os relatos dQs nossos viajantes (como quási no limiar do século XIX se poderia ainda
notar na Geoagrafia do próprio Kant) consagrassem especial menção e interêsse às ouriosidades
naturais = as Merkwurdigkeiten do filósofo alemão. O que é de !fiotar é que não podiCli exigir-se nos séculos xv e XVI, mesmo no seguinte, q~e as pesquisas portuguesas em matérias como
a Geologia, tivessem um desenvolvimento e um carácter sistemático que só depois do meado
do século XVIII começaram em geral a revestir. Registemos também que notável contrihuição
tem dado a moderna ciência portuguesa para o conhecimento da geologia de Cabo Verde,
S. Tomé, Angola e ,Moçambique, reatando a tradição de Alexandre Rodrigues Ferteira e João
da Silva Feijó, que no fim do século XVIII e princípio do século XIX, r.espectivamente exploraram, o primeirp as lavras de oiro de Cuiabá, a gruta do Inf.erno (em Nova Coimbra) e várias
bacias hidrográficas, e o segundo as ilhas de Cabo Verde e a região continental fronteira.
Dão os mesmos Ferreira e Feijó contribuições importantes ao estudo da flora do Brasil ,e de Cabo Verde, mas, na sua época, como antes e depois, outros portugueses se assinalaram por ,estudos e descobertas no domínio da Botânica, em relação com a nossa expansão.

(1) Emm. de Martonne - Traité de Géogrllphje Physique - 4.& ed' J t, I, 1925, p, 9 e figo 1.
(2) Le Congo - Trad. Léon Cahum - Bruxelles, 1883, p. 5 e 9.
(3) Mendes Correia - Geologia e Antropologia em Portugal - ('(Exp. Porto em Sevilha», 1929; Alfredo A.
Machado e Costa -

A Mineralogia quinhentista -

Mem. ao Cong. do Mundo Português,

194I.

As crcSnlcas e rote{ros dos s~cuios xv e XVI v8m cheias .de referáncias ~ flora das regi~eS
visitadas. Como em relação à fauna, não são fáceis muitas identificações das plantas rn.en..cionadas, mas há descrições excelentes e prioridades científicas indiscutÍveis
.A:bre-se ao acaso a colectânea de Valentim Fernandes: é uma passagem da descrição
da região de Mandinga, na Guiné, visitada por Diogo Gomes mo século xv. Começa ela. :~

e).

«Ha húa aruore ê Mãdinga q da huú fruito tã grãde como maçaãs, a qual pisam e cosem, e fazê delle azeite
brãco pera se ontare e nõ pera comerê, Outra aruore q da huú fruito tã grãde como alber<1ueques e he bôa pera comer
e este tfruito apanham e secam e delle fazê vinho assi verde como seco e este vinho dura X dia·s, Ha hy outra fruita
q pareçe mançaãs bayonezes e he doçe e dêtro tê huú grãde coroço e dentro no coroço tem carne tã grãde como
amêdoa e he muy gostoso pera comer, mas embebeda quê muyto come delle e lhe chamã mansacomba.

E seguem mais nove ou dez plantas, melhor ou peor descritas, geralmente comparadas com .as europeias. Interessante, um pouco antes, a menção de treze ou catorze plantas
da região de Lodea, com trechos como estes:
«Todas as heruas q naçê em aquelles desertos tem espinhas, assy
e a folha de toda aquella herua he como de trigo e muy aspera»..

q se

nõ acha herua

q nõ

tem espinhos,

Minuciosa a descrição das árvores de goma e de terebintima: .
«As aruores de goma sõ grãdes e tem grãdes spinhos e tem as folhas estreitas e longas, e a sua fruita só
ferrobas muyto longas e muyto delgadas como húa pêna de pato descrever. E estas ferrobas naçê per toda a aruore.
E em huú pee onde naçê sõ mais de cêto dellas... E a goma naçe per toda a parte destas aruores como rezina e a
gête da terra comê a goma noua nõ na tê em estima».

A da terebintina (termétina) ainda é maiS extensa.
Não são botânicos os autores daqueles trechos, mas são-no, sem' dúvida, descontado
o atraso da Botânica no seu tempo, Tomé Pires que, no princípio do século XVI, relata a
D. ,M anuel o que vira na índia com interêsse terapêutico, Amato Lusitano, que no meado
do mesmo século descreve numerosas planta·s da Madeira, S. Tomé e outras regiões, e sobretudo Garcia de Orta, que em 1563, dez anos depois da publicação por Amato dos comentários sôbre Dioscórides, publica os notáveis Colóquios dos simples e drogas medicinais r), obra
It:ra:duzida no estrangeiro e que inspirou fora de Portugal vários botânicos e no nosso país set(1) Segundo o Conde de Ficalho, .a malagueta (Amom um) foi encontrada na Gâmbia e na Guiné pelos Portugueses em 1446 e nos anos seguintes. Carlos França regista o facto de o imbondeiro ter sido descrito em 1448 por
Azurara, trezentos anos antes da descrição por Adanson, do qual injustamente derivou o seu nome científico (Adansonia). O mesmo autor recorda que o tabaco foi conhecido por nós antes de o ser por Thévet e de ter: sido divulgado
em França por Nicot, cujo nome também indevidamente guardou (Nicotiana). Quem primeiro o trouxe para Portugal foi Luiz de Góis. Também foram os Portugueses que tornaram conhecido o ananás, descrito por Magalhães
Gandavo ,( 1576), como a copafba e outras plantas. O cajueiro (A nacardium occidentale) teve das primeiras e melhores descrições em Anchieta, Gandavo e Fernão Cardim, a dêste último mais perfeita do que a, anterior, de Thévet.
As descrições de Léry (1578) são, em geral, muito inferiores às de Anchieta, de Gandavo ou do seu compatriota
Thévet. (Vid. Carlos França - Os Portugueses io século XVI e a História Natural do Brasil - «Revista de História)), XV, 1926; e C. de Melo Leitão - A Biologia no Brasil - 1937! p. 46).
(2) Américo Pires de Lima - Portugal - A Bot4nica e a Zoologia - «Exposição Portuguesa em Sevilha», 1929, p, 6 e segs .
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viu ainda de base principal ao Tratado de las drogas, publicado por Cristóvão da Costa e também traduzido, como os Colóquios, por Clúsio.
O Conde de Ficalho considera o traJtado de Cristóvão da Costa quási como uma versão espanhola dêstes últimos. Como Maximiano de Lemos verificou, muitos foram lá por
fora os que aproveitaram os Colóquios de Otta, sem lhe citar o autor C).
No século XVIII a flora brasileira é estudada por José Maria da Conceição Veloso, o
qual organizou uma colecção de . .1.676 estampas brasileiras que do Museu da Ajuda foram
levadas para Paris por GeoHroy Saint-Hillaire pqr ocasião das invasões napoleónicas e ali publicadas sem texto e). Além de Manuel da Silva Galvão que fêz pesquisas, ainda inéditas,
em Moçambique no mesmo século, deve mencionar-se, entre outros botânicos, João de Loureiro, autor da Flora Cochinchinensis (1790)'
No século XIX, com algumas memórias do grande Brotero, há a registar os trabalhos do
Dr. Júlio Henriques sôbre flora da África Ocidental e especialmente de S. Tomé, os estudos
do Conde de Ficalho sôbre a flora dos Lusíadas e as plantas úteis da África Ociçlental, etc.
A flora das colónias portuguesas continua sendo estudada pelos nossos institutos cientÍficos.
A Zoologia despertou talvez maior curiosidade dos nossos viajantes aos quais surgiam,
como se escreve no manuscrito de Fernandes, «animalias a nos nõ conhecidas?>. E, se lhes interessava encontrar animais úteis, não deixaovam de organizar listas de todos os que despertavam a sua atenção, acompanhadas, nalguns casos, de descrições por vezes minuciosas e exactas, cabendo-lhes, a tal respeito, prioridades incontestáveis ~).
Uma fauna, até então desconhecida ou mal conhecida, de Símios, Desdentados,
Roedores, Perissodáctilos, Suídeos, Pinípedes, Sirenídeos, Marsupiais, Aves, Répteis, Ofídeos,
Peixes, etc. é mencionada pelos autores de relatos de explorações portuguesas nos séculos xv
e XVI e as descrições são, às vezes, duma maravilhosa fidelidade. Os informes de Anchieta,
Gandavo, Cardim e Gabriel Soares, etc. sôbre a fauna brasileira são notáveis. Foi Anchieta
quem primeiro 'escreveu sôbre a cotia, a paca e o sagüí e). O tapi:r - regista Melo Leitão,....,. foi
descrito mais exactamente por Anchieta e mesmo por Gandavo do que por autores estrangeiros uLteriores como Jean de Léry (1578).
Gabriel Soares enumerou e descreveu, por exemplo, 78 espécies de aves, a maioria das
quais novas para a Zoologia, e tentou nalguns dos seus relatos faunísticos um esfôrço notável
no sentido duma sistemática cientÍfica. Antes do p.e Abbeville (1614) a quem Buffon a'trl(1) Luiz de Pina - As Ci~ncias na Hist6ria do Império Colonial Português - «.Anais da Fac. de Ciências
do Pôrto», XXVI, 1941, p. 121.
(2) Pires de Lima - 01'. cit., p. I r.
(3) D. João de Castro regista pela primeira vez as Medusas Acalefas, no Mar Vermelho, designando-as pOJ:
Alforrecas. Fr. João dos Santos descreve o desdentado Orycteropus que, mais dum século depois, Buffon ainda considerava um animal fabuloso, e descreve igualmente um peixe dipnóico, um peixe eléctrico (o tremedor), etc. António
Galváo e Anchieta antecipam-se mais dum século a Tyson na exacta indicação do papel do saco marsupial. «Cem
anos antes de Redi - escreve Carlos França - ter demonstrado a sede do veneno ofídico, já o português Gabriel de
Sousa admitia precisamente o mesmo». (Vid. Carlos França, 01'. dt.).
(4) Anchieta nasceu nas Canári~ mas veio ao 12 anos para Portugal e nunca mais voltou para o seu país.
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buÍu a distinção entre várias espécies de Tatus, já Gabriel Soares distinguira quatro fOlimas e).
Não é de supreender esta pr.eocupação sistemática, desde que, a propósito da ilha de Tomé,
o códice de Valentim Fernandes ao falar de tubarões, nos diz «peixes no mar som com grãdes
cações». Uns e outros sao, de facto, Seláceos.
A Cardim, ooupando-se dos guaribas, macacos uivadores (Alouata belsebuthi), não
escapou o tambor ósseo que têm na gargaUlta, vesícula de ressonância desenyolvida no osso
hióide
No sudeste africano, Fr. João dos Santos mencionou e descreveu mais de 87 formas
animais. Em 1613, o p.e Luiz Mariano, no seU relato da exploração portuguesa em' Madagáscar, assinalou com justeza o facto de os «bogios» desta ilha (Lémures ou Prossímios) terem
caracter:es dif·er·entes dos dos «bogios» da África contÍ!l:iental e da Índia (3).

s.

n.

A ecologia e a biogeografia modernas haviam sU!tgido com 9S relatos dos exploradores
portugueses. O alargamento do horizonte geográfico era acompanhado de informes, algumas
vezes pitorescos e rigorosos, sôbre a distábuição de plantas e animais e sôbre o modo de vida
e os costumes dêstes ~ estudo quási esquecido desde a antiguidade grega.
Como na flora, tentam-se aclimações faunísticas. Pêra Lop.es de Sousa, relatando a
expedição de 1530 ao Brasil, refere que, como tantas outras vezes, se deixa.f4l,m homens em
terra «para faz'erem experiência do que a terra dava, e lhes deixou muitas sementes?~. Os nossos animais domésticos foram transplantados, por ordem do Infante, para as ilhas atlânticas.
~ preciso avançar até ao fim do século XVIII, para com a missão de Rodrigues Ferreira
e, depois, as de Feijó e Galváo, se reatar, entre nós, a brilhante tradição de estudos zoológicos. Colheitas e observações impovtantes se fazem, nas nossas colónias, no século XIX e no
actual. Limitamo-nos a citar, entre as publicações a tal respe~to, a Ornitologia de Angola e
a H erpetologia de A ngola, de Barbosa du Bocage, a monografia do Barão de Castelo de Paiva
sôbre os moluscos da Madeira, o estudo de Carlos França sôbre os coelhos de Pôrto SaUlto,
celebrizados pelos transformistas.
Abordamos o estudo do Homem e da Medicina humana. As contribuições inéditas que
a expansão portuguesa facultou a êsses domínios científicos são inúmeras. ~ infindável a lista
de grupos étnicos, muitos dos quais desconhecidos até então, com os quais os exploradores
portugueses entraram em contacto e sôbre os quais os nossos autores fornecem informes antropológicos e etnográficos do maior Ínterêsse. Os nossos descobridores revelaram ao mundo
a existência de muitas populações da África negra, dos Bochimanes-Hotentotes ...-- raça tão
curiosa e singular -. ,dos Papuas e Pigmeus da Nova Guiné, dos Índios do Brasil, dos Ainos da ilha Sakaline, inclusão racial caucasóide no seio da massa mongolóide japonesa, etc.
Os nossos autores deram notícia, muitas vezes de sutipreendente exactidão, de alguns caracteres somáticos dessas gentes e forneceram a respeito de muitas delas os mais interessantes por(1) Mdo Leitão -

Op. cit., p. 57.
Op. cito
(') Mendes Correia - La Zoogéograpb;e des <cL"sürdss» -

e)

1937. p.

Carlos França -

1. 2 59.

Congr, lotem, de ZooJogie de Lisbonne (1935)
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menores etnográficos. R.eveiaram populaçÔes que viviam ainda nunl. estado culturaÍ cOl'respofi..
dente à idade da pedra polida, desconhecendo, q>mo dizem Azurara, Gaspa~ Frutuoso e
outros, a respeito dos antigos Guanches das Canárias, a escrita) a utilização dos metais e a domesticação dos animais. Cardim ~séc. XVI) e Fr. Gaspar da Madre de Oeus ~séc. XVIII) dão as
primeÍ<ras notícias dos sambaquis, ou ostreiras, das costas do Brasil, restos arqueológicos de
mterêsse. Dl;larte Barbosa, Damião de Góis, J.oão de Barros, Fr. Joãq dos Santos, falam das
curiosas ruínas de Zirnbabue na zona aurífera da Africa do Sul e do famoso reino do Monomo tapa. TãQ interessantes são os antigos depoimentos lusitanos sôbre o sul da Africa, que o
govêrno daquele domfnio inglês mandou editar uma colectânea d9s mesmos, em 7 volumes: .
são 9S Records de Mac Coll Theal.
.
As narrativas portuguesas sôbre os caracteres e os costumes dos índios do Brasil, a
começar na admirável carta de Pêro Yaz de :Caminha ao rei D. Ma-nuel, são cheias de intrerêsse cientifico. Damião de Góis, o piloto anónirno, Anchieta, Gandavo, Cardim, Gabriel Soa-o
tes, ,M anuel da Nóbrega, tatntos mais se ocupam do assunto. Alguns autores, como Gabriel
Soares, fornecem um minuci9so quadro da distrbbulção 'etnológica no va-sto território. Se alguns pormenores como os da-s práticas de antt'opofagia despertam naturalmente a curiosidade
dos leigos, outros suscitam também a admiração dos cientistas.
Em João de Barros
(1563) se encontra a primeira referência à identificação individual pelas impr.essões das mãos e dos pés.
b com surprêsa que nos roteiros e crónicas da era dos Descobrimentos lSe lê que as
gentes da Africa do Sul moc1ernamente conhecidas camo Bochimanes falavam .«aos soluços»
(referência à língua bochimane que intercala nas palavras estalinhos com a língua), que os
Papuas tinham a «testa fugidia», que os referidos Bochimanes são «baços» e não negros, que
tê;m a «cabeça tinhosa~~ (alusão aos tufos ,isolados de cabelos), que a côr da pele e os cabelos
dos índios do Brasil são distintos dos dos Negros, etc. A descrição somatológica dos Etíopes
por Duarte Pacheco é exacta. Quási três séculos antes de Jussieu, que deu a verdadeira interpr-etação das supostas «pedras de raio», considerando-as apenas machados de pedra polida de
antigas populações, já os Portugueses tinham visto estes nas mãos dos índios brasileiros. E
descreveram-nos. Vaz de Caminha já dizia:: «Nom teem cousa que de ferro seja, e cortam
sua madeira, e paaos com pedras feitas coma cunhas metidas em huum paao antr,e duas talas
mui bem atadas».
Factos etnográficos de estudo científico relativamente recente são já descritos pelos
nossos autores: mutilações étnicas, tabus, totens, covada, cerimónias mágicas de bniciação.
A lingüística dos povos das regiões descob~rtas pelos Portugueses teve, entre estes, notáveis cultores. Os jesuítas, sobretudo no Brasil, destacaram-se no estudo das língu'as indígenas.
Nunca se deteve a t~adição nacional do zêlo pelas indagações etnológicas. Como, a

e)

(1) Luiz de Pina - João de Barros e a dactiloscopia oriental IV, 1936.
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propósito da extensão dada por Pêra Vaz de Caminha à descrição dos CO.9tumes e da índole
dos Brasis, Carlos Malheiro Dias fêz justamente notar C), os Portugueses manifestaram sem~
pre um louvável interêsse pelas populações indígenas. Esse interêsse subsiste hoje, quer na< administração colonial quer nos institutos científicos da especialidade.
Novas Iterras, novas gentes, novas doenças. E novos remédios. A patologia exótica é
ampliada brilhantemente pelos Portugueses de Quinhentos. A terapêutica é também por êles
enriquecida, graças ao conhecimento de novas substâncias medicamentosas e de tratamentos
usados por oul:!ras populações. Tomé Pires, Garcia de Ortá, Amato Lusitano, Cristóvão da
Costa, como já foi dito, descreveram novas espécies botânicas e analisaram descrições anteriores, mas ocuparam-se especialmente das de carácter medicinal, contribuindo, sobretudo Garcia de Ol1ta, grande naturalista e médico, com importantes obser.vações próprias, para o progresso da nosografia exótica. A Orta se deve a primeira desorição da cólera asiática (mordexi).
No século XVII o médico Aleixo de Abreu esteve em Angola e no Brasil, escrevendo o T ratado de las siete enfermedades, em que se estudam o escorbuto, a doença do bicho e outras
doenças tropicais. ,M as já no século anterior João de Barros, Gabriel Soares, etc. se haviam
oCUlpado dessas e doutras doenças exóticas. Barros tratou, por exemplo do escorhuto e Gabriel
Soares deu a primeira notícia do mal do bicho (rectite gangrenosa epidémica), descrições de
tripanos{)~íases, muitos Íinformes de terapêutica indígena, uma primeira noção da imunidade
anti-oHdica alcançada graças a pequenas inoculações do respectivo veneno. Anchieta e outros
jesuítas d() Brasil também se ocuparam de assuntos de medicina ~).
Do século XVI para o século XVII, Fr. João dos Santos registou em Moçambique a he~
meralopia ou ambliopia crespuscular, descreveu um caso de albinismo num cafre, etc. ~).
,M as quantos informes úte;s no ponto de vista da história da medicina, dos progres~
sos da patologia, da terapêutica, da higiene, da epidemiologia, através dos relatos e anais da
expansão portuguesa no mundo! A investigação científica lusitana :nessas matérias, como na
parasitologia e noutros assuntos médicos, continua hoje nas nossas colónias.
~ -.
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Não foram tantos como era de justiça, ~s e;os .~ reflexos do formidável labor desenvolvido pelos Portugueses no mundo científico e na História da Ciência. Os nossos autores foram acusados freqüenternente de imprecisão e até de fantasias nas suas descrições. Seria despropósito exigir que estas tivessem há quatro séculos carácter científico que têm hoje, em
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(1) «Quási a totalidade da carta é dedicada à descrição do aborígene», escreveu Malheiro Dias (História da
Colonizaçáo Portt1gt~eSa do Brasil, t. 11, p. 78.
(2) Serafim Leite - Os Jemítas no Brasil e a M edicina - «Petrus Nonius», l, 1936 .
(3) Carlos França - Op. cit., p. 40 •
(4) Quanto às fantasias e erros, elas, aparecem de facto, em alguns desses .escntos, como ~ AntotllO
Galvão, Fr . João dos Santos, etc. Homens com esporões nos artelhos como os galos; sereias e homens marinhos (dugong e pinípedes certamente); homens com quatro olhos, dois na fronte e dois no occiput; etc.
Mas, a par dessas fábulas e ~os, qu:mtas coisas exactas ~ preciosas!. Além de~ que havia a ~ntrar
conta com o legado de tôdas as fantaSias do genero dos autores antlgos e medlevos. E nao taltam essas lOvençoes,
por exemplo! na importante Cosmogrilfia de Sebastião Munster! no meado do século XVI .. ,
A
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ramos de saber que, em grande paJ11te, se podem considerar constituídos mooernamente. Ainda.
assim, muitas observações são notáveis de exactidão e pormenor, sobretud9 se atendermos à
época e à preparação não especializada da maioria dos respectivos autores.
Muitas prior.idades evidentes lhes foram arrancadas. Não se trata já dos plágios perpetrados à obra de Garcia de Orta e outros, ou do roubo do manuscrito de Cardim praticado por
corsários no comêço do século XVII. São antes as conseqüências da ignorância de muitos autores estrangeiros sôbre os primeiros informes portugueses, insuficientemente divulgados. Por um
lado, a tradicional «política do sigilo~ dos nossos monarcas da Era dos Descobrimentos deve
ter levado a ocultar muitas observações de interêsse ci.entÍ'fico, por outro lado muitas destas não
chegaram a ser impressas ou foram-no muito tardiamente, algumas já nos séculos XIX ou
XX. Só aparentemente, as mais das vezes, é que se nos anteciparam nessa's matérias, quanto às
regiões descobertas por Portugal, os autores espanhóis ou de outros países. No entanto, suhsistiram tantas prioridades irrecusáveis! Clúsio traduziu, camo dissemos, Garcia de Orta e Cristóvão da Costa. Do mes'mo modo, no século XVIII, Ribeiro Sanches forneceu inforunes importantes a BuHon para o seu tratado sôbr'e as raças hwnanas. Os cartógrafos estrangeiros inscreviam nos seus mapas as aquisições geográficas dos Portugues'es. Graças a estes, um espfrito novo
an~mou o mundo.
Tendo feito a todos os povos a oferenda dos tesouros amontoados pelo seu esfôrço clari,vidente e heróico, tendo divulgado conhecimentos e métodos, tendo ampliado os domínios
do saber e da inteligência, Portugal, por causas bem conhecidas, sof.reu, depois, como que um
eclipse, necessitou como que dum breve descanso para r.efazer energias. Mas a chama logo se
reacendeu . Na história da ciência e da cultura, o nosso país reergue-se pujante no século XVIII,
sofre uma nova crise em grande parte do século XIX, mas retoma, de novo, no final dêste e nos
últimos lustros, o fio duma 'vida mental di~a e prestante, mantendo-se f.id, sempre, aos véI!lores eternOi.

MENDES CORREIA.

11) Influência da Expansão Ultramarina na Literatura

a expansão da nossa literatura no Mundo - capítulo basilar nesta publicação
- importa muito menos o estudo da influência que das andanças ultramarinas a
nossa actividade recebeu. Por isso nos confinamos em seus aspectos mais gerai·s.
Pode dizer-se que, de modo geral, a iíteratura de imaginação contemporânea das primeiras conquistas e descobrimentos é feita para distrair dêles, muito mais do que para exprimir a comoção que produzem.
O Cancion'eiro Geral, de Resende, além do ensaio de Luiz Anriques sôbre a tomada de
Az amo r , além de referências, raras, aos que em África quebrantavam as tranqueiras dos mouros e eram chamados de 'uns fados em outros fados, enquanto na côrte em f,esta se corriam
touros e faziam grandes maias, e exceptuando ainda o aproveitamento pelo estilo poético de
uma ou outra alegoria da vida ma:rít~ma - o poeta comparado a árvore sêctl' correndo 'sóbre
bancos de discórdia, sulcando ondas de amargura, levado pelas velas do seu querer -- nada
de notável contém em que ressoem ecos da grande emprêsa. Gil Vicente, por seu turno, só
om raros momentos lhe presta atenção. Escreve a Exortação à Guemt, exa1ta em Portugal o
Alferes da Fé, recolhe f.estivamente na Barca da Glória os cavaleiros mortos na cruzada de
Além-Mar, foca, por outro lado, no Auto da lndia a desmoralização que em muitos lares resultaria da ausência dos maridos - e é quási tudo .
.e na historiografia, na literatura de viagens, na poesia épica que repercute mais fortemente a intensa vida do Portugal de quinhentos. Percorrendo-as, podemos pôr estes quesitos:
2Qual a reacção da nossa inteligência e sentimento ante as conquistas e descobrimentos? 2Qual a da nossa sensibilidade estética, Clinte as novas formas da natureza e da vida?

E
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I) Descobriu Portugal ao Mundo os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento, dominou imensidades de terra e mar -

e se mais mundo houvera lá chegara. Ma·is:
longe das lutas sem ideal dos grandes povos da Europa - dentes de Cadmo desparzidos -,
por tôda a parte dilatava a lei da vida eterna. ~ Como não julgar-se o eleito de Deus, e não
conceber, de tanto esfôrço e de tanto êxito, o orgulho que vibra a cada passo na lira dos poetas
e põe novos frémitos na pena dos historiadores?
Todos sentiam a necessidade do novo canto. Realiza Camões, e genialmente, a comum
aspiração, e é a expressão dêsse sentimento de orgulhosa confiança, não apenas português
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mas humano, que faz dos Lusíadas 'O únice peema que podemes consid'erar emergido das
realidades de sécule, 'o cântice deleroso mas triunfal da vitória do Hemem sôbre as fatalidades
da Natureza. Bace, nos paços neptunines, lembrand'O a audácia cem que os homens vãe ultrapassande todos os limites marcados peles Imertais à sua acçãe e poderio, ameaça-os Que do
Mar e do Céu em poucos anos / Venham Deuses a ser e nós humanos.
Compare-se êste passo des Lusíadas com o capítulo de Rabelais sôbre as virtudes de
pantagruelion, no capítule LI do livre lU, de Pantagruel. Sãe porventura 'Os deis trechos
que na literatura mundial melhor traduzem a euforia do hemem do século que T aine considerava 'O maier da história, 'o seu contentamente da vida e confi'ança nos próprios destinos.
Podemos crer que tal orgulhe nes defendeu de domínie literárie de Espanha, em tempos em que o demínie polítice lhe facilitava, senãe o ascendente, a a'tracção literária.
Jerge de Mentemor escreveu a Diana em castelhano, para lhe garantir horizontes mundia1s. Mas Ferreira reage contra o bilingüismo e Camões escreveu Os Lusíadas em português. O grande 'Orgulho da soberania material tinha complemente no 'Orgulho da autenemia
espiritual, expressa pela língua que êle magnificou.
A cenvicçãe de que S0lll10S 'O povo eleito persiste na literatura, mesme através da decadência que nos leveu e se seguiu à perda: da auton'Omia. S'Ob 'Os Filipes, proclama-se, por
exemplo, em Flores de Espana, Excelencias de Portugal, de Sousa Macedo, a omnímoda superioridade de Pertugal na PenÍonsula e ne Munde, ee sonho de Quinto Império, em que delirou
o génio de Vieira, dedu-lo 'O diakcta sobretude da historiegrafia alcobacense, tôda ela: uma
gesta heroica.
;
Está por estudar - e não é êste o ensejo de 'O f.azer ~ a r.espensabilidade dêste 'Orgulhe, quando já nãe podi'a nutrir-se de glórias, ne nosse desequilllirlo no plano das realidades
práticas, no hiperbolisme barreco, nes excesses de· fOl1malismo da nossa vida mental. Fugíamos talvez da estreiteza da matéria para as l~berdades caprichosas da forma dóciL ..
.Mas, ao lado dos .factos que suscitam a florescência épica, expressa: nos poemas come
na historiografia de seiscentes, são numerosos os que arrepiam de horrores a História Trágico-1Marítima, depois de terem projectado sua sombra nas redondilhas de Miranda: e nos própries cantos dos Lusíadas. De aí, na nessa literatura, por um lado, certa destemperança megalómana, que se ma,nifesta até o secule XIX, provecande a: crítica de Antero e Oliveira
Martins, a ironia de Eça, a pedagogia social de Ramalho; por outro lado, a pe11ffianente plangência: da elegia, o refrãe monótono da saüdade. Filia D. Francisce Manuel de Melo êste
sentimento no nesse temperamento amoroso e nas l'Ongas ausências, de que nenhum pove
mais sofreu. Não se p'Oderá negar que, pele men'Os, agravariam elas 'O mal. ~ E a vaga nostalgia, 'a vaga aspiração que a análise descebre no complexo conteúdo ,emotive desta palavra, não
resultarãe de 'Outra aus;ncia, de 'Outra distânCia de ordem espiritual - a distância das possibilidades a que a lembrança d'O passade esplender n'Os hahituou a erguer as nessas miragens'?
Ma:s a literatura nã'O se cententou de reflectir, quis dinamizar e orientar a vida: colectiva. ~ Crónica da Guiné, de Zurara, as Décad61s, de Barres, 'O Soldado Prático, de Couto, a:s

próprias Peregrinações de Fernão Mendes Pinto, tal como Os Lusíadas procuram conformar
com os altos ideais que animam o escol a acção dos homens práticos. Fomos esclavagistas,
mas em nenhuma outra literatura existem páginas mais comovidas de simpatia pelos escravos
do que certos capftulos da Crónica da Guiné OU do que alguns sermões de Vieira. Em mares
e portos do Oriente, a cobiça dos chatins e a crueldade dos heróis assinalaram-se em façanhas
deshumantssimas, mas foram portugueses, como todos os citados, quem em páginas inesquecfv:eis as denunciou e condenou. De maneira que a atitude dos homens de pensamento resgata
os desmandos dos homens de acção, e não é possível julgar o Portugal das conquistas e descobrimentos sem atender .nesses seus dois aspectos.
J

J

II) A reacção da sensibilidade estética ante o mundo que se nos ia revelando, começa
logo a exprimi-la Vaz de Caminha, depois Barros, Góis... Das páginas dos historiadores
aproveitou Camões a tinta com que pintou, por exemplo, a recepção do rei de Mdinde.
Os costumes indígenas interessavam mais do que a natureza exótica. Camões desta
q~ási apenas fixa o que desperta a curiosidade, como a noz muscada e a câ·nfora, ou o assombro,
como a tromba marítima. São tais costumes que iluminam de pitoresco os livros dos viajantes
Fr. Gaspar de S. Bernardino, P. M /anuel Godinho, Pedro Teixeira, D. Fr. Antonio Gouveia,
Fr. P:mta..leão de Aveiro, mas, sôbre todos, o P. Francisco Alvares e Fernão Mendes P,into.
O primeiro, dando à Europa de Quinhentos, em várias traduções, a Verdadetra Informação
das Terras de Preste João dir~se-ia iniciar o diálogo, que não mais terminou, entre o Oriente
e o Ocidente. O segundo, com arte antes dêle desconhecida, surpreende em suas Peregrtnações a própria vida moral do Oriente, dada através dos discursos, de tão rico metafori-smo, dos
seus chefes, embaixadores, bonzos e homens do povo. É o precursor de Heam, [oti, Farrere,
Pearl Buck e do nosso Wenceslau de Morais, que dêle parece ter herdado a alma.
Na última metade do século XVIII, começa a ser moda o interêsse pela Natureza, o desejo de pormenot'lizá-la representativamente, quando desconhecida. Em Basílio da Gama, Santa
Rita Durão, Tomás Gonzaga: e até Cruz e Silva aponta, nftido, o pitoresco romântico.
Creio que se outras literaturas têôm mais finamente sentido e traduzido êste gôsto do
exótico, nenhuma nos pr.ecedeu na sua expressão. No século XVII, nas Cartas em que Vieira
descreve as tartarugas ou as montanhas do Brasil, 'Passam lufadas do ar livre dos T,rópicos,
alargam-se perspectivas infinitamente ma'is amplas do que as dos parques, em que se confinava
o gôsto que ia além dos espeotáculos dos salões ou das igrejas.
~ste contacto da. sensibilidade com a N atureza viva e livre é complementar de um outro iniciado por Camóes - o da fantasia criadora com a realidade, íntima e exterior. 'Os Lus;adas exemplificam, talvez pela primeira vez, a poesia que emerge da vida como a espuma do
movimento das vagas, a ficção que, sem alterar as proporções ou a na'tureza da realidade, se
contenta de lhe emprestar beleza, drama, transcendência. Só Camões puderia escrever:
J

A verdade que eu canto nua e pura
Vence tóda a grandUoca escritura.
J

J

HERNÂNI CIDADE.

479

/

111) Influência da Expansão Ultramarina na Arte

o Norte ao Sul de Portugal, uma arquitectura religiosa e militar evoca os dias da reconquista, todo o período da formação da Pátria: os silhares ennegrecidos dos mosteiros,
igrejas e castelos, mesmo os mais desmantelados, exprimem ainda hoje o ambiente da
época, combativo e fervoroso. Da Sé Velha, de Coimbra, e Alcobaça à Batalha, todo um itinerário do -tempo que tem nesses monumentos os seus marcos espirituais. E dessa linhagem
de reis, crentes e heróis muitos túmulos ficaram com estátuas jacentes, religiosa iconografia,
heráldicos símbolos e cenas de montaria a adornar as arcas que lhes guardam as cinzas.
Conquistada Ceuta, a gesta vai mais longe. O Infante Santo, morto em Tânger, foi
glorificado na apo'teização dos retábulos, como o testemunha ainda um velho tríptico que na
capela do Infante D. Henrique, do mosteiro da Batalha, se venerava, vendo-se nêle a figura
algemada do mártir, mais tarde rdembrada numa edícula da porta principal dos Jerónimos.
Seguem-se as conquistas de Alcácer-Ceguer, Arzila e Tânger, e então a Arte chama a
si as grandes façanhas para as comemorar. A oportunidade patenteia-se a um artista de gé,nio:
Nuno Gonçalves, o pintor águia, poeta plástico que debuxou de uma maneira que <lirei ~terna
os primeiros vultos da grei A quem N eptuno ~ Mart~ obed~c~ram

D

Serão obra sua os painéis de S. Vicente pintados para glorificar, à volta de um espiritual
motiVIQ, nautas e guerr·eiros em magnífico conclave, formado pelos mais grados representantes
da Nação que começava a erguer-se para maravilhaJr o Mundo com o império que abrangia
«novo céu e novas estrêlas)}. Ver.dadreiro políptico da catolicidade, mais expressiva do que nas
«Lanças)} de Velasquez, pelo que contém em acção cada um dos personagens, que não forma
número mas antes qualidade, nenhum dêles comparsa nesta cúria silenciosa e eloqüente; recolhida e comunicativf!" a olharem-nos lá da distância dos séculos. O espírito das conquistas e
descobertas sente-se aqui sob o nimbo de Deus: é o Infante de Sagres e sua companha que
o personalizam ou corporizam com uma dignidade de predestinados, escultóricos na máscula
modelação, na majestosa austeridade temperada pelo mar e pelas suas tragédias. Estas figuras
aparentemente estáticas têm a vida de almas em movimento, prontas, pelo impulso da fé, ao
cometimento de grandes feitos.
. À vitória de Alcácer Ceguer se poderá ligar esta admirável composiç.ão histórica. As
conquistas de Arzila e Tânger foram comemoradas em decorativas tapeçarias - as conhecidas
tapeçarias de Pastrana - feitas no esti,lo dos ttípticos de S. Vicente, representando a própria
oruzada africana mas em triunfal desenvolvimento, em visionária, por opulenta, concepção.

Eis as obras pictóricas que mais direota e vivamente recordam o início da nossa expansão propositadamente realizadas com êsse objectivo. Chegamos à plenitude da época áurea, o
reinado de D. Manuel, e a Avte faz-se intérprete da grandeza histórica do momento.
A Pintura começara, havia pouco, em Portuga.l com uma obra prima, de ignorados ou
desaparecidos a:ntecedentes que preparassem ou fizessem a educação do Mestre dos painéis de
S. Vicente. Nenhum artista português seu contemporâneo ou posterior se iguala em grandezq,
a êste émulo de Van Dyck, mas a Pintura vai seguindo o seu rumo, em desenvolvimento
crescente, adquirindo uma feição, um carácter que a toma distinta entre as escolas europeias.
Pela descoberta do caminho marítimo para a índia, as riquezas afluíram; veio o deslumbramento do ouro e das pedrarias, e «a única flor da vida», a Artes, encontrou então terreno próprio para se erguer mais alto e proliferar. As igrejas encheram-se de imaginária e as
oficinas foram incansáveis na pintura de retábulos: ' para a devoção a Deus, à Virgem e aos
Santos tôda a opulência era pouca neste país que continuara as campanhas missionárias das
cruzadas da Reconquista. Explica-se, nesta temperatura moral, o florescimento artÍstico.
A nossa projecção pélira Oriente e para Ocidente fêz de Lisboa a metrópole cosmopolita. Conhecemos outros povos e outras culturas. Antu~rpia era o entreposto onde se traficavam
as mercâncias do Oriente, transportadas pelas nosS<l'S naus. E os feitores portugueses mantinham-se em contacto com os maiores letrados e artistas dêsse meio nórdico. Pintores flamengos, como Francisco Henriques, vieram para Portugal, ou então obras de artistas célebres, como
Metzys e Bernardo Van Orley, entravam a fazer parte ' dos nossos templos por encomenda
régia e de outros doadores, nobres ou burgueses munificentes. Também artistas portugueses
demandaram a Flandres e até das guLldas flamengas fizera:m parte. Nesta plenitude se distinguiram, -além de Fra.ncisco Henriques, Frei Carlos e os portugueses Jorge Afonso - Mescre
de uma ofici.oo que foi uma notável escola de püntores e = Vasco Fernandes - o «Grão Vasco.»
de Viseu - . Cristóvão de Figueiredo, Gregório Lopes, Garcia Fernandes, Gaspar Vaz e outros Mestres por identificar como êsse inspi'rado pintor de Santa Auta que se admirava na
igreja da Madre de Deus. Nêles todos, ou em quási todos, se respira o clima do Renascimento,
o ar português, nas figuras, na pompa dos panejamentos, adereços, pratas, ouro e dos esmaltes, em pequenos mas deliciosos pormenores, num júbilo que paira e domina ...
Mas justamente é no Mestre de Santa Auta, que se surpreende o espírito das descobertas: no painel central do seu belo ttíptico, a servir de fundo à cena sangrenta do martírio das
«onze mil virgens», vê-se uma forte a:rmada com suas naus da mCllis elegante traça a balançar-se
sôbre as águas crispadas que podem mu.ito bem ser as dõ próprio T ejo transfigurado; e na aba
que representa o «embarque na Alemanha2?, ao lado da Santa, mas um pouco recuada, outra
nau, em parte, se divisa. Notável povmenor dado por êste avtLsta é n<? mesmo trÍptico, e na aba
iluminada com a «apresentação da: Princesa ao Pdncipe Corram>, - ClIntes um casamento mísbico, pomposo e doil."ado devaneio de pintor .....- o sexteto de negros a soknizar a cerimónia com
a sua música, honrados na sua posição de artistas.
E se quisermos melhor, mais luzido conjunto de elegantes peças de arquiteotura mart-
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tima portuguesa, mencionemos uma excelente pintura que deve ser do mesmo marinhista e
musical iluminador do refer.ido ttrÍptico de Santa Auta: é um quadro que até 1911 esteve em
POlituga:l e passou depois a fazer parte de uma coI.ecção existent,e na Baviera, estudado por José
de Figueiredo e por Henrique Lopes de Mendonça. Repr,esenta êle a chegada a M ,arselha da
frota que transportou a Nisa D. Beatriz de Portugal, duquesa de Sabóia, em Setembro de
1521, segund~ a opinião de H. Lopes de Mendonça, ou,. segundo crê José de Figueiredo a chegada da mesma frota a Vila Franca de Nisa onde D. Beabriz desembarcou com o seu séquito
a 27 de Setembro de 1521. Notável obra do artista enamorado do Mar, atento à vida da maricom seu monumental
nhagem cuja faina tão hem se distingue a bordo da nau-capitânia
castelo -. -. e das outras embarcações. José de Figueiredo aponta-nos a visão admirável que êste
pintor revela, sobretudo neste quadro, das águas, da atmosfera marítima, a posse da dificílima
perspectiva aérea que tal pintura exige, o rigor do desenho das embarcações por êste verdadeiro
«precursor dos mestres da especialidade lá fora, especialmente da Holanda, no século XVI».
O MaJt aparece em primeito lugar, antes de qualquer outra c<m1posição, no «Livro de
Horas» de D. Manuel: um dos seus ilustradores =-"" notou-o José de Figueiredo -=-- a:epresenta-o tUas páginas dedicClJdas a S. João Evangelista ,e a Santa Bárbara, uma ostentando o mar e o
Tejo caLmos povoados de naus, a oU'tra trágico-marítima na cena de uma tempestade.
<<Ao mesmo espírito a:t:presentativo da arte do mar» - escreve ReinaLdo dos Santos ~
«em que fomos certamente precursores, pertence o quadro das naus portuguesas, com as bandeiras nacionais e emblema,s nacionais, hoje no Museu ,Nacional de Greenwich», também
tido pelo eminente crítico como anterior ao ano de 1521, e conseqüentemente impossível de
atribuir, como o foi, a Breughel o Velho, então ainda não nascido.
E já que de ilumi,nrura aCbma falamos, vem a propósito ci.tar aquela desenhada por An- .
tónio de Holanda para a «Genealogia» de Simão Bening, com a representação de Lisboa no
século XVI, da cidade com seu estuário sulcado por naus e caravela's.
Documento artístico bem nodvel, além dêstes, é um dos painéis do políptico da Sé
de Viseu, a «Adoração dos Magos», onde se alude à nossa colonização de uma maneira singularmente representativa: o rei negro que vem prestar o seu culto ao M enino dá o seu lugar
nesta cena a um régulo índio do Brasil com sua azagaia e seu turbante de penas.
Tal «clima» . .não podia deixar de produzir 'U!Ila expressão própria na Arquiteotura, a
mais original expressão da sua história neste país: o estilo manuelino. «Se para esta - a civilização mediterrânea», "'"= «greco romana» ...-., escreveu Reinaldo dos Santos ~ «o mar sem mistério foi apenas um meio de ligação entre os homens -= para nós, o Atlântico, mare ignotum.
com a fôrça criadora das lendas e dos mitos, foi o sonho absorvente das almas. Por essa razão
nos podemos considerar os criadores da arquitectura do mar!» E numa série de monumentos
quási exa.J.tadamente se manifestou a época dos périplos e conquistas lusíadas. Nein o ogival
flamante e, muito menos, o gótico do tempo do D. Afonso V serviriam para manifestar ou
traduzir <> sentido dêste instante pletór.ico, dos maiores e mais decisivos instantes na vida da
humanidade. tMas foi, na verdade, dentro da melodia infinita da linha nórdica, no estilo ogi=-"

vaI, que êsse sentido encontrou melhor enquadramento para a sua revelação. Não era a arquitectura de frontões, platihandas e ordens clássicas, numa paJavra, que obedecia, no seu canó!Dico equilíbrio, a êste imperativo inquieto e revôlto, de uma alma em efervescência criadora, e
assim aliloraram da terra os Jerónimos, a Tôrre de Belem e o poema lítico de Tomar. Se o clássico aí aparece é no lavor à romana dos ornatos renascentistas, pormenores que se eterizam no
grande conjunto do gótico, dominante como fundamental estrutura.
Em um capftulo que é fôrça seja breve, mal nos podemos deter nestes monumentos
polarizador,es, deixando até de citar outros, menos importantes, que a tão luminosa florescência pertencem. Das obras arquitectónicas que mais directamente !tef.lectem o momento, as três
acima referidas são as mais r.epresentativas, destacando todavia, e em primeiro lugar, Tomar e
o baluarte do Restêlo, não deixando os Jerónimos de ser projecção espiritual da ascese marítima,
macis despida dos sfmbolos e alusões, flagrantes nos dois primeiros edifícios.
Sem faJacr noO portaJ da igreja do Convenoo de Cristo, de Tomar, aJudamos ao exterior
<la sua fachada, coroada pela grinalda de esferas e cruzes. Com a descrição admirável de ReinaLdo dos Santos eu vejoO melhor os «afloramentos de uma decoração monstruosa que envolv·ia
tôda a bas·e em tentáculos de pólipo gigante, irradiados da fachada do poente», 9S temas túrgidos e frementes criados por uma imaginação exaltada. Na janela, porém, da saia capitular e da
cosa que o sobrepuja, se representa, plasmada em símbolos, a epopeia de além-mar. A Diogo
de Arruda atribue Reinaldo dos Santos esta composição única, sem par :na arquitectura europeia. E a seu irmão Fta;ncisco de Arruda provou o mesmo i1u5'~re crítico pertencer a autoria da
Tôrre de Belém, «obra de um artÍsta à volta de Maghreb» que nos dá a chave do orientallsmo
da arte manuelina)~ . Sim, não precisamos de ir buscar à índia o que há de estranho, de orierv'tlal .neste exemplo da arte manuelina: , Macrrocos, onde os nossos arquitectos fialnuelinos de
mais nomeada foram COn9truÍt fortalezas e igrejas, é a origem dêsse espírito levantino na arte
portuguesa, tão bem integrado nela. Mas o arquitecto que esteve em Çafim e Azamor não quis
deixar de timbrar com um motivo bem do Oriente o baluarte do Restêlo, e assim esculpiu na
base de uma das suas guélititas cupuladas um rinoceronte, dessa fauna distante da índia. Ainda
em terras afúcanCl!s, na Abissínia, bastCl!tá observar ainda mesmo através de imagens - escreve
José de Figueiredo "'"= os restos do que foi outrom a cidade portuguesa de Gondar para se ver
numa reco11.9titulção daquele grandioso núcleo arquitectónico o que foi o papel importal11te que
as nossas Cl!ttes plásticas e a influência causada por elas aí devem ter representado.
Vem depois o Renascimento na nossa arquitectura e esta expressão nacional do manuelino cessou em prov.ei'to do espíl1ito humanista: i o contraste é frisante no próprio Convento de
Cristo entre a nave ma.nudi.na, a fachada exterior da sua igreja e o cláustro de D. João lU, ou
o templo de S.ta Maria da Conceição, arquitectura pura, modulada, também erguida em Tomar.
Reflexo da expansão ultramarina ainda no reinado de D. João V se sentia, embora com
menos originalidade, pois foi o ouro do Brasil que permitiu à munificência régia a construção
de grandes edifícios e o enriquecimento da fábrica das igrejas: é o estilo barroco nas suas modalidades que se~e para exprimir a vontade edificadora do Magnânimo, umas veZies em linhas

maÍls exaltadas, outra,s vezes mais contidamente sob a disciplina clássica, como é o caso de Mafra, onde só a escultura tem o dinamismo barroco.
Nesta época, ao PortugaJ. ultramarino, ao Brasil, ~(os portugueses levaram a sua Arte
consumada, imitando nas cidades do litoral o estilo dos monumentos metropolitanos~ notíl!ndo-se apenas «nos povoados do interior, em Minas Gerais, oeJ.1to provincianismo na arquitectura,
que é natural e explicável em tão remotas e isoladas regiões», escreve RaJÚI Lino que ainda
observa :Serem êsses monumentos, - na sua maioria construídos no século XVIII, - - tão nossos
no estilo e na matér.ia que a hem dizer muito pOUC9 se distinguem da obra metropolitana.
Nas artes decorativas, a mesma inf1uência actua fortem-ente. Neste bréve resumo não
deixamos de apontar algumas produções mais notáveis. Assim os doi-s ostensórios que dão o
espLendor de duas épocas ~ a custódia dos Jerónimos, mandíl!da lavralt a Gil Vicente por D. Manuel em 1506 com o primeiro ouro dos páreas de Quiloa, e a custódia da Bemposta, feita
segundo desenho de Ludwig, adornada com pedraria do Brasil... Às tapeçarias de Pastrana, há
a acrescentar as que representam as façanhas dos Gamas, as da conquista de Tunes, do Condestabre Nuno Alvares e as de D. João de Castro, estas últimas mono grafadas por Luiz Keil,
que as estudou minuciosamente em Viena, e que «são a'té hoj'e, conjuntamente com a notabilíssima sérÍ!e que D. Afonso V mélindou I\:ecer, as únicas que ainda existem rcleventes a feitos
e factos concretos da gloriosa históri·a pOJ.ituguesa».
José de Figueirredo aludiu aos tapetes de encomenda oriundos da Pérsia, historiados com
as nossas caltavdas e outros elementos nossos Uicilizados. E já que da Pérsia se fala, v-em a propósito aqui mencionar um retrato de «Senhora nobre portuguesa» e uma ilumi.nura com um
jovem cavaleirro, obras do século XVI atestam.do aJi a nossa i'nfluência. E mais longe, no Japão
e na China, sem falar, naturalmente na índia,a acção portuguesa repercutiu: alguns excelentes testemunhos a documentam, como os biombos japoneses ..",.... alusivos a Femão Mendes
Pinto, aos nossos missionários .-= os tJrês cofres de manfim e OUltO indiíl!nos dQ século XVI com
temas portugueses, e uma escudela chinesa .......... encomendada em 154 I por Pêro de Faria governador de Malaca e que acusa a mais antiga legenda ocidental que se conhece em peças de cerâmica oriental - objectos estudados por Luiz Keil. Também o hostiário de marfim, do Museu de Grão Va'sco, é, segundo José de Figueiredo, obra luso-africana dos fins do século xv, e
como peça móvel deve ser o documento mais antigo que possuímos da nossa arte de além-mar.
Não está feito um inventário completo destas produções artísticas, mas estas poucas e
excelentes i,ndicam a actividade portuguesa ou a sua acção em longínquas pal1'agens do nosso
Impé-rio. O mobiliário i um dos ca:pftulos ffiíl!is interessantes a completar a êste respeito: refer1m01no.s especialmente ao mobiliário inJdo-popcuguês, consti,tuído por peças -«executadas píl!ra
portugueses, píl!ta seu uso, e em regiões onde o domínio português se fazia directamente sentir».
Eis o rápido inventário do espólio dêsse passado magnífico, lição do génio dada ao
Mundo, sobrevivendo na sumptuária que revestia de grandeza a Casa de Deus e a habitação
do homem.
~ÃO DE LACERD~
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III

A expansao da Literatura, da Arte e da Língua
Portuguesa no Mundo
1) A Literatura
A

assunto deveria desenvolver-'se num volume, mas O'S inevitáveis limites duma obra
que não pode ser uma série de monografias, obrigam a resumi-lo em breve capítulo.
Se quisermos aqui dar amplo sentido à palavra Literatura, tomando-a como expressão do espwi'tlo ou do pensamento português, poderemos considerá-la sob três aspectos: a tradução ou equivalência, a influlção pelos temas, sentimentos ou situações, e o emprêgo de
idiomas estranhos, às vezes preferidos para melhor serviço da Grei.
Assim, por essas modalidades de dilatação, abrongido'S ficam o Amadis de Gaula, o Palmeirim e a Diana, os autos de Gil Vicente, os entremeses de Simão 1vfachado, as éclogas,
cartas e sonetos de Sá de Miranda, as rimas de Camões e Frei Agostinho da Cruz, as páginas de Damião de Góis, de André de Resende, D. António Pinheiro, Fernão Lopes de Castanheda, D. Jerónimo Osório, Fernão Mendes Pinto, Frei João dos Santos, do jesuíta Luiz
Fróis, de António Galvão, Tomé de Jesus, Frei Luiz de Sousa, Francisco Rodrigues Lôbo,
Soror Maria Ana e outros muitos autores de período clássico.
A pl'imeira influência da Literatura Portuguesa 'él:SsinaIa-se logo no século de Trezentos, pela novela cavaleiresca Amadis de Gaula, qualquer que tenha sido a língua da composição original, visto estar hoje admitida a atUltoria dos Loheirélls; te também >00 mesmo género de
romaJDXJe, dOhs séculos i!IlaJi·s 'taNle, pela novela pastoril Diana, de Jorge de Monltemor.
DêstJe modo, o Amadis e a Diana, com perfumes de cravo e rosa do nacional eirado da •
contemplação, são inspiradas criações que se prolongam em reflexos de forma ou de espírito
peIas Proezas da Segunda Távola Redonda, pelo Palmeirim de Inglaterra, pela Lusitânia
Transformada e Paciência Constante, e pelas obras pastoris ae Rodrigues Lôbo e outros,
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revelando-se em tal vitalidade a persistência de temas que não se confundem nos devaneios de
muitos continuadores ou imitadores.
A merecida difusão do A madis e da Diana, a par,6r das primeiras edições impressas,
deve-se à 'língua castelhana, idioma oficial dú mais vãsto império da Europa, servindo uma
.literatura tão vigorosa e rica na poesia, no romance e no teatro, que haveria de impor-se à própria França e fecundar a grandeza literária do século de Luiz XIV. Como todos sabem, o ordenador da primeira edição castelhana: do Amadis foi GaJtci.JOrdonez de MOllltaJlvo, remontando
ao ano de 1508 a mais antiga impressão que se conhece.
(<1~ss'e Amadis de Caula, em castelhano, claro que é o comum, e geral'mente conhecido, o que foi lido e relido na Península e fora dela durante o fecundo século XVI. E é o de
que Afonso Lopes Vieira se s·erviu para dêle extrair a matéria prima portuguesa. Estampado
mais de vinte vezes antes de 1588; continuado .até constar de doze Livros, cada um com tÍtulo e herói específico; imitado em outros ciclos de Cavalaria; dra1matizC\!do em Portugall por
Gil Vicente numa bela tragicomédia; tr.ansposto em epopeia romântica na terra de Ariosto;
taduzido para as principais línguas vivas, e mesmo para aquela morta que é praxe chamar sagrada (c. 1540, Livro I, em ConstC\!ntinopla, pelo impressor hebraico Eleazar Ben Gershom
Scmcioo) - . êSlse Amadis ficou sôllld:o um dos Livros predilectos de fantasia, tanto em côrtes,
palácios e solares, como em casas burguesas, hospedarias e celas de frades e freiras, lido e relido
pelos r,eis, fidalgos, l,etrados, artistas e santos. Gostavam dêle e das continuações, Carlos V e
Francisco I, que instigou Nicolas de Herberay, Seigneur des Essarts, a Itomá-Io conhecido em
França; Santa T 'eresa e Inácio de Loyola; Diego .de M ·endoza e Simão da Silveilta; Mont-aigne, Ariosto, T orcato Tasso» e).
Para conhecer a literatura portuguesa, os próprios Castelhanos, ontem, como hoje, tinham de -a ler traduzida: o que se ttashudava, vivia; o ·que não era transposto, ficava ignorado dêles e do r'esto do mundo ·europeu. Para os Portugueses cultos dos séculos XVI e XVII, era
assaz cor:11ônte o conhecimento do castdhéllno literário, péllt'aque 'não se Itentassem a dedilhéllt na
sua música as mais temperadas liras dos nossos poetas.
Gomo nota Sousa Viterbo, não devemos ter por mu~to co.ndenável essa prática que nos
mostra, sob o rebuço de alheia língua, a contribuição de que fomos capazes, no enriquecimento da literatura de um povo vizinho e também irmão pelas origens romanas e medievais,
dando-lhe a conhecer o lirismo amoroso e casto, essência mais nobre do sentimento português e). Dêsse pecado procuram absolver-se escritores como Jorge de Montemor e Simão
Machado.
Reoebendo a influência de exemplos estrangeiros (Sannazaro e Bocáccio), pôde Bernarclim Ribeiro escrever as Saüdades, em que a alma portuguesa, sonhadora, a.moroSá e dorida,
bem se reflecte no próprio espelho das águas correntes dos regatos e das fontes.
«Mas a novda bucólica por excdência, a que fêz época e moda, foi a Diana de Jorge de
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(1) Carolina Michaelis de Vasconcelos, in Prefácio de
Romance de Amadis, ed! de Afonso Lopes Vieira,
pág. XXI e XXII.
(2) Sousa Viterbo - A úteratura Espanhola em Portugal, Lisboa, 1915! pág. 164 e sego

Montemor, composta logo em castelhano, que acendeu uma explosão de frenético entu~
siasmo por tôda a parte onde a levaram as inúmeras edições e traduções. Livro e autor anda~
ram no galarim. Um padre de León, ao ler o Evangelho à missa, chamara~lhe o mais florido
engenho de Espa,nha; e Filipe lU ia pessoalmente visitar a dama envelhecida que passava
por ser a heroína da novela. Largamente editada em Portugal e Espanha, fecundou tôda's as
literaturas, geran.do a Astreia de Urfé e a 'Arcadia de Sidney e influindo poderosamente na
v'eia novelesca da espécie s'entimental dos séculos XVII e XVIII» e).
que mais ilmpressiona e sobrevive nas obras influídas pelas duas famosas novelas,
dentro e fora das fronteiras, é a constância dos temas: heroísmo e amor-hel, acção e conrem.~
plação, serviço e prémio - . dois polos em que principalmente se a,firmou e exaltou a nossa idealidade medieval. Morrer de amor é o mais expressivo cume da exaltação: . identificar vida e
mOJ.1te pela voluntéÍJria conVlet'são de U!1na na oUJtra. Amor contrariado, amor dobrado, porque de
amor o amor se alimenta, envenenando-se muitas v'ezes com a diferença de condição dos
amantes, com a preEerência da riqueza aos méritos do espírito, ou da fida1guia à virtude.
O iso!.<l1ffi1ento da Ilha Firme, do AmClldis, ou o amor e uma cabana do conceito popular,
equivalem-se. o.s perigos e aventuras das Cruzadas vieram juntar à matéria bretã e carolíngia
novos tlemas e por.menores !lla ,tesslltura dos romanc.es cavaleirescos que por tôda a parte se es~
Ol1everam durélJnte ·séculos, sem renegar de todo as primitivas influências.
Do Amadis e da Diana se poderá dizer que um levou à Europa o testemunho do nosso
medievalismo, com o vivo sêlo da Canção de Leonoreta a autenticar-lhe a origem portuguesa;
a novela pastoril difundiu os primores do amor português entre as roupagens e confahulações
do Renascimento, com as suas laudas já povoadas de Ninfas, Sátiros e Deuses pagãos.
Amor-Heroísmo e Amor-Adomção, um tinha de suceder ao outro, como às proe~
zas da Cavalaria sucediam as razões da Contemplação.
Na Diana, misto de écloga e de romance, repetem-se e renovam-se temas de desencanto, amor louco, amor louco, eu por ti e tu por outro, conforme o ,rifão aproveitado por Gil
Vicente no Auto Pastoril Português, por Camões numa das suas redondilhas em castelhano
e por Soror Maria Ana Alcoforado numa das Cartas ~).
O pastoralismo ou contemplação das almas \fiO espelho da N~tureza wazia a,s suas re~
motas l1:'aí~es d,e Teóorito, por Vergílio e S'a:I1Jna~aro. As velha,s coitas de amor de que os Portugues·es mais do que outros humanos sofrem na mocidade e na vida, pela Diana foram leva~
das à Europa em narrativas e canções com as perfumadas brisas dos nossos campos, a saüdável
vida dos bosques, das fontes e das sombras, sempre com reflexos da nobreza e honra da
Cavalaria. Para melhor exprimir a alma do livro, na Diana ficou etm português a Canção das
Lusitanas Zagalas e par ;tôda a obra:se 'S1e~ fremir as iSaüdoséllS reco.r.dfcl;ções de Coimbra e dos
Campos do Mondego, a lenda do castelo de Montemor-()~Vdho, pátria do AutJor, a canção de
DanlJeu - Suspiros, também escrilta. em por,tuguês no meio do texto castelhano.
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(1) Ricardo Jorge - A Intercultura de Portugal e Espanha no passado e no futuro, Pôrto, 1921, pág. 22.
(2) Et pourquoi une inclination afJeugle et une cruelle destinée s'attachent-elles d'ordinaire à nous determiner pour ceux qui seraient sensibles pour quelqu' autre? (Lettre ~).

Nascido e criado no período do bilingüismo, Jorge de Montemor fêz o que era corrente, /Sem que na pa,storal deixasse bem vivas a í.ndole, a inspiração e a alma do amor português que êle muito pôde sentir e sofr.er. A recol1stituição do romance cavaleiresco Amadis e a
transposição da pastoral Diana tentou-as com esorúpulo e alcançou-as com êxito, nos limites
que se propôs, a especial competência do prosador-poeta Afonso Lopes Vieira que assim prestou mais um alto serviço às Letras e ao Espírito Nacional.
.
Dos all'tor.es portlUgueses do século XVI, por cetto foi Gil VicenrtJe o que mais conhecido
se tonnou e maior influênc"i1a terá eJ{Ierc~dú na 1ioeratll'l1a eSPéllnhola, vi~sto harver escrito em
castelhano a maior parte das suas obras e em Castda se tJerem representado muito cedo os seus
autos. Verdadeiramente, foi êle o fundador do Teatro Peninsular, e nas obras de Lope de
Vegae Quevedo a sua influência é manifesta, tanto IllIa estrutlura como [lOS teimas dos auto's.
Basta citar o estilo dos prólogos burlescas e o Viaje dei abma.
Nas E,tet'a:tut.aJs de autlms nações [lão teve repercussão o g~nio de Gil Vicente, embora
desde o século XVI se começassem a divulgar C01l1JBOsiçóes poé.tica'5 suas, quer lida·s no texto
oniginal castJelhano, quer traduzidas de uma ou Oll'tlra da:s Hngu'ais em que eSGl'leveu. A prime~ra tradução (liv'l1e) oéllsoelh3Jl1Ia ~ Tragicomedia alegorica del parayso y del infiemo, é de
1539, Modernamente, por esforços de eruditos lusófilos, algumas das suas obras têm sido traduzüdas para. 1nglês e alemão e).
Publicada a primeira edição de Os Lusíadas em 1572, já no ano de 1580 aparecem duas
traduções espanholas em verso, uma em Salamanca por el Maestro Luys Gomez de T apia,
Oll'tlra em AlcaH de Hen:ares por B,ellliro CaJde.ra (português). Sob o domínio filipino, o poema
de Camões foi ainda traduzido por Henrique Garcez, e publicado em Madrid no ano de
1591, e dedic3J® 00 mJcmalroa mtl11ll'so, figurundo já no rosto o escudo do Reino de Portugal
sôbre as armas de Castela. Dúrante o período da usurpação, nenhuma outra tradução espanhola foi feita, enquanto se repetiam as edições portuguesas em número de dez ou mais.
Impossível se nos torna sequer enumerar as traduções de Os Lus;adas, das Rimas e dos
'Autos de Camões em francês, italiélIno, .i1nglês, alemão, podendo hoje dizer-se que a epopeia
portuguesa, total ou parcialmente, e outros versos do Poeta estão traduzidos em tôdas as lLnguas cultas do mundo, desde o ladm e do grego até ao hebreu e ao chinês ('). Os episódios
pnefiel1idlOs 'são Q Inês de Castro e o Adamastor, pelo seu valor de conc:epção e de expressão.
Dos épicos, 'ainda Jerónimo Côrte Real (Segundo Cêrco de Diu) foi traduzido em espanhol por Frei Pedro de Padilla em 1597, e mais tarde (Naufrágio de Sepúlveda) em edição
francesa de 1844.
(1) Pour Plays of Gil Vicente ... hy Aubrey F. G. Bell. Camhridge! 1920, e do mesmo tradutor - Lyrics
of Gil Vicente. Oxforo - 1914-1925.
Gil Vicente - The Shisp of fIell. English Version by A. F: Gerald: Watfor:d) 1929; Albin Eduard Be.au
- Gil V icente na Alemanha. Coimbra, 1939,
(2) Visconde de Juromenha - Obras de Luiz de Camóes, Lisboa, 1860, vol. I, pág. 209 e seg. ; José do
Canto - Catálogo resumido de uma coiecçáo camoniana"' l S. Miguel, AçBres, 1880 - Colecçáo Camoniana, Lisboa, 1895; W. Storck - V ida e obras de Luiz de Camóes. Versão do original alemão por Carolina Michaelis de
Vasconcelos! Lisboa, 'M DCCCXCVII; Luiz Cardim .- Projecçáo de Camóes nas Letras Inglêsas! Lisboa; 1941 .

Da historiografia portuguesa quinhentista gra,nde parte foi r-edigida em latim, para
mais fàcilmente se divulgar no mundo o conhedmento dos feitos portugueses nas jornadas e
conquistas do Mares e Continentes. Podemos seguir essa corrente, desde os panegiristas épicos
pr~-camonianos (com Resende, Teive) até Damião de Góis, Jerónimo Osório e outros.
Foram êstes, por certo, os escritores portugueses mais conhecidos em tôda a Europa
no seu tempo, para, o que hasta relembrar as repetidas -edições das suas obras em Lisboa, Fiotiença, Veneza, Roma, Colánia, Roterdão, LovaÍina, etc. Para deslumbrar o século com os
esplendores do l1einado do Venturoso, pelo Ca1rdial D. Henrique foi o Bispo de Silves incumbido de esorever a vida e feitos de D. Manuel, seu pai e rei.
MO!l!taligne cita e por ve~es quási rtra.tnsOl1eVJe da. obro De rebus Emmanuelis gestis bas~
tantes referências: à ilha Dioscoride C) , à índole e costumes dos indígenas do Brasil (') e ao
regime das castas da índia C). Pouco depois, a dbra do Bi'spo Osóvio era ptlIblicalda: 001 bralIlcês
(1581). Esareve11loo il1e.9tJe períodb áUlOOO no idioma pá'tIDilo, mUbtJas dos gr.all1Jdes es<J11.lltores ponou. .
gueses foram sendo depois traduzidos em diversas línguas (').
Já illluito se It em esotiÍltO, para até hoje pouco se haver concluído definitivamente no caso
histórico-literário das Cartas de Soror ou Madre Maria Ana Alcoforado C). Publicadas pela
primeira vez, em Paris, pelo editor Barbin, com o tÍtulo Lettres Portugaises traduites en franfois (1669)' estava-lhes reservada larguíssima difusão em tôda a Europa. O mesmo Barbin reedita-as em 1670 e 1672; em Lyon fazem-se as edições de 1679, 1685, 1697; em Colónia,
publica-as P. de Mart!eau e em Âmsterdão aparecem também, em 1669, no mesmo ano da
primeira edição de Paris, e sem lugar de impressão se editam ainda em 1696. A primeira tradução Ílnglêsa aparece em 1678. No século XVIII, maJnJtém"'se o Ílnterêsse, e.9llimrukvdo por S'llce5-

(1) Essais, L. L ch, LVI:
(2) E. II - X - De Rebus, T orn. I, L. 2.
(3) E. III - V - De Rebus, Tom, I, L. 2.
,(4) Fernão Lopes de Castanheda: trad. francesa e espanhola, 1554; italiana, 1578; holandesa, 1670' ........
João de Barros: trad. i-tal. 1562; esp. 1582. - Francisco de Andrade: trad, ita!. do Palmeirlm, 1584, - António
Ferreira: trad. franco da Castro, 1835. - Francisco Álvares: trad. esp. 1557' - Fr, João dos Santos: trad. franco
1684. - Fernão Mendes Pinto: trad. esp. 1620 e 1664; franco 1628; ing!., 1625; alemã, 1625. - Ga~cia de
Orta.-trad.la.tina, 1567; esp. 1578; ita!. 1582; fra nco 1602; ing!., 1604. -Heitor Pinto: trad. esp. 1572 e 1580;
fu-,anc., 158o; ital., 1594. - Tomé de Jesus: trad. esp., 1631; ital., 1644; franc., 1~3 . - Frei Luiz de Sou.sa: trad . da
Vida do Arcebispo, esp., 1645; franc., 1664. - Jacinto Freire de Andrade: trad. ing!. 1664; lat. (Roma) 1727' Francisco Rodrigues Lôbo: trad. de A Primavera, esp. 1632; da Côrte na Aldeia, trad. esp., 1632 e 1703. - p.e João
de Lucena: trad. ital. 1613, esp., 1619 e 1699. - p .e António Vieira: trad. de Sermóes, itaJ., 1663, 1673, 1690'
1697, 1688; esp. numerosas edições, latinas, diversas (Colónia, etc.) - p.e Manuel Bernardes: trad. dos Exercícios
Espirituais, franc., 1863'
,(5) Depois do estudo de Luciano Cordeiro - Sarar Mariana, a freira portuguesa, Lisboa, 1891, para avaliar das razões históricas e cr.ícicas, aduzidas ultimamente, podem ler. . se: António Sardinha - Da Hera nas Colunas - Novos Estudos. Coimbra, 1929, pág. 67 e seg.; Alfredo Pimenta - Estudos Filosóficos e Críticos. Coimbra,
1930, pág. 359 e seg.; A. Gon,çalves Rodrigues - Mariana Alcoforado. História e crítica de uma fraude literária.
Coimbra, 1935; Manuel Ribeiro - Vida e Morte de Madre Mariana Alcoforado, Lisboa, 1940; Lettres Portu . .
gaises. Essai de reconstitution du texte français p3l1' Charles Oulmont. Tentativa de texto português por: Afonso
Lopes Vieira, Lisboa, 1941.

sivos acrescentamentos ·e respostas, transformando o lilVro em secl.1otá'1'io de amanJtes, com entusiasmo e diligência verdadeiramente comerciais, a multiplicar as edições em língua francesa C).
O êX!~to 'lilterá'11io destla difu:são não pI.10VleÍb, o.r:igmàJá;amel1ite, de reveLações lúhrirns
ou d.e afrodisia emana.da de tais linhas: o que na leitura das C artas impressionou e ainda hoje
comove, por entre adulterações e interpolações no tle.xlto primitivo, é a sua aoo6nte since,údoo.e.
Todos sabem a'té onde chega a levar-nos o poder da ficção, e por ela vive há milénios
Q> liüe1'atuJr:a teaJtl1a.!l; mas nl2JS CClJlltlaS da Freira de Breja ouvem-se falas de alma que mnhum
Ci'l1tifício poderia i'nV'enta1r; sente-se pulsar um coração .de mulher que sym remédio chora e
Soluça. M iaria Ana não era escri,tora.. M a's, t!élilvlez por :Í'sso mesmo, por ter escrito sem a!11te em
época de artifícios li,tlerários que ao coração de carne eram ClJlheios, essa IlcLpariga de génio, doida
de amor, possufda e despremda, a ar.der 001 chama e brasas de pa,ixão, deixou ficar iIJJO mundo
tão ,c1oridos gritos de humClJno senJtimefl'oo que imortalizar~arm o Se<U nome.
QUa!noo à ,Íln fluência literária das Ca11baJs, princÍIw J I Dtlento destas linhas, algurfllS crvticos
a1tJriburem-lhe grande parte ou o totall poder de .tJr.aJnsfiarunação da oonsibiEdade bralncem, preparr,a,ndo de longe Çl adViento do Romantismo.
(cEt pourtant, si ces fameuses lettres onrt causé ta:nt d'émoi c'e.9t qu' el1es OOl1responoont
à des besoLns nouv'eaux qui allaient s' exprimer dalfl's des oeuVil1eS nouv,eUes. C' e.9t bien arux
a1entoUlt's de fannée 1669 que rS'opel1e retite tra!lJSfoomatÍion dli goult dant ()in favt d'ordina111Je
hamrrllage au siecle de J.ean-Jacqu1es, parce que les der.rrj,ers écr.ivairns du grand siec1e se sonJt
montlrés plus ,tlimúdes et plus modérés d-a:ns loor él<éllll». E mai,s adi'a>nte: I
«U n mot résume üette orientation nouvelle: sensibilité, c' est-à-dire complaisance pour
les senJtÍments itlendres que le soolcÍ:sme regnaiflJt condamnait ou refoulait pour les sublimer par
la lutte de la passion et du devoir. M. von Waldberg, dans son ouvrage fOllt apprclondi sur
le roman sentimental en France, fait des LettresPortugaises la vé.ritable clé de cette transformation littéraire» C) .
. Sem perfilha!r tais afirmações que lhe paJreOO!Il excessivas, L,élJt'aIt, de acôndb com l.tcunso~, drê q:Ule «les Lettres ont été un des éléments ess<entiels de ce lointain pré-romantisme» .
. Como em assunto de tal natureza, menos importa conhecer os pareceres dos naturais do
que as dos estlmngdros, m e!nos predlÍLsposoos pàra a parcÍall,i dade num caso que itlem virndo a
ser discuüdo com entusiasmo e às vezes com paixão, não deixaremos de regismr aÍlnda algumas passagens do juízo de Dorat, poeta, dramatUJrgx:> e edÜllor daiS CaJ:,1JaIs, em 1770:
«On ne tmuve ... Di cettle metaphysique d'amour qrue nos f:emmdetues ont mise à la
mode, ni ces coups de poignards offici,e ux qui tiréIJnchont l'i'llitJrigue au l~eu de la déoouer, ni
ces 'poi'sons lenJts qui la:isselnt à des heroLnes bavardes le temps d'une agonie volumineuse ... en

(1) La Haye, 1701, 1707, 1708, 1716, 1740; Bruxelas, 17°9; Anvers, 1734; Paris (Delance) 171>; novas
traduções inglêsas se publicam em 17°1 1 1777; uma tradução alemã em 1788; edição portuguesa, 1759-1760, e
outras posteriores.
.
(2) Revue de Littérature Comparée - Octobre - Décembre 1928. Artigo de P. et L Larat __ Les <cLettres d'une ré[igieuse portugaise» et la sensibi[ité franfaise .(pág. 628).
.

récompense tout y est vrai, naturel, de cette simplic~té a!tJtarchaJ!1lte, PleI111er chai!1IIl1e cbes écrits
auxquels on revient et dont on ne se las se jamais ... ».
As influências estão reconhecidas e provadas, embora as mais diligentes conjecturas
:não alcancem fixoc os termos do 'Dexto primicivo e com êle 'Sie ,tJenha pendiJdo, úaJ'Vez para sempre, a melhor luz de verdade neste drama de amor,
o.s escritores do século XVIII foram divulgados na Europa em edições francesas e espanholas, principalmente C).
Gdm !élIS edições de traduções oompletas, e 'trelm tôdas, mfmeceml1efer~r-.9.e as GII1Jtologias,
. como a de Hughes = The Ocean Flowers, a espanhola de Vidart, intitulada Versos, em que
figuram nomes de poetas dos períodos clássicos, a par de João de Deus, Camilo, Bocage,
GClltil.1ett, RodrigUJes CcmdeÍlro e ou:tltOS C), não devendo esquecer-se as traduções alemãs de sonetos de Antero do Quental e de poesias de várias épocas, publicadas por W. Storck, o erudito hiógrafo de Camões. Dos escritores portugueses moder.nos, Eça de Queiroz tem sido o
mais divulgado, principalmente em traduções espanholas e francesas.
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2) A Arte
Se pelos caminhos do Mundo os Portugueses I.evavama língua e a religião, a curiosidade científica, a medicina, as construções navais, as fundições de sinos e de canhões, costumes e virtudes nacionais, essa transposição de civilização exigia natura,l mente aquela·s realizações de arte de que os nossos antepassados eram capaz,es e que as necessidades da defesa, do
PPVQaJmi(IDj1lo Ie da ~siull'j;1aJdJom co1oni.z<ação lhes iam impondo.
Assim, das três formas das chamadas artes maiores, pelas distâncias foram ficando os
documentos em ilhas e continentes remotos, e rara será a terra que algum dia viu drapejar o
nosso pendão que .t).ão guarde vestígios da passagem dos velhos soldados e mareantes.
Com ef.eÍltJo, o que malis peil.1durou forrun os monumentos de arquitectura militar e
religiosa, muitos dos quais ainda agora assinalam a conquista e o domínio português nas partes de A brica, do Oriente e do BrCllsÍll. À costa de Marrocos são enviados por D. Manuel os
Arrudas, a seguir à conquista de Azamor, para r.eforçar o forte de Mazagão. As obras continuariam depois, reinando já D. João In, mas a cargo de João de Castilho e sob ainspecção do itali<llno Bened.ito de Ravena C). Dêsses cuidClJdos dos dois reis nasceram muros e tôrres, baluar(1) Tomás António Gonzaga: trad. franco da MariJia de Dirceu, 1825. - Santa Rita Durão: trad. franco
do Caramuru, 1829. - António da Cruz e Silva: trad. franco do Hyssope por Boissonade - Le Goupillon, 1828.
- p.e Teodoro de Almeida: trad. esp. dos Sermóes, 1789, do Feliz Independente, 1799, da Recreação Filosófica,
1827, - Dos românticos traduzidos recordam-se: Garrett: trad. do Frei Luiz de Sousa: alemã, 1847, ital., 1852,
esp., 1859, franc., 1876. - Herculano: trad, do Eurico: alemã, 1847; esp., 1875; franc., 1883. Do Monge de
Cister: trad. csp., 1877' Da Abóbada, n:ad. esp., 1877, Camilo C. Branco: Amor de Perdição, trad. esp., 1872.
E outros mais que seria longo enumera,r .
(2) Para desenvolvimento dêste estudo, devem consulta1"-se S. fJ. a Biblioteca Lusitana, o Dicionario Bibliografico, de Inocêncio, e a obra de M. Bernardes Branco - Portugal e os Estrangeiros, ItOmo 2.°, Lisboa, 1879.
(3) Vergtlio Correia - Lugares d'A'lém - Azemor. Mazagão, Çafim. Lisboa, 192 3' pág, 39 e sego
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tes e cisternas que ainda hoje se admiram em tôdas as nossas antigas praças marroquinas. Por
elas andou a fazer topografia, a desenha:r fortalezas e levantamentos de barras de rios, o célebre
Duarte de Armas, por 15°7 (} A fortaleza de Ormuz foi construída por João de Frandes ('),
e reformada por Inofre de Carvalho C). Na índia, o primeiro arquitecto foi Tomaz Fernandes
que lá fêz tôdas as fortalezas até ao ano de 15 6 (}
A construção daIS mura!lh'élls de Diu foi di:rigida pelo me$ltlre FIt'a!ncisoo PÍIt1es, por
D. João UI envi'3Jdo à índia palra co.ootmi,r a fortaleza de Moçambique C).
Em referência, embora rápida, não devem 'esqueGer-se os vestígios do domínio português na Abissfnia nos sécuLos XVI e XVII, especia!Lmente em Asmara, Axum e Go.ndar.
No século XVII, sob o domínio filipino e após a Restauração, as CQf1Js·ttuções e reconsuruções militares e r.eligiosas prosseguem na Afr'ica (Ilha de S. Tomé, S. Miguel e S. Pedro em
LUéllnda, Bengue1a e Massangano), na's Ilha's Adj,acentes (Ponta Delgélloo, Vti,1a Foonca e Angra), no Oriente (Goa, Ceilão), e ao longo da costa do Brasil vão-se levantando, com fortalezas
novas ou lI.1efo111nadas, a,s igrejas e mosreims das pr.i'l1.cipais c~d3Jdes - precio50 docUJIn.eI1ltário
'do estilo barroco C).
A escutltu'ta lI.1eligiosa não poderia aeixatr de aparecer em ttôd'éllS as igrejalS dos nossos
domfnios, p.r1imeiramente peLas ~gens de pedra 'Ou de macLeilfa J'eva.Jas .nas '11aJUS, depois par
mspiração própria dos povos conViertid~s à fé, or·~aJndo-se t ipos de 'SélIntos de fi'sionomia oriental, a' que se v3Ji chéllmatndo ttorêutica sÍtno-portuguesa ~ indo-portuguesa. Do mesmo modo a
ouriVlesélIl'ia litúrgica, especiaLmente nas formas de axte eucatÍsdaca (sacrários, cU'$ltódi:ats, píxides, cálices, tudbulos) difundiu-se pela Áfr.ica, pelo Or.iente e pelo Ocidente (BmsiJ) , sU'5citléllndo à vo1ta das missões ~mitacLores indígenas, e chega1ndo-se a gUaJrdar como tesouros de
mistério alguns 'VaJsos sag:raJdos de fábrica potítuguesa por pall.1aJgens onde se perdeu a fé ca:tólica.
Um m~ssionário :aJffier.icano descreve assim o encontro de um dêsses tesouros de arte em
Larantuca, na: pequena Ilha das Flor.es do Arquipélago de Sunda; «Voltando para Larantuca,
mostraraJm-nos os preciosos tesouros da igreja dos antigos tempos dos Portugueses ~ prata,
ouro e madim. Agora, como outrora, estes tesouros são esorupulosamente guardados pelos
membros da Confraria. São preciosas relíquias, na y;erdade, que ninguém ousaria tomar para
si. No nosso museu de Techny nós temos aJl~mas peças antigas de crucifixa"s de marfim trazidos a Flores pelos missionários portugueses de outros tempos» ,C).

°

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cardia'l Saraiva - Obras, vol. VI, pág. 379 e sego
Sousa Viterbo - Artes e Artistas em Portugal, Lisboa! 1920., pág. 178.
Couto - Dhada VII, L. V, Capo X; OU'dial Saraiva - vol. VI, pág. 322.
Cardial Saa'aiva - Obras, vol. VI, pág. 328.
Cardial SaTaiva - Obras, vaI. VI, pág. 321; Sousa Viterbo - Dicion., s. v. Pires. Pode ler-se uma
extensa enumeração das fortalezas portuguesas no Oriente, na obra do Prof. David Lopes - A Expansão da Língua Portuguesa, pág. 5-6; A Fortaleza de Çofala, por Quirino da Fonseca, in Rev. de Arqueologia, vaI. I, pág. 3<>4.
(6) Sousa Viteroo - Dicionário, vaI. lI, s. v. Lapa de Araujo, Francisco Luiz, João Luiz, Manuel Machado, Afonso Madeira, Ant6nio Rodrigues, etc.; Gilberto Ereire Mundo que o Português criou, Rio de
Janeiro, 1940, pág. 94 e sego
(7) Cito por David Lopes - A Expansão da Língua Portuguesa no Oriente, pág. IX: Este testemunho
foi-nos confirmado pelo oficiaol do exército Óscar Ruas, que viu o tesouJ;o de Larantuca, ao passar na Ilha das flores, em 1931.

o.

Por se oorem damúficado ou dispersado, não podemos fazer idéia ~ximada da<s obras
de pinJtma maJnda,da:s .du:raJl1ite séculos para a!S igt1ejlélJs e Iffi~ssões das tJerr~t6rilOS do .umpémo portlUguês, se nem foi feito ordenado inventário do que ainda hoje existe nas Ilhas e Ultramar.
Em Coa, principal centro de cultura e actividade no Oriente português, capital e côrte,
existiam no Palácio da Fortaleza os retratos dos Vice-Reis, assim como se viam pintadas as armadas que do Reino para o Oriente partiam nas époGais próp,ia<s C).
Embora muitos serviços e peças tenham saído para o estrangeiro, ainda é abundante
o espólio de cerâmica e porcelana oriental nos museus e colecções particulares, em que pode
observar-se larga influência portuguesa, não só na decoração, mas principalmente na representação de brasões, emblemas e nomes de nobres portugueses a quem as louças eram destinadas.
Pelo que respeiroa à Itapeça;ri'a, a oonquista das praça's costeiras de Marrocos logo daria
motivos às célebres Tapeçarias de Arzila e Tânger, como os feitos de D. João de Castro e seu
triunfo, um século mais tarde, ofereceriam os temas para os panos que celebram a entrada do
Herói em Coa e que ainda agora. se gU'CllJjdam em Viena.
Merecem ainda especial referência os tapetes persas em que se reproduziram naus e
figuras ocidentais e as tapeçarias flamengas, cujas composições exóticas, com motivos da navegação, deram lugar a certa modalidade característica à la maniere de Portugal et des Indes.
Os céIebres biombos japuneses dos séculos XVI e XVII, já tantla:s vez·es reproduzidos, ostentam representações de navios, de personagens e de bandeiras portuguesas, primeiras influências do Ocidente nas composições plásticas do EXltJremo:-Oriente e).
Quando se fizerem os inventários das realizações artÍsticas que os Portugueses espalharam pelo mundo, desde a Ilha da Madeira e praças de Marrocos à índia e ao Brasil, e quando
tiverem sido estudadas as formas, linhas e decorações exóticas, em todo o seu amplo significado, poderá bem avaliar-se neste processo de permuta, o prodigioso contacto de civiJizações, a
assimilação recíproca de elementos construtivos e decataitivos, a mÍSlteriosa aromodação dos
gostos por <tão dirverS'a'S !l.'a~aJs. Só OOItão se fará idéia da colaboração portuguesa num dos mais
expressivos capítulos da ,cultura humana.

3) A Língua
O destin.o da língua portuguesa excede em amplitude a acção político-militar do Reino
e suas Conquistas, ultrapassando as fronteiras e penetrando em territórios jamais ocupados
ou sujeitos ao nosso domÍ:ruo. Os missionários, os soldados e Ç}S merrndoros foram os principais agentes dessa difusão pelas rotas marítimas e pelos caminhos e travessias continentais.
(1) Frazão de Vasconcelos -

L1.s Pinturas das Armadas da [ndia, &. Lisboa MCMXLI.
Taperarias da [ndia, in Lusitania, fasc. V e VI, Lisboa, 1925, pág. 181 e seg. ;
As Taperarias da Tomada de Arzila. Lisboa, 1925; Conferências de Arte. O Império Português e a Arte
&. Lisboa , 1941; José de Figueiredo - Do nacionalismo e universalismo da Arte Portuguesa, &. in História da
Literat~lra Portuguesa IlusDrada, vol. I, pág. 3 Il-332; C. da Silva Lopes - Cerâmica Brasonada, in Boletim dos
Museus Nacionais de Arte Antiga, vol. l, n,o I, pág. 41. João Couto - Alguns subsfdios para o estudo técnico das
peras de ourivesaria no estilo denominado indo-português. Lisboa, 1938; Luiz Keil --. 4lguns exemplos da influência portuguesa em obras de arte indianas do século XVI. Lisboa!. 1938.

e) Reinaldo dos Santos

Pelos séculos XIII e XIV, nos começos da sua vida autónoma, é o nosso idioma sob a
forma de romanço d!ls duas margens do rio Minho, que sôbre tôda a Península Hispânica prevalece como valor locutivo e de e}Qpressão mais acomodada aos temas em voga da poesia
prov:ençaJ.. Como a leÍltura dos velhos cancioneiros o revela e a mes.tra D. CaJróhna Michaelis
de Vasconcelos o ensi'n!a, Podos os tt1ovadores se serviram do idioma galego-português. Apenas
dois reis de Leão e Castella, Alfonso X e Xl, recorreram ao castelhano. De cada um resta uma
única poesia elo T'aJffib6m eloqüentemente o testemunha ,a carta-proomio do Matquês de Santillana ao Gondestável de Portugal, primeiro estudo crítico da poesia lírica dessa época, ao
reconhecer que os trovadores da Península utilizavam a mesma língua: qualesquier decidores
e trovador,es destas partes (agora fuesen Castelhanos, Andaluces o de la Estremadura) todos
sus obras componian en lengua gallega o portuguesa.
É nessa língua doce e suave que Afonso X, o Sábio, avô do 110SSIO rei-ilJrovaJeIor D. Dinis, compõe as célebres Oantigas de Santa Maria, bomlloso hinário de louvores à Virgem.

Mas em Qua'trocentos o predomÍiruo da litngruagem lfrica é conquistado por Castela,
irradiando influências amorosas, eróticas e cortesanescas, e para trás fica no desuso e esquecimento, 'a 'branda pompa verbal dos trovadores das eras alfonsina e dionisiana, pelas preferências reveladas nos Cancioneiros de Baena e de Resende C).
Para cada uma das línguas peninsuklres bem individualizadas, o castelhano e o português, no século XVI começa a sua época imperjal.
,Mas, enquanto o Castelhéllnismo a:brangia em domínio político e inteleotual uma gralooe
parte da Europa culta (Espanha, Pafs'es Baixos, Áustria, Dua's Sicílias), em influência europeia
a Portugalidade limitava-se ao território do Reino e das Ilhas Adjacentes e a algumas judiarias
do Norte, da ItáliJa e do Leva'nte, como Amsterdão, F·lorença, Ferralta, Nápoles, Constantinopla e também Marrocos e Alexandria, por onde se dispersaram os israelitas, depois da sua
expulsão de Portugal em 1497 C).
A expansão da língua portuguesa', começada em Ceuta, viria a ser principa,lmente
ultramarina, ao contacto de populações em estado de rudeza prmi1tiva pt!las costCllS e rios de
.África e do Brasil e dos Arquipélagos Malaios, ou com raças de civilização moral e aspirações
bem fora do idealismo cristão, e humanista, como a Pérsia e a China, pelo discurso das CencirÍ'as de Quitnhentos, Seiscentos .e Setecentos.
(1), Cancioneiro da Ajuda, voI. II, pág. 6I4.
--- - (2) (<1)0 meado do século XIII ao do XIV, ninguém sonharia sequer no ascendente literário da língua caste1haM, quanqo por via da expansão admirável da língua luso-galaica, de sainete ao mesmo tempo culto e popular,
esta gozava de um espl&ndido triunfo, impondo-se como instrumento verbal, ao menos no domínio da poesia, às
classes instruídas e cortesãs da Espanha. ü século XV desbarata esta Ifortuna transitória; agora é o castelhano que
sobe a língua primaz, que arrasta na sua esteira vitoriosa os 'Próprios Portugueses. No discorrer de mais de dois
centénios, numa fileira escritural balizada, como cerra-filas de estatum, pelo condestável D . Pedro no com&ço e por
D . Francisco Manuel no cabo, onde se destaca o que de melhor e maior deu de si o ,torrão e a grei portuguesa, a
pena indlgena tanto riscava lenras no idioma reinol como no raiano». A Intercultura d~ POTtuga~ e de Espanha no
Passado e no Futuro, P8rto, I92I, pág. 12 •
.(3) Mendes dos Remédios - Os Judeus em Portugal, pág. 342 e seg,; Os Judeus em Amsterdão, pág. 57
e seg.; J, Lúcio de Azevedo - História dos Cristãos Novos POTtugueses~ pág, 36 e sego
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Igual à língua portuguesa no destino dos seus' encontros com os indígenas da América,
a língua castelhana desfrutava privilégios e especiais condições de expansão pela proximidade
das nações mais cultas da Europa e do mundo.
Por essa maior importânoia, pela sua natural e até obrigatória difusão, fàcilmente se
explica e justifica que muitos poetas e prosadores iniciassem e ilustrassem o período do biEngüismo, desde o Cancioneiro Geral até além do meado do século XVII. Gil Vicente, Sá de Mif.anda, C'a1!Ilões, Bemar.des, Frei Agostinho, Simão Machado, Rodrigues Lôbo, e outros, em
língua castelhctna foram mandalndo ao mUlndo os altos ecos d ais suas liras.
A língua latina, para arroubos de amoroso lirismo, seria demasiado hirta: e dura, e inacessível à generalidade das mulheres, e do seu agrado não poderiam alhear-se portu.gueses e
muúto menos portugueses-,poeta:s. Como já se referiu, Inão era taJ!1JOO W menosprêzo da locução
naciona,l, oomo pelo desejo e :impulso de gaJnhar fama, que êsses engenhos adoptaJram o recurso
de entrar e se impor no mundo culto das universidades e das côrtes. Embora Gil Vicente escrevesse a ffialilor PiaJtllJe das 3IUI1JOS em cast:dhauJiO, muitas vezes inçado de lusismos, contudo aparece
na Tragicomédia Pastoril um dos foliões do Sardoal que bem mostra a sua repulsa em ser con/ Pelos Santos Evangelhos!
siderado natural de Castela: Queria antes ser lagarto 1
O emprêgo de idioma alheio não deixava de provocar censuras de outros escritores, merecendo registo a especial condenação de António Ferreira, de João de Barros e mais tarde de Manuel de GaUegos. Os prosadores e tratadistas, quando não utilizavam a universalidade do latim,
serviam-se deliberadamente do castelhano, como Faria e Sousa, Franoisco Faleiro, Pedro Nu'~es e P~dro Teixeira, autor das Relaciones del Origen .. . de los Reys de Persia, obra que começada em português, aCalba em castelhalnlO, .do que se desculpa juzgando que en esta lengua
quedava más communicable, y mi patria antes recibia serv,cio que ofensa. É o oritério e a prática oos Pais Viegél!S, V dasco de Gouveia, Frei F:rancisco de Sat1!to AgDSti.nhO, e a mesma Unr
gua do únimigo uti:li'Zou D. João IV, ao compor a Defensa de la musica moderna, &, ( 1649) '
Nos dois séGulos por que ·se estendeu o período do bilingüismo, mais de quinhentos autores nossos se serviram do idioma castelhano, enquanto nenhum escritor de além da raia: se
exprimiu em português, a não ser por intermédio de personagens de teatro C).
Fala de um país de pequena população e de limitados interêsses, assim tinha de ser,
em relação às outras línguas cultas da Europa, neo-Iatinas, germânicas ou eslavas, parél' as quais
a língua portuguesa foi sempre mais influenciada do que influente, menos lhes dando do que
recebendo neste comércio espiritual \). Se a difusão :na Europa era pequena, no espaço ofe(1) Domingos Garcia Peres - Catálogo razonado y bibliográfico de los autores portugueses que escribieran en castellano. Madrid, 1890' V id. Parocer da Academia Real das Ciências, acêrca dêste livro, subscrito por
Manuel Pinheiro Chagas, TeófiJ.o Braga e J. Oliveira Mal1tÍns! 1~I.
(2) Para avaliar dos elementos componentes do léxico portugu~, vid. Adolfo Coelho - A Língua Portuguesa, pág. 137 e seg. ; Antenor N ascentes - Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro,
1932. Introd. pág. XVII e seg. ; Frei João de Sousa - Vestígios da Língua Arábica em Portugal, Lisboa, 1830;
Duarte Nunes de Lião - Origem da Língua Portuguesa. Lisboa, MDCVI1 pág. 53 e seg.; Cardiál Saraiva ~ Glossário de vocábulos portugueses derivados das línguas orientais e africanas! excepto o árabe! in Obras Completas,
vol. VIII, pág. 209 e sego

recido pela Nav:egação e Conquista encontrava a língua portuguesa uma amplitude de influência e domínio que jamais at6 ali tivera outra língua imperial. Em trato de cOifiércio, em
movi.Ímentos e esforços de ocupação, em acção de propaganda da fé cristã, pode diz'er-se que a
língua de Portugal ahraçou a redondeza da Terra, tornando-'se especiaLmente a fala corrente
das populações costeiras e insulares do Oriente conquistado para Deus e para o Rei.
Para o estudo da vida da nossa linguagem nestas partes do Mundo Português, é ~ndis
pensáVld! receber 2 'Lição da recenDe obra do iJ ustre Professor David Lopes - A Expansão
da Língua Portuguesa no Oriente nos séculos XVI, XVII e XVIII C). Nesse trabalho metódico e
escrupuloso, estudam-se os testemunhos estrangeiros 'sôbre o uso da nossa Hngua no Oriente,
a penetração de vocábulos portugueses nas lí~guas asiáticas, as edições de gramáticas, dicionários, livros de catequese e doutrina publicados pel'3:S missões portuguesas e pelas holandesas
e inglêsas (protestantes) de Batávia, Colombo, Vep.ery e Tll"al.tlIgcllmhalC'.
Atm,vés de larga bilbliografi.Ía nacional e estrangeira, também !fia referida obra se dá
conta dos dialectos iodo-portugueses e crioulos de Diu, Damão, Goa, Ceilão, Negapatão,
Cochim Mangalor, Cananor, Bombaim, Togu, Malaca, Java, Macau e outros.
Estas variações dia,lectais, determinada's por condições e leis obscuras das raças e do
meio, por ttôda a parte ficaram acusando a vida e capacidade do génio português, lutando por
lá contra a distância, o abandono ou a violência dos povos r,ivais da nossa ~pansão que nos
domínios do Oriente nos sucederam, os holandeses e inglêses C). Com segura certeza, não está
ainda fixada a contribuição numérica de vocábulos portugueses em cinqüenta idiomas asiáticos, estudo de que se têm ocupado, entre outros autores, Marre, Schuchardt C), Leite de
;Vasconcelos, Gonçalyes ViaM, Rodolfo Dalgado, Mariano Saldanha, mas a adopção rOOlota
e a actual vida dêsses vocábulos, em maior ou menor número, são atestadas ainda hoje por todos os viajantes do Oriente, desde o Gôlfo Pérsico até ao Japão ,e aos Avquipélagos Malaios: ]
por balcões de comércio, hospedarias e célIis de embarque, repetidas vezes se ouvem palavras
portuguesas, cor!é~ctas ou deturpadas. Cotrn orgulho, podemos ainda recordar que pela generalização do seu emprêgo, foi adoptada na redacção dos instrumentos diplomáticos para as relações de com~rcio e amizade com outros povos europeus. Dêsse destino ~ documento precioso a
crooencial do Príncipe de Orange, M ·aurício de Nassau, regente dos Países Baixos, entregue
em 1598 ao almirante Jacome Neck, para ser apresentada aos soberanos, príncipes e governador.es de 'terras e mares do Oriente, apenas um século passélldo sôbre o ano do descobrimento
do caminho da índia por Vasco da Gama.
Não terminaremos esta rápida referência, sem acentuar que a difusão da nossa língua
nas partes do Oriente foi, principalmente, obra das missões dos jesuÍ.tlCl:5, dos frCllnciscanos, dos

(1) Pontucalense Editora, Lda., Barcelos, 1936.
(2) Sebastião Rodolfo Dalgado - Dialecto Indo-Português de Ceilão, Introd., pág, XIX e seg.; Contr;
bU;fóes para a Lexicologia Luso-OrienttiJ, Coimbra, 1916.
(3) Podem ler-se alguns trechos dos diversos dialectos portugueses estudados pelo prof, Hugo Schuchardt
na obra Portug~ e os Estrangeiros, de Bemardes Brenoo, voi. lII, 1893. pág. 233 e seg.
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agostrnhos e darnillnillCélJ!IDlS e). U11fguta e Rdig.ião confundiram-se no mesmo sentimento, no respeito e amor das populações trazidas ao baptismo e à fé cristã: a fala portuguesa assumiu nos
ecos ,daIS suas aJ1mél!S 3ilgum caráoter sagmdo e o CClItoliaismo palJ:1tlÍc~ppu dos encantos e mistérÍios dia l~ll1gU'a:gem em que era ensi'11!é1Jdo e pregado.
Por isso, Palavra e Fé ainda agora persistem em Derritórios que há muito deixaram de
nos peJ:lcencer, e em Malaca chaJmaJm cristão ou papiá ou serani (=cristão, em malaio) à língua por.tuguesa ,q ue os padres e os capitães por lá deixaram C).
Para desfazer calúnias e reivindicar a verdade histórica, nunca é demais insistir no carácter de unidade e de assimilação com que a colonização portuguesa sempre se distinguiu de
outras, menos espirituais e mais utilitárias.
Embora a futura obliteração da fala e da esol1ita não se possa evitai( pela perda do nosso
domínio e pelas sucessivas e ca1laJmiltosas r'estrições dos limites do velho Padroado do Ori'ente,
as _oontribulções lexicológicas da nossa língua por lá permaneoerão indetinidallnenDe, a atestar
aos séculos vi1l1douros a passagem dos Por.tugueses porr aquelas pa-rtes remotas.
A língua portuguesa é de uso corrente em muitos pontos das duas costa-s de África,
não só nas ilhas e províncias que lá temos (Cabo Verde. Guiné. São Tomé e P<tÍncipe, 'A ngola e Moçambique), mas em ilhas e paragens do continente africano que dos portugueses
deixaram de ser, por actos de violência ou razões de injustiça histórica.
Em portos do Gôlfo da Guiné, em Fernão do Pó, no Congo Francês, no Congo
Belga, e na Costa Orienta.!, algumas populações indígenas continuam a falar português nas
suas relações .com os brancos (portugueses) e com os outros europeus; mas as línguas oficiais
dêsses territórios, a influência das autoridades, das missões, das escolas e da população, sempre crescente, de franceses, belgas e inglêses, irão anulando êsses vestÍgios do nosso antigo domínio espiritual ou militar.
Nas Províncias Ultramarinas, a total ocupação administrativa, os postos, as escolas e
as missões vão determinélindo a generalização da fala e da escrita porDuguesa entre as mais recônditas tríbus indígenas da Guiné, de Angola e de Moçambique.
Mas, a-pesar da va'stidão dos nossos actuais domínios, o terl1eno mais fértil para a expa.nsão da lDngua portuguesa oferece-o hoje o Brasil por onde «os escritores que em verso ou
ptosa mais honram e melhor servem a cultura da Nação-Irmã, emprega'm a língua porbuguesa
culta, expr~melffi-se em português y.er.dadeitto.
«Da faIa: à escrita, é grande a distância, a mesma que separa o dialecto colonial da língua que lá pregou o padre António Vieira, na sua fOl1ma ma~s nobre de correcção e propriedade.
«Sempre que os escriltores do Brasil quiserem servir-se do dialecto amoricano, não lhes
custará fazê-lo, e alguns exemplos oferece a sua moderna antologia; mas, para dar tÍtulo e
-~-
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(1) Augusto César Pires de Lima - A Obra Missionária dos Portugums. Guimarães, 19:;6, onde se
con!:ir·a vasta I1ibliograIia.
(I) .4 ü1tgua Pdrtugtieiai te'v.! v'01. IH, pág. 1e.; e :zttg, artig'ós de Lttts ChaVes:

497

ell-

fôro à língua brasileira, neoessário é que as 'VOzes das gerações a criMl, as inoeligénclas a modelem, até atingir alma própria, com estrutura definida em normas de sintaxe. Por alguns
séculos ainda, o Império do Brasil, criado e conduzido para a emancipa,ção nos lbraços da Me.trópole, partilhará com da a glória de falar um dos mais opulentos e coloridos idí'Omas do universo, enqu3!l1ito, ao ri,tmo da sua obscura falt3!lidade, as leis da lingu3!gem irão provocando e
cperando a diEerenciaçã.o. Para 'CUffiprir os votos de fraoeunidade generosa que às vezes se for~
mulam, poderia sustar-se ou modificar-se êsse destino, promovendo a reacção da escrita sôbre
a fonética, por meio de escola's, ins.titutos, teatros e academias em que se cultivasse e defen~
desse a normal ortoepia portuguesa» e).
Assim se .tentaria assegurar a Uúl~dade da língua, até onde fôsse possível, mantendo
em co-tnum o mais opulento património que-as duas nações herdaram da sua nobre ascendência histórica; assim se daria satisfação aos desejos e aos juízos de muitos professores e escri~
tores, desde Filipe Franco de Sá até Rui Barbosa, ao escmever Ílf1dÍlgnaJdalrllimte:~
Na vergonhosa metamorfose, por que está hoje passando o português entre nós, homens, aliás, m uito instruídos em outras matérias, cometem crassos erros de linguagem.
Se braúleiros têm apareoid'O que, por bediência a intentos de feroz mt::ivi:smo, se revoltaJm contra a origem portuguesa da sua pánri.a e da sua fala, llTIalnifestando grande desgôsto
de não podevem refaz,er a !História, desde o ano de 1500, outros muitos, e do melhor quilate
mental, reconhecem na Hngua-mãe os tkulos que lhe são próprios na: pronúncia e na sintaxe,
cama Machado Assis, José Verrs simo , OlaNo Bilac, Euclides da Cunha C).
Hoje, falam português no Brasil mais de cinqüenta milhões de habitantes. «Num
inquérito, promovido pela revista francesa La N ature, verificou-se que há no mundo 63 milhões de pessoas que falam português. E se toma~mos em conta o rapidíssimo desenvolvimento populacional do imenso Brasil e as nossas possibilidades como país colonial, não é
temerário afirmar que no ano 2000, a que nenhum de nós provàvelrrtente chegará, essa cifra
se poderia elevar a I o o milhões C).
Instrumento de relação, de cultura, de comoções e de saüdade, para os portugueses e
p3!ra os filhos da civilização portugu,esa, da lusitanidade dilat3!da em tantas raças e povos, é
êsse opulento tesouro espiritual 'que por aLto dever nos importa tan.to difundir como defend,er
da corrupção e da mestiçagem. Nunca será dema.is repetir :'- . «(Portugal amado, sem Hngua
portuguesa r,espeitada na sua pur.eza e obedecida na sua gramática, é um paradoxo lastimoso
que 'só vive o efémero destino das palmas e dos banqluetes. A nossa Hngua é a obra-prima do
espírito nacional, a criação para que todos os Portugueses uniram as almas durante séculos,
harmonicament:1e, sem o desígnio, aliás impossível, de para isso entrarem em acôrdo» (').
HIPÓLlTO

(1)
(2)
(3)
(4)

RAposo.

Pedras para o Templo, capo Lusitanidade, pág. 2 4°-24 2.
L Xavier F~andes - Questões de Língua Pátria, Rio de Janeiro, 1923, pág. 80-81.
Manuel, Rodrll?fes Lapa - 4. política do idioma e as Uniuersidades . Lisboa, 1933, pág. 39'
Aultl. Regia~ pag, QI~
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CAPíTULO IV
A contribuição portuguesa para o progresso
humano, condicionada pela actividade descobridora e colonizadora

o

s grandes movimentos de ampla expansão política, quando trouxeram consigo o do·
mínio de regiões e de povos remotos, deixaram sempre sulcos, mais ou menos profundos, na concepção do mundo e no acervo do saber, quer negativamente, pelo que
destruíram na ciência constituída, quer positivamente, pelos novos conhecimentos
ou pelas novas orientações da actividade investi gadora ou explicativa.
Assim, por exemplo, na Antiguidade, as conquistas de Alexandre da Macedónia de·
ram impulso considerável à geografia revelando «os espectáculos de uma natureza até ali desconhecida: montanhas ao pé das quais o Olimpo desaparecia, e desertos infinitos de areia e as
suas miragens, animais ,nunca vistos como o elefante débS índias, o tigre real, o rinoceronte, o
'hipopótamo, o camelo, o crocodilo do Ganges, mares enormes e florestas de palmeiras e de cipl1estes - . , horizonres peJa 8r~meira vez ahertns à observação dos gregos e que alargaram o seu
conhecimento eXiacto (1)).
Como é sabido, a extraordinária erupção de tão insuspeitados conhecimentos gerou
novo ciclo da cultura helénica, no qual foram possíveis, a um tempo, à ruína de antigas expli.
cações, como a teoria pitagórica da anti-terra, a constituição de uma ciência natural mais
exacta - , recordem-se, apenas, os nomes de Arquimedes, Eratóstenes, T eofrasto - , e, na
esfera das concepções da vida, o sincretismo e a compenetração dos cultos gregos e orientais.
Na Idade-média, a sistematização cientÍfica levada Q cabo pela cristandade no século XIII

499

mergulha algumas das suas mais fortes .raízes nas conseqüências intelectuais da invasão árabe;
porém nenhum acontecimento desta natureza, depois da formação da mentalidade 16gica e da
ciência helénica , sua incompadvd e modelar manif.estação, troux'e para a Hum'linid,ade tão fecundos resultados como os descobrimentos dos portugueses e dos espanhóis.
Como disse HumboJdt, êles «duplicaram para os habitantes .da Europa a obra da cr.iação
e suscitaram o movimento colonizador trans-oceânico dos povos europeus, cujas característicà s, formas e conseqüências os definem como fenómeno histórico que, na frase de
Cournot, «não teve nem jamais pode ter similar C)),
Com efeito, quaisquer que sejam as nossas idéias sôbre a unicidade, a irreversibilidade e
a necessidade do acontecer histórico , é inconstestável que foi um momento único, impossível
de se repetir e do qual dependeu o curso ulterior de numerosos acontecimentos, aquêle em que
existiam ignorados dois terços do nosso planeta e houve quem os tornasse conhecidos e lhes
abrisse económica e socialmente o caminho da H istória e da Civilização ,
Os prodigiosos acontecimentos da exploração da costa ocidental da Africa, a descoberta
da América e ·as viagens de Vasco .da Gama e de Femão de .Maga-lhã'es, Piara só a,pontar as que
mais feriram as imaginações , são, grosso modo, conbemporânea1s do movimento humanista de
ressurreição literária da Antiguidade clássica, da nova floração da arte, dos alvores da liberdade
intelectual e religiosa e d0s assombrosos progressos cientÍficos no conhecimento do Céu e da
Terra. Gomo diss·e Hegel, «êstes três faotos , a chama,da r,estauração das ciênci,a's, o floresc~mento
das belas-artes e o descobrimento da América e do Caminho das índias Orientais , são comparáv.eis à amora que 'lipÓS l'argas tormentas anuncia de novo pela primeira vez um bdo dia.
c&ste dia é o dia da universalidade, qu e irrompe por fim, depois da longa e pavorosa
noite da Idade-média, aliás fecunda em conseqüências; é um dia que se caracteriza pela ciência,
a arte e o afã de descobrimentos , isto é, pelo que de mais nobre e de mais elevado o espírito '
humano, libertado pelo Cristianismo e emancip,a:do pela Igr.eja, apresenta como o seu V1erdadeim
e eterno conteúdo» C),
É ,' quiçá,. impossível isolar acontecimentos que tanlX> se enlaçam e implicam; a tenbatÍva, :porém', embora condenada previamente ao insuoesso, não deixa de ser justificada, pois o
simples bom-senso adverte que assim como as feitorias e entrepostos acumulavam provisões,
géneros, 'especiarias, dc., cuja nova circulação e distribu'ição transformou a economia eurropeia,
inaugurando, como disse Marx, c(a biografia moderna do oapi'tal», assim também os novos espectáculos da natureza e os diversos tipos humanos recém-descobertos geraram na esfera do pensar, do sentir e do desejar, novas idéias e métodos , 'novos valores e aspirações.

C»)

.
A contribuição supre~a de Portugal para a civiliz3:ção moderna, cujas origens são diversíssimas, verificou-se no 'terreno dos factos, ao colocar os espíritos perante novas e insuspeita.
(1) Cosmos, lI, 280, d<l tra.d. francesa.
(2) Considérations sur la marche des idées et des éuénements dans les temps modernes, I (00. de

1934), pág. 208.
(3) ... Lífões sôbre a filosofia da

histór~ universal,

pág. IV) oap. 11, § 7.
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das realidades, que, a um tempo, arruInaram prejuízos e idéias estabelecidas, e estimularam ás
inteligências para a ars inueniendi, cujos resultados cientÍficos se torn-aram particularmente notáveis sob os pontos de vis,ta maoremático e físico.
Eliminar erros e prejuízos é, pelo menos, desbravar o acesso à verdade, e êste foi, com
efeito, o primeiro e mais retumbante resultado dos descobrimentos. As id~ias geográficas acêrca
da Africa começaram a ruir, subitamente, com a passagem do equador, e com êste rasgo audaz
os nossos pilotos articulavam, ao mesmo tempo , os primeiros desmentidos à ciência oficial e aos
prejuÍzos comummente admitidos. A inhabitab ilidade da zona tórrida, certas idéias sôbre as dimensões da Terra, «o sítio do orbe», as imaginadas proporções das massas líquida e sólida do
nosso planeta, os horríveis monstros antropológicos e zoológicos, as lendas de ilhas fantásticas e
de terrores inibitórios - , tudo isto que obscurecia o entendimento, adulterava o juízo e entorpecia a acção, foi destruído pelos nossos pilotos com o soberano vigor dos factos indisputáveis. Escreveu Pinheiro Chagas que o «serviço imorredoiro que Portugal prestou à civilização e
à ciência foi o ter demolido a noção consagrada da zona tórrida inhabitável, e que a prova de sobrehumana audácia que os Portugueses deram foi a de transpor sem hesitação os limites dessa
zona tórrida» C). Afirmações exactas, mas, se bem intrepretamos os factos, limitadas, porque
não foi apenas uma teoria mas uma vasta série de pretensas idéias c~entÍficas que morreu com os
nossos descobrimentos quinhentistas. Os rasgos dos primeiros tempos henriquinos inculcam
que o saber geográfico tradicional se tornara, pelo menos, dubitativo, despertando, talvez pelo
alvorecer da renascença humanista, os desejos de um saber novo; o espírito, porém, se é factor
de determinação, não o é de realização, e por isso impunha-se o acontecimento, ou conjunto
sohdá:rio de acon~ecimentos, que suscnta:sse o naVIO curso da cultura cientÍfica e da civilização.
f nos descobri1mentos que radica, rem grande parte, êSIJe i'm p,ulso vital de uma nova_cultura, dado
que os novos factos e as novas observações compeliam o homem de ciência a converter-se de
erudito em sábio, de conservador doi saber em investigador e criador.
Em tôdas as disciplinas começou, por en tão, o abandono do trivial e da rotina. Como
escreveu HaGon, no N ouum Organon (1, § XCIII), «cumpre ter presente a profecia de Daniel relativa aos derradeiros tempos do mundo-Multi pertransibunt, et multiplex erit scientia - , cujo. sentido manifesto é que ... a descoberta de regiões desconhecidas, levada a cabo
por tantas navegações de longo curso, ou ainda actualmente em prossecução, e os grandes progressos nas ciências terão lugar na mesma época».
Com efeito, os horizontes do mundo terrestre e celeste, depois das viagens de Bartolomeu Di'as, Colombo, Gama e Magalhães, alargaram-se surpreendentemente, e como disse Pedro N unes (em I 537) «tiraram-nos muitas ignorâncias e mostraram-nos ser a terra maior do
que o mar, e haver antÍpodas, do que até os santos duvidavam, e que não há região que nem por
(1) ... Os descobrimentos portugueses e os de Colombo. Tentativa de coordenaçáo histórica,. Lisboa 1892,
p. 121. São dignos de leitura, pela eloqüência e pelos informes, os cap. : lI , lI.I , ~ ~V desta obra :ela~vos aos erro~,
lendas e terrores da geografia antiga; bem corno, sôbre êste assunto, Z.. Cooslg,len Peàroso, InfluenCIa dos d~scob,,
mentos dos portugueses na História da Civilizaçáo (Lisboa, ~898), p. 17 e 18, e Manuel Heleno, Os descobTlmentos
marítimos dos portugueses t: os progressos da Geografia. Lisboa, 1933, p, 20- 2 3.
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q'UJe!1lre nem por Eria se deIXe de habitar. E que, em um mesmo cl-ima e a igual distâncIa do
equador há homens brancos ~ pretos e de mui dibelienües qua:lidades. E fiz1eram o mar ,tão chão
que não há quem hoie ous·e dizer que achasse nov:amente alguma pequena ilha, alguns baixos
ou sequer algum penedo que 'Ror nossa's navegações não seja já descobelito~) .
O conhecimento dêstes factos ~ possível que tivesse para o homem médio contemporâneo significado div:erso do que nós hoje lhe atribuímos; em todo o caso, o aparecimento do exotismo, a satisfação e gula dos apreciadores da boa-mesa, transformada e complicada a arte culi·,
nária pela abundância das especiarias, do açúcar, e pela difusão de novos frutos, sementes e tubérculos, o encarecimento da vida, pela crise de abundância dos metais finos, a circunstância de
as atenções se virarem para a Península no desejo de saberem o que portugueses e espanhóis haviam visto e como, - tudo isto testemunha que o homem médio europeu sentia claramente a
transformação das condições da sua existência como efeito das navegações, cuja descrição o sedUzia. Daí a existência das colecções de viagens (Ramúsio, Montalboddo, Cadamosto e Gryneo, João Temporal, Hakluyt, etc.) e de uma copiosa literatura geográfica, sa~da dos prelos de
Paris, Lião, Antuérpia, Nurembergue, Basileia, etc., a qual, se não chegou a ser um género
literário, foi pelo menos um domínio característico. Mediante esta literatura, propagava-se a existência de potentados, p. ex. o Negus, o rei, de Narsinga, etc., que a Idade-média desconhecera,
e de povos com aspecto e hábitos estranhos, mui tos dos quais andavam nus, o que afectava as
crenças no sentimento inato da vergonha; dondr resultava que o homem médio, à medida que
notava os acontecimentos geográficos, etnográficos e sociais, desprendia-se da concepção tradicional da humanidade, restrita, a bem dizer, à Europa c ao Mediterrâneo, para uma concepção
mais larga, abrangendo outros povos e regiões.
Em re~a, a:s mU!ndiv~dênoias que se pppulariz·a m não carrecOOl de muitos propagandilStas: um facto retumbante e decisivo, que abale as idéia~ estabelecidas e fira as imaginações, pode
derramar ràpidamente uma idéia normativa, mormente quando êsse facto altera ao mesmo
tlempo o viver habitu.aJ. N 'a r,ealidade, o conheómento do que ,Mofiltaigne chamava a!S «i!1iOUvelletés» do seu ·século i,a de par com as modificações das oondições do viv:er. A deslocação das
grandes estradas marítimas e dos respectivos en trepotitos e centros distribu'idores, o acr~scimo .
considerável do ouro e da prata, a especia.lização da's ocupações e o aoJargamento do comércio, o
aumento da produção, devido 'simultâneamente aos progressos da técnica e à abertura de novos
mercados, a substituição da economia medieval e a respectiva concepção do «justo preço» pelo
princípio da concorrência e ilimitado afã de lucro - . , tudo se conjugava para proporcionar a
uma nova classe os ócios que a riqueza garante, e com êles certas perv,ersidades morais, m'a's
também, e talvez mais, os gostos delicados e elegantes, o cwlti'VlO desi'nteressado das belas-artes,
o enoorajame!1lüo 'e o mecenalto das .letras e ciências. Não é pois sem fundamento que o graJnde
Humboldt escreveu '110 Cosmos (II, 361) IOer sido «a pa f.1tir ,desta época crÍtica que o espfrito e o
coração viveram uma vida nova e mais activa, que ousadas aspiraçõe.s e ((!teÍm'Osas2,> esperail1ça·s
penetvélIr.am pouoo pouco em tôdas as clasSles da sociedade civil»..
1

ª

Yejamos,. com concisão esquemática, nos planos da vida civil e da vida teórica, algu-
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mas das novas asp iraç6es espirituais, a nosso ver directa e pr~x~mamente ligadas aos 'cÍescohri- .
mentos.
A era dos descobrimentos é sinónima de audácia, de e.sfôr.ço, de violência. Como em raras épocas, o espírito do Itempo favorecia o desenvolvimento dos caracteres individuais, ora impulsionando-os às emprêsas temerárias, desregradas e imorais, ora à realização de grandes e nobres pensamentos.
Pico della Mirandola, no De hominis dignitate, exprimiu admiràvelmente esta nova
concepção das virtualidades humanas, ao escrever que «os brutos são eternamente brutos, os
anjos eternamente essências angélicas. Só tu, Homem, podes degenerar até seres um bruto,
e regenerar-te e elevares-te até pareceres um Deus. Só a ti pertence o desenvolvimento incessante, só tu trazes em ti os Igermes de tôda a sorte de vida». Foi na Itália que nasceu esta nova
estimativa, contemporânea dos nossos primeiros descobrimentos, designadamente em escritos
de Gianozzo Nlaneti (1396-1459)' L. B. Alberti (14°4-1472), Marsilio Ficino (1433-1499), além do expressivo João Pico della Mirandola (1463-1494), e como tôdas as idéias
fecundas e vigorosas propagou-se ràpidamente, diversificando-se em novas e exuberantes manifestações. Assim, é nesta concepção do homem como factor do próprio destino, pela sua vontade
e esfôrço, que, dentre outras, radica a crítica do nascimento e da fortuna como geradoras da verdadeira dignidade humana, e a reivindicação da história como progresso. Na concepção tradicional, a idade de oiro existira nos primórdios da humanidade, por forma que o fluir histórico era
apenas a marcha crescente para a decadência, isto é, afastamento da perfeição originária. Com a
nova estimativa, a concoepção inverte-se: a perfeição da humamidade estará no futuro, porque
o de~envolvimento histórico traz consigo o acréscimo contÍnuo de valores e de realizações. Daqui a idéiá de que a realidade não é dada, mas construída ao longo da marcha do espírito, e
comeqüentemente uma nova problemática filosófica, a que o racionalismo e o empirismo proO\.l!1'aram .responder, rel3Jtiva à possihilidade da xistência de uma JteaJli.dade dbjeotiva, que uransoenda a ÍintÍlrnvdade da oonsciência, na qual parecem situar-se e -r'esolver-se todos os valores.
Confiante no amanhã, 2porque não transportar para o plano das aspirações e realizações morais
e políticas o espkilto vigoroso e audaz que dera «ao mundo novos mundos?»
Nesta ordem de idéias, não surpreende que a pena de Tomaz Morus, no libelo político
e mar'all que é a Utopia (1516), tivesse encarnado nUiffi imaginário português, Rafael Hyolodeu (narrador de patranhas), a missão de revelar e descrever as instituições da cidade ideal, e
que Ralbelais, no Pantagruel (Liv. IV, c. XI), coloque PietJre Alvarez (pedro Alvares Cabral)
ooor.e os famosos 3Judi'oores (Heródoto, Plínio, Marco Polo, etc.) que escut3Jm a desorição do
mapa-múndi.
Com efei,oo, no plano das rea1üdades ideai:s, qve não utópicas, cahe aos descohrimen~
'Dos portugueses larga quota em oerta's concepções ético-polfticas, que, no decurso do tdmpO,
transformaram a sociedade europeia. f que, mediante o conhecimento das narrativas da gesta
dos dois povos peninsulares, como que se operara na mentle de !l1QliII1'erosos europeU!S a distila-
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ção de alguns tópicos, que se volveram em fecundas, senão explosivas, idéias-farças. Referimo··
-nos particularmente à id~ia da unidade da raça hum.élIna e à concepção do «hom selvagoow.
A elevada e resgatadora noção do homem ecuménico, inerente à essência da doutrina e
do apostolado cristão, não dissipara totalmente a crença na yeracidade de certas notÍcias relativas
à diversidade das raças, como as de Plínio na História Nat~tí'al (VII, lI) acêrca dos antropófagos, ciclopes, arismaspes, lestrígonos, ciópodos 1 ofiogénos, andróginos, trispitamos, pigmeus,
cirnos, e mais próximo de nós, no século xv, as de Pedro d 'Ailly, no lmago Mundi, referentes
aos s·eres estranhos que viviam :na índia, como os pigmeus, maoróbios, agtaltos, bramanos,
céllrismaspos, üenokvros, etc. Os prümeiros contactos com as populações recém-descobertas
logo mostraraun a fals idCl!de de tais notÍcias; mas como freqüentemente ocorre na história, insistente e teimosa, das crendices e superstições, ao lado do fulgor da idéia nova aparece o fogofátuo , da idéia velha. A idéia nova, ou mais precisamente remoçada, foi a idéia da unidade da
raça humana, admiràvelmente expressa por João Pico della Mirandola no Examen 'uanitatis
doctrinae gentium et ueritatis christianae disciplinae C) com base nos nossos descobrimentos, e
como que sancionada, se disso carecesse a doutrina cristã, em 153 I , por Paulo III, ao proclamar
que os índios são ueros homines. A ressurreição da idéia velha por igual radica na nossa gesta:
teve por teatro capital o Brasil e por seres singulares as ~mazonas, os canibais e os upupiaras
(homem marinho).
b ainda na literatura, dlrecta ou indirectéllffien:te insp~ada na's nau:rativas da's nossas conquistas, que se filia particularmente o mito do «bom selvagem». Sem pretendel.1mOS ramal'
péllrte no grande debate IDela.6V'0 à crueldade das conquistas c3!stelhéllnas, nem tampouco exar
min~r as diferenças de conduta de portugueses e de espanhóis, é facto que o europeu médio, 'Sobr·etudo após a Brevísima relación de la destrucción de las lndias (1552) de Er. Bantolomeu de las Casas, associou intimamente a conquista espanhola aos horrores da crueldade. Os
conÇjuistadores ·e~tlrparaun as organizações SOCIais que ·encontraram e os seus oronistas são pflrcimoniosos no r.elato da vida política e religios dos indígenas. Os capitães por.tugueses não
foram serafins, como é natural, mas, em geral, dei?caram subsistir aquelas organizações e não raro
deram a sensação da brandura, preferindo a capta.ção à violência. Do conoraste entre a orueldade do vencedor e a simplicidade ignara do vencido surgüu o mi,to do selvagem ingénuo e feliz
nas delbas do idílico estado de natureza, destruído ou corrompido, afinal, pelos civilizadores.
Bem antes de Rousseau, o mito do bom selvage m , prefigurado sobretudo em tôrno do índio
bra'si,1ej,ro, apa'l"ecia já com os traços da bondad natural e da silmlHlicidade de costumes, como
(1) Sed et ignorantur non pa~um multae gentes, ut iis nauigationibus quae nostra aetate comigerum palam
factum est, quando ad occasum terra uastissima prioribus incognita seculis et frequemibus referta populis ab Hispana classe reperta est, cuius it~ nos ignari fuimu s, sicuti eius incolae nostra-rum in quibus degimus regionum, et
nostra aetate ad Aethiopiam quoque Lusitanus nauta antarticis syderibus fretus adnauigauit, et penetrauit ad Indtam, et Antropophagos uidit. et multa didicit quae priora secula nesciuerunt. Sed concedantur Gentes et populos
singulatim nosci; num et in singulis postea hominibus tanta diuersitas? ut nil certi atque uniuersim, colligere queamus, quod non possit aliorum exemplis hominum particulari:ter infitm3!ri». (Pág. 864 da Opera Omnia de João
Francisco Pico2 conde della Mirandola, Bas~eia, 1573, t. II.

se v~ pavticula'l mente no que Montaigne escreveu ac8rca dos canihais. Na ess~ncia desta cotlcepção, q1u:e por "a'ssim dizer hiber.nou no século XVII para recobrar vigor explosivo no século seguinte, vibram as teses de que a condição essencial da felicidade reside na docilidade às leis da
natureza, e que a id6a do progresso, uma das grandes idéias-fôrças na Europa dos séculos XVIU
e XIX, é uma realidade natural. Se no plano físico os tempos modernos testemunhavam flagrantemente a passagem para o mais eficiente e para o mais cómodo, 2porque não admitir que tais
passagens se verificassem também nos planos moral e político? Se a evangelização partia do dado
de que o selvagem podia elevar-se pelo baptismo a meLhor estado moral e social, 2que obstava a
que o próprio civilizado melhorasse o seu estado? Por isso, colúo escreveu Melo Franco, «a teoria do bom 6elvagem deu um sentido teórico mais consciente aos confusos sentimentos do individualismo revolucionário, que presidem e norteiam tôda a elaboração do renascimento» ~' ), c
esta teoria filia-se, como dissemos, na mitificação do índio brasileiro,
Os descobrimentos não dilataram somente as fronteiras do mundo conhecido, nem as
conquistas criaram apenas novos iIJ.terêsses, novas honras e novos sentimentos morais, porque
umas e outras suscitaraim ainda., e quiçá mais ensívd e os'tensj.vamente, modificações profundas ·no conhecimento do próprio mundo físico, nas quais radica em gra.nde paJtte a modernidade. Como disse Bacon na Redargutio philosophiarum, «as descobertas das regiões do univ<ocso e aiS da ciência r,eportam-se e ligam-se '!TIutuamente por laços assaz fortes. Com efeito,
as Inav,egações e long~nquas viagens revela.ram mui,tos factos físicos, e poderão ainda proporcionéllr novas 1uz'es à sa.bedoria e à ciência hUllTIanas e '/.1ectificar pela. experiência as opiniões e
conjecturas dos a1ntigos».
Salta à vista que os descobrimentos e a ocupa'ção de longínquas tpéllrageflls oriaram desde
logo Inovos objectos de investigação científica, isto é, patentearam factos que destruíam ou modi,ficavam o saher élIntigo ou itmplicavam a cofllstitulção de ,um saber novo, de ra'Íz. Estes factos
manifestaivam-se, como é óbvio, no conjunto das mal11ifestlações da Natureza; no entalato, a
mome dos séculos XVI e XVII foi particulélltmente impressionada pelos que af,ectavaun a história
natural, a matéria médica, com ais correlélltivas pos$DbilidCl!des de aplicação terapêutica, a mecânica e, em geral, a .física. N ,a origem dêste extr,aordinátrio a.Ja'tgamento do campo da visão cientÍfica está evidentemente a surpfêsa pelas revelações insuspeitadas e o gôsto da obsel vação da
natureza, pois não há ciência sem amor; mas é intuitivo que os factos não poderiam ser colhidos,
interpretados e sistematizados cientificamente sem a dara idéia e o aperfeiçoamento da observação e da: ,experimentação, servi,das, naturalmente, por -técnicals ma'is adequadas e ,rigorosa's. Foi
esta ·também a época sios alquimista1s, magos e charlatães, isto é, das imagiil1Cl!ções delirnntes
que procuravam arrancar à natureza surpreendente os seus segredos, de cujas vigílias aliás resultaram invenções práticas, de alta importância industrial, baseadas na fôrça da água e do calor

(1) V. O Indio Brasileiro e a Revoluçáo Francesa. As origens brasileirãs da teoria da bondade natural, Rio,
1937, pág. 30,
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(alto-torno). Começa, assim, uma hist6ria nova dos cancei,to.s e das Itéonicas do dlculo e da
medida exacta, patra a qual contribuhmos p<l'Niioulao11ffien~ com a elaboração de otábua:s a'sttonómicas e com a invenção inicial do nonius, mas mais importante do que estes progredimentos
técnicos foi o surto Julgurante e avassalador dos novos ideais científicos, que atingiram clareza
e precisão nas mentes de Bacon, Descartes e Leibniz. A nova ciência, de que somos os herdeiros, cuja expressão mais alta en~re nós, no século XVI, foi o De crepusculis (1542) de Pedro
Nunes, não imagina fôrças ocultas e não discute, como os aristotélicos, qualidades, mas ,associa
cálculo à experiência, e em vez de ambiciosas explicações universais estabelece de preferência
problemas limitados, que procura resolver precisa e exactamente. Arquimedes foi, na aurora da
ciência moderna, um dos grandes mestres da nova problemática e, sobretudo, do novo método, sendo de notar que em Portugal teve em D. Francisco de Melo, de quem Gil Vicente
disse que sabia «ciência avondo» , um notável comentador, que, embora se houvesse limitado
ao De insidentibus in humido, é anterior a Tartaglia, o que lhe confere particular valor na história do texto arquimediano.

°

Estas profundas alterações na índole da actividade cientÍfica eram lógica conseqüência da nova mundividência. É que com o desenrolar surpreendente dos descobrimentos, o europeu teve a sensação de 'que o Céu e a Terra se tornavam mais vastos; daí, insinuar-se-Ihe a
idéia, que atingiu plenitude em Giordano Bruno, da infinidade do universo. Além disto. a
concepção organológica do mundo foi cedendo crescentemente o lugar à concepção mecanicista da natureza, e o pensamento de idealista ( realista) que havia sido em largo período da
Idade-Média torna-se predominantemente nominalista, facto aliás sociologicamente conexo
com o individualismo, que ostensivamente se manifesta na produção para o mercado livre, no
estabelecimento da concorrência, em vez do justo 'preço, e nas crescentes implicações da noção
de responsabilidade individual.
Do que breve e concisamente temos dit o se conclue que, ao contrário da ciência medieval, essencialmente ars demonstrandi, a assombrosa erupção dos novos factos, revelados por
êste alargamento do espaço terrestre e celeste, impunha a ars inueniendi, prospectiva, isto é,
em vez do doutor, o inve.9tigaJdor. Por is.90, de modo geraJI, a activiodaJde cÍlentÍ:fica, desde então,
atribue predomínio à categoria da quantidade sôbre a da qualidade, à da relação sôbre a do ser,
e em vez de procuratr, cOrno no ideall científico aJtlslJOtélico-e scO'lást:ioo, a ol1dem hierál'quica dos
conceito.s e daJs coÍ!sa.s, in'VIe!s'tlga as relações quanrtiltativa·s d:üô frenómenos, sob éIi noção de lei
natural.
Salvo algumas excepções, à cabeça das quais avultam as notabiHssimas figuras de
D. João de Castro e de Garcia de Orta, não é aos descobridores, ,capitães e funcionários, que se
devem as observações cientÍficas. Preocupavam-nos e moviam-nos outros intentos menos desinteressados; mas é óbvio que, instaurando uma vida civil policiada e mais fácil e atentando
no que poderia converter-se em fonte de riqueza ou de proveito, tornaram possível o progresso
material e cientÍfico, designadamente na História Natural, em particular a aclimação de
num~rosas plantas úteis, cujo cultivo :se relaciona com a distribuição do europeu pela super-
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fície da Terra. Na medida em que o progresso depende da facilidade de cultivo e aproveitamento de alguns produtos naturais, é fora de dúvida que aos nossos colonizadores cabe, como
pioneiros dêste movimento de importação e transplantação de culturas, uma larga quota.
A influência dos descobrimentos e da colonização não se fêz sentir apenas, como
acabamos de ver rápida e esquemàticamente, na mentalidade, nos conhecimentos, nas aspirações e nas condições materiais da vida do europeu; atingiu tamb~m, como é óbvio, as próprias Itríbus e povos que com os descobrimentos alcançaram um lugar na história humana.
f esta influência difícil dç apreender em muitos dos seus pormenores e na individuação concreta dos factos; cremos, no entanto, que, em síntese, a transformação sociológica
(ainda em curso, evidentemente) do estado selvagem ou atrasado para um estado mais ou
menos civilizado, se operou principalmente pela passagem da tríbu para urbe, da técnica mágica para a técnica nat ur.al, da mentalidade fan tástica para a mentalidade lógica, do feiticismo
para a vida ~tico-religiosa. Esta obra imensa de dignificação tem actualmente a colaboração
da humanidade civilizada; não assim nos três primeiros séculos após as descobertas, pois foi
criada, mantida e continuada exclusivamente pelos povos que haviam feito a conquista, entre
os quais avultam os portugueses pelo que respeita ao Brasil, à índia, à África e à China, onde
a penetiração l1'evestiu subtis e maleáveis procedimentos, alguns de feição científica (}
Não era na selva, na anarquia dos instintos e sob o império do feiticeiro,- que os nativos poderiam ascender a um estado socw mais elevado; foi pela acção dos funcionár.ios administrativas, dos missionários, dos homens de negócio e dos colonos, que surgiram em numerosos locais, sobretudo à beira-mar, os aglomerados de população sedentária, as lojas, armazéns
e oficinas, as igrejas e as escolas, numa palavra, as instrumentos de civilização que converteram
o selvícola em ser trabalhador ~ consc~ente da própria dignidade, a tríbu errante em cidade policiada, e tarnaram possível, na América, o passo decisivo do tt"egime minoritário de colónia
para o de Estados independentes e li vres na direcção da sua vida política.
A análise dos vários processos mediante os quais a colonização portuguesa dilatou, e
está dilatando, o âmbito da civilização, exigiria longas Ie meticulosas investigações; na essência, porém, cremos que se résumem na aproximação com o nativo, mediante a qual se lhe despertam necessidades, se lhe disciplina a energia no sentido da especialização do trabalho mais
coordenado e rendoso, se lhe cria o gôsto da economia, e se lhe abre a inteligência e a consciência para os altos e dignos valores morais cristãos.
Esquemàticamente, a subida lenta para a civilização é condicionada, psicológica e so~
ciologicamente, pela substitu'ição da técnica local, rudimentar e de inspiração quási sempre
mágica, por técnicas naturais de procedência científica, pela passagem, quási sempre forçada,
do regime de associação familiar para o de autoridade política, pelo trânsito, de imenso alcance,
da mentalidade pré-lógica para o de mentalidade lógica, em que o pensa.r assenta no prindp10
(1) V. S. Goté, Les premiers échanges de ciuilisation entre l'Extrême-Orient et I'Occident dans les temps
Reuue de littérature comp4rée (1928), v. VIII, p. 401 e seg.s.

modernes, in -

de identidade e na ausência de contradição, e pelo bapti'smo cn'Sltm como fecho e remate da
formação de uma nova pessoa.
Como já notámos, esta obra civilizadora não foi possível, ne;m o será para as regiões ainda
sob tutela, sem o 'contacto do civiliza o com o íncola nativo, e é honra, glória e exemplo da colonização portuguesa ter postergado sempre, e em tôdas as latitudes, os preconceitos de raça;
por isso, podemos dizer que Portugal, se pelos descobrimentos dilatou o espaço terrestre e celeste, pela colonização, quaisquer que tenham sido as inevitáveis violências e rapacidades, dilatou o mundo civil e moral, transformando o sel vícola num ser útil, sob o império dos únicos
valores morais que dignificam o homem e constituem a civilização.
Assim, é compreensível que a Justiça, imanente ou providencial, tivesse glorificado
o heroísmo dos nossos descobridores com a mais alta inspiração épica dos tempos modernos,
o génio de Luiz de Camões, e que a gesta da expansão civilizadora levada a cabo pelps nossos
colonizadores no gentio índu e negro tivesse encontrado no pincel de Miguel Ângelo, no Juízo
Final, da Capela Sistina, a mais bela e eloqüen te apoteose.

JOAQUIM DE CARVALHO

PORMENOR DI:- ALEGORIA DO «JUízo FINAL» , DE MIGUEL ÂNGELO, NA CAPELA SISTlNA
Gravura reproduzida d1l P01·tuOal o MlQUeI Anoelo Buonarrotl. d~ Sllusa. 009ta. LObo
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APÊNDICE
Colónias portuguesas em países estrangeiros

°

Desde séc. xv que numerosos portugueses começaram a abandonar o território peninsular para se irem
estabelecer nas mais desvairadas, e por vezes remotas, paragens. Assim se constituíram núcleos populacionais onde
se implantaram os nossos usos,. costumes tradicionais, língua, religião, género de 'Vida, etc., aut~nticos embriões de
colónias, que, com o decorrer do tempo, ou desapareceram, ou se transforma ram, ou se engrandeceram.
Em Porrugal, são os tr.ansmontanos, beirões e ilhéus os que em maior número se deixam embalar pela
miragem duma melhoria de vida em terras distantes, facto que nem sempre se concretiza em realidades.
De 1873 a 1913 emigrou I milhão de portugueses, dos quais 900.000 de natureza permanente. Tal número
ainda aumentaria se as estatísticas registassem os que, clandestinamente, abandonam a metrópole. Após 1913 o ritmo
da emigração não diminuíu, a não ser na última década, em virtude de restrições na entrada no continente americano e já porque em Portugal se acentuou um acréscimo rápido na curva do desenvolvimento industrial.
Não nos interessa neste bosguejo rápido o númer de portugueses que se foram, ou vão, Ifixar no nosso Império de Além-Mar, mas apenas aqu~les que procuraram, ou procuram, países estrangeiros. Em 25 anos, de 1880
a 1905, só para países não europeus, partiram mais de 500.000 portugueses, que se dirigiram, especialmente, para o
Brasil e Estados Unidos da AmérÃca do Norte. O nosso coeficiente de emigrabilidade é um dos mais altos se
compa,rarmos com o dos outros Estados europeus, constando a emigração, principalmente, de varões adultos, solteiros
e casados, mormente agricultores e artífices. Infelizmente 65 % de tais emigrantes são analfabetos e fraquíssimos
são os seus conhecimentos técnicos; daí as dificuldades Com que lutam em terras distantes e a necessidade de acei- .
ta rem o desempenho dos mais humildes cargos. Também infelizmente o Estado não tem olhado, até ao presente,
como deve e é de sua obrigação, para o problema da manutenção das características étnicas nacionais no agrupamento populacional fo rmado neste ou naquele território estranho. Só à iniciativa parricular se deve uma ou outra
escola primária existente na colónia, publicação de jornais e revistas em lín~ua portuguesa, etc. C~rca de 90 % dos
emigrantes seguem para o Brasil, 2.5 % para outros países da Amér;ca do Sul, 6 % para os Estados Unidos .da América do Norte. E mínima a percentagem que procura os territórios do nosso Império e os outros recantos do globo.
Segundo um inquérito, em vias de conclusão, realizado pela Sociedade de Geografia de L~sboa podemos
dizer que é de ccrca de I milhão o número de portugueses dispersos por terras estrangeiras. Contudo ~ste número
fica muito àquém d'l verdade, pois muitÍssimos portugueses não informam as autoridades diplomáticas e consulM'es
da sua chegada e estabelecimento, outros emigraram clandestinamente, etc. O Instituto Nacional de EstatÍstica trabalha no sentido de averiguar qual o número, mais próximo da verdade, de portugueses em terras estranhas, mas
enquanto tal não se conseguir são os nÚIDer<Js que indicamos os mais fidedignos, embora discutÍveis.
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O número total dos portugUeses no Brasil ultrapassa 600000, excedendo metade d~ste número os residentes no Estado de S. Paulo. Segue-se o de Rio de Janeiro (201.000), Belo Horizon~e (15.200), Pará (10.000), Rio
Grande do Sul (5 '526), Baía (5.500), Juiz de Fora (1.600), Manaus (1.200), e algumas centenas em certas regiões
como: Barbacena, Campos, St. a Catarina, Ouro Pr~to, Pelotas, Uberaba, Varginha, etc.
Em determinadas zonas ° número de portugueses tem baixado, como em Manaus, Campos, etc., mas
noutras o aIfluxo continua, principalmente nos Estados do Sul da república.
De um modo geral o portugu~s fixado no Brasil ganhou atributos honrosos: é económico, sóbrio, ordeiro,
filantrópico, sendo. de lastimar
predomínio de iletrados. Em certas zonas do Bras.il o' portugu~s é o imigrante «desejado», pois em parte a êle se deve o progresso e o desenvolvimento de certas actividades, aqui ou acolá. Por outro
lado os portugueses, pela identidade Engüística e de certos hábitos, encaram o Brasil como a sua segunda Pátria.
A maior parte d~sses portugueses são cultivadores e comerciantes, ·havendo a notar que . em cert;os centros
urbanos, como na Baía, pertence-lhes o alto comércio. Outros, mais modestos, não recusam trabalhos rudes.
E interessante focar que o português que amealhou regular. quantia, não hesita, em regra, em empregá-la,
adquirindo, no Brasil, bens de raiz, ou colocando os seus capitais em empr~sas que êle julga viáveis. T ambém não
deixaremos de pôr em relêvo o filantropismo e grau de solidariedade existentes nessas colónias, filantropismo que se
tevela na cria.ção e sustento de Sociedades Humanitárias, Centros de diversão, Cofres de Previd~ncia, etc. , etc.
Alguns jornais são editados pelas colónias portuguesas no Brasil, como o «Correio Portugu~s» (Rio. de Janeiro), ((Jornal de Comércio» (Pernambuco), «Legião Portuguesa» (Rio de Janeiro), ((União Portuguesa» (Manaus) e
(CV oz de Portugal» (Rio de Janeiro). Sem dúvida, e segundo os próprios brasileiros, o po(tugu~s é o estrangeiro que
no Brasil, mesmo actualmente, mais tem contribuído para o progresso do florescente Estado Sul-Americano,

°

o

y

número de portugueses fixado nos diferentes. territórios dos Estados Unidos da América do Norte é bem
superior aos :2.20.000 dos quais temos informações concretas.
A maior colónia é a de Massachussets (115.000), Rhode Island (3°'5°0), New Bedford (28-)00), Nova York
(11.200), Tauton (6'700), Nova Jersey (6.200), Cambridge (4.65°), Boston (3.000), Pensi>lvânia (2 '5°°), algumas centenas na Florida, Midúgan, Ohio, Oregon, Washington e algumas dezenas em Nova Orleans, Okhaoma, etc.
Regra geral estes portugueses são bem comportados, económicos, traballladores, probos, ordeiros e filantrópicos. Porém, infelizmentel um péssimo sintoma se !fevda. ~ a tendência crescente para a desnacionalização. Informam-nos os relatórios que principalmente na Califórnia e Boston mais de 70 % dêsses portugueses se nacionalizaram americanOs, embora continuem a usar os apelidos de família, ou attemndo êstes pa'ra palavras americaniz'ldas.
Tudo isto, em conseqüência da falta de escolas portuguesas, de professores de língua portuguesa, pois raros são os
estabelecimentos de ensino que esta ou aquda colónia sustenta. Por outro ladol procedendo assim, alcançam vantagens sociais que, no seu interêsse, mais pesam que o grau de patriotismo.
Outra CaTacterística é bem notória: - o analfabetismo e a falta de preparação técnica obrigam boa parte
dos portugueses ao desempenho de profissões bem modestas. São, na maioria, trabalhadores rurais, marítimos} estivadores, pescadores e pequenos comerciantes. Porém, gozam, regra geral, da melhor. reputação.
Como no Brasil, existem algumas Sociedades Portuguesas, Uniões Patrióticas, Hospitais Portugueses, etc.,
e alguns jornais se publicam na üngua lusíada, como: - «Bddford News» (New Bedford), «Diário de Notícias»
(Califórnia), «Diário de Notícias» (New Bedford), «O Independente» (New Bedford), «Jornal Português» (Oakland),
«A Luta» ,(New York City), (<Novidades» (Fali River), wPátria» (New )3edford), «Portugal» (New York City),
«Portugall da Califórnia» (Oakland), «A Tribuna» (Newark).
A colónia portuguesa nas ilhas de Hawai é considerável, pois ultrapassa 20.000 almas. Gozam êsses portugueses de bastante simpatia, sendo preferidos em rel<IiÇão à mão de obra japonesa e russa. Alguns outros dedicam-se ao comércio e agricultura, às carreiras liberais, desempenhando até um português as funções de professor da Universidade de Hawai. A colónia mantJém escolas e professores de língua páuria e não se acentua a desnacionaliz~.ção.
Deixando de lado a Ladia Britânica, onde residem mais de 60.000 portugueses, dos quais 45.000 em Bombaim, quási todos goenses e dedicando-se ao comércio, segue-se a Espanha, onde residem uns 3°.000 portugueses .
Em geral dedicam-se à agricultura e ao pequeno comércio. Os principais núcleos fixaram-se em Tui (15.000) agricultores e Mtífices - Vigo (5.000), Salamanca (3.000)-construção civil e lavoura-, Badajoz (2.100), OliverJl?l (1.000), Coronha, Ferrál, Unea de la Concepcion, Samora, etc. Na ilha de Fernando PÓ (cêrca de 300).
Após a Grande Guerra formou-se uma importante corrente emigratória para a F.rança, onde se fixaram
cêrca de 20.000 portugueses, na maioria artífices - pedreiros, carpinteiros, estucadores, jardineiros, comerciantes, etc.
- Os maiores núcleos residem em Paris (6.600), Marselha (6'500), Bordéus (4.000), Ruão, Lille, Nice, Pau, Nantes, Arcaohon, Boulogne-sur-Mer, etc. As dificuldades surgidas com a presente guerra obrigaram a baixar alguns
dêstes números. Em domínios tranceses avultam as colónias de portuguesas em Dakar e Argel.
.os portugueses originários da metrópole e que vivem ·na Argentina são numerosos, podendo ser calculados
em 20.000. Além de sustentarem várias instituições de Beneficência e recreio, publicam em Buenos Aires os jornais
«Palavra Lusa», «Jor,nal Português» e «Ecos de Portugal», e até há pouco tempo um «Boletim Comercial».
Os principais centros são em Rosário, La Plata, Comodoro, Santat Fé e Rivadavia, onde opulentos comerciantes e industriais, como modestos artífices, gozam o prestígio da sua probidade.
Na Africa do Sul, onde o número de portugueses deve ir além de 15.000, verifica-se a mesma tendência
desnacionalizadora que nos E, U. da América do Norte". Isto por falta de escolas da língua portuguesa. Dedicam-se
à pesca, agricultura e profissões modestas, e dispersam-se ,principalmente pela Cidade do Cabo, Durban, Pretória,
Elisaboth, etc. Naquele número não se contam os mineiros moçambicanos de Joha.tliI1esburg (3.000).
Como remate desta vista panorâmica sôbre os núcleos populacionais portugueses dispersos pdo mundo, concluímos com a cita.ção abreviada de algumas importantes colónias, como as de: ~ Guiana Britânica 0.000), Hong-Kong (3.soo-macaístas), Karachi (3 .soo-goenses), Curaçau (2.500), BéLgica (2.000), Tanganika (1 ,500), St. John's
(1'500), Mombaça (1.200 - goenses), Marrocos (LI 00), Rangoon (800), Chille, GOo), .Pu91lrá!lia Goo), Cuba (200),
Dar-es-Salaam (200 - goenses), Congo Belga (:2.00), Japão, (180 - macaístas), Itália, (180), Pel1.1 (100), Sião (100
- macaístas), Venezuela 00), e ~nda na Turquia, Suíça, Holanda, Alemanha, China, Guatemala, Grã-Bretanha, etc.
Terminaremos reafirmando que o célmputo geral não está feito, mas em vias de se efectÍvar. OxaJlá que
tal trahalho se leve a efeito e que se dê remédio à desnacionalização crescente que se verifica nalgumas colónias,
criando-se escolas, enviando-se professores, missões culturai5 e I,Jatrióticas, etc., atendendo-se assim reclamações, desejos e ambições legítimas. Casos conhecemos que são bem sintomáticos da resistência que certas colónias portuguesas
querem opor a essa quási imperiosa desnacionaliz~o: certos núcleos de descendentes de colónias portugu~ dos
setulas )(VI e XVn falam ai:ntlà o ptm.ilgu& ~ en'IW, como n>a Penfu;s'ula de '1v1ialaoa, Java, Holaltlda., etc.

JosÉ DE OLIVEIRA BOLÉU.

510

íNDICE

DO TEXTO

5. a PARTE: A EXPANS~O PORTUGUESA NO BRASIL
Pág,

CAPITULO I -

Relações entre a geografia e a história do Brasil. As raças em presença. 'A
colonização: síntese dum mundo novo e duma idade nova. A administração central: i
arrondamento e exploração das costas; capitanias de terra e mar; donatarias e govêrno
geral. - Pelo DR. JAIME CORTESÃO ... .. . ... .. . ... .. , ... ... ... ... .. .

CAPITULO II CAPITULO III -1580), -

7

'A obra dos colonizadores do Brasil- Pelo PROF. DR. PEDRO CALMON .. .
A expansão portuguesa no Novo Mundo pela acção missioná11Ía (149 2 Pelo DR. SERAFIM LEITE .. . ... ... ... ... .. . ... ... ...

CAPITULO IV -

'As primeiras tentativas de penetração no interior do Brasil. DR. BASíLIO DE MAGALHÃES
.. . .. . ... .. . .. . ... .. . .., ... ...

~I

Pelo

53

6.a PARTE: A METRÓPOLE DURANTE OS DESCOBRIMENTOS
E CONQUISTAS ATÉ O DOMÍNIO DE CASTELA
CAPITULO I -

As conseqüências econômicas dos Descobrimentos e das Conqui'stas. Pelo PROF. DR, ARMANDO GONÇALVES PEREIRA ... ... ... ... ... ... ......

65

CAPITULO II -

Decadência motivada pelo enfraquecimento demográfico, crises financeira
e económica e desmoralização, Seus efeitos n as colónias, - Pelo PROF. DR. AUGUSTO
DA SILVA CARVALHO ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... .. . ... ......

83

Reacção pela defesa da fé tradicional contra a Reforma e o espírito heterodoxo europeu; a Inquisição em Portugal e no Ultramar .. - Pelo PROF. DR. HERNANI CIDADE ... . . . ... .. . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .

97

CAPITULO III -

7. a PARTE: SOB O DOMÍNIO DE CASTELA
CAPITULO I - 'A
cia. -

situação moral, social e Ipolítica que determinou a perda da independênNas colóni3JS do Oriente e da Africa. - Pelo PROF. DR. QUEIROZ VELOSO ...

CAPITULO II -

Expansão territorial e povoamento.do Brasil. -

CAPITULO III -

Pelo DR. JAIME CORTESÃO

Os bandeirantes e o reconhecimento do interior. DE MAGALHÃES

CAPITULO IV -

Brasil -

I) Século XVI -

11) Séoulo

XVII -

Pelo DR. BASÍLIO

Defesa da unidade nacional contra a fixação estrangeira: I

Pelo PROF. DR. PEDRO CALMON

Pelo DR •.·MANUEL MÚRIAS ...

51!

109
125

P4g.

CAPITULO V -

A expansão portuguesa e o problema da liherdade dos mares -

Pelo

PROF. DR. MÁRIO DE ALBUQUERQUE ...

161

8.a PARTE: DA RESTAURAÇÃO Â IMPLANTAÇÃO
DO CO:'\STITUCTOl\A LISMO (1640-1833)
CAPITULO I -

A situação moral, social e política do Império Colonial, no momento da
Restauração - Pelo DR. DURVAL PIRES DE LIMA ... ... '"
....... .....

173

CAPITULO I! - O abandono progressivo do Oriente - Pelo PROF. DR. LUIZ SCHWALBACH

181

CAPITULO lI! -

O Govêrno e a Administ:ração Central após a Restauração - Pelo PROF.
DR. MARCELO CAETANO
... ... ... ... ... ... '" ... ...

I~

CAPITULO IV - O Reino de Angola e as suas conquistas - Regimento dos Governadores
- Viagens de p'enetração e exploração: tent:ttivas de travessia do Continente Africano - Pelo Capo GASTÃO SOUSA DIAS .. .
... ... ... ......

199

CAPITULO V - O regime comercial e jurí.dico : As frotas e as companhias coloniais;
organização financeira e judicial no Ultramar - Pelo PROF. DR. JosÉ GONÇALO
SANTA RITA .,. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

213

CAPITULO VI - A colonização do Brasil. Os bandeirantes. Os missionários e a escravatura. As minas de ouro. D. João V e as reformas do poder central de 1736 - Pelo
PROF. DR. HERNANI CIDADE
... ... ... ... .. ....

223

CAPITULO VI! - As reformas pombalinas e post-pombalinas respeitantes ao Ultramar. O
novo espírito em que são concebidas -

CAPITULO VII! nas Colónias -

Pelo PROF. DR. MARCELO CAETANO

...

251

As invasões francesas; saí.da d:t Côrte para o Brasil; sua repercussão
Pelo PROF. DR. AFRÂNIO PEIXOTO
..... . ...............

261

CAPITULO IX ~ A independência do Brasil. Manifestações autonomistas que a precederam. Idéias e factos que a determinaram - Pelo PROF. DR. AMÉRICO JACOBINA
COMBE
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..•. ... ...

LA269

9.a PARTE: DA REFORMA LIBERAL AO TRATADO DE BERLIM
(1833-1885)
CAPITULO I - Situação moral, sodal e política do Iml"érÍo. Reforma dos serviços centrais.
Relações entre as Províncias Ultramarinas e a Metrópole - ,Pelo PROF. DR. JosÉ
GONÇALO SANTA RITA... .. . ......
.............. . ......

283

CAPITULO I! - Acção colonial de Sá da Bandeira rino -

Precursor do ressurgimento ultramaPelo DR. MÁRIO DE VASCONCELOS E SÁ ... . .. .. . .. . ... .. . .. . .. .

293

Pelo GENERAL FERREIRA MART~NS

309

CAPITULO /lI - Guerras de conquist:a (1833-1885) -

512

Pág.

CAPITULO IV - Tentativas de colonização sistemática em Angola. Viagens de exploração. Efectivação de domínio -

Pelo DR. JosÉ DE OLIVEIRA BOLÉu ...

.. . ...

. ..

CAPITULO V - A Conferência de Berlim e seus efeitos imediatos - Pelo DR. LUIZ VIEIRA
DE CASTRO

335
...

10.a PARTE: O DOMINIO EFECTIVO; GRADUAL SUBSTITUIÇAO
DA OCUPAÇÃO M LITAR PELA ADMINISTRAÇÃO CIVIL
CAPITULO 1 - O «Ultimatum», suas repercussoes -até o tratado de
Cunha

...

...

...

...

.. . ...

...

...

.. . ...

...

...

1~1 -

...

Por Amadeu
... ...

345

...

359

Ocupação de Angola. A acção militar e a acção cirvi-l - Pelo Ca:p, GASTÃO SOUSA DIAS .. . ... ... .. . .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ...

371

CAPITULO 11 - A ocupação militar da Guiné - Pelo CAPo AUGUSTO CASIMIRO ...
CAPITULO III -

CAPITULO IV -

389

A ocupação de Moçambique - Pelo DR. JoÃo DE CASTRO OSÓRIO...

CAPITULO V - O domínio português no Oriente:

I) A índia portuguesa (1885-1915) - Pelo PROF. DR. MARIANO SALDANHA
II) Macau e Timor - Pelo MAJOR J. J. NASCIMENTO MOURA
CAPITULO VI DE MATOS

4II

A Grande Guerra e as Colónias Portuguesas - Pelo GENERAL NORTON
... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . .. .

423

CAPn ULO VIl - As grandes directrizes da governação ultramarina portuguesa no período
431

que decorreu entre as duas guerras mundiais - Pelo PROF. DR. fuMINDO MONTEIRO

l1.a PARTE: A EXPANSÃO PORTUGUESA E A CULTURA
CAPITULO l - A acção portuguesa na cultura das Colónias PINA

...

...

...

...

...

...

.. .

...

...

...

...

Pelo PROF. DR. LUIZ DE
... ... ... ... ... ...

457

CAPITULO 11 - Lnfluência da expa:nsão ultramarina na Ciência, na Literatura e na Arte: ;

40

I) No progresso cientÍfico - Pelo PROF. DR. MENDES CORREIA
II) Na Literatura - Pelo PROF. DR. HERNANI CIDADE ...
III) Na Arte - Pelo DR. AARÃo DE LACERDA ... ... ...

477
480

CAPITULO 111 - A eJOpamão da Literatura, da 'Artf? e da Ungua portuguesa no Mundo.Prelo DR. HIPÓLITO RAposo

. . . . ..

...

...

. . . . . . . . . . . . ...

... ...

.. .

485

CAPITULO IV - A contrihulção portuguesa para o progresso humano, condicionada pela.
actiV'idade descob.ridora e colonizadora. -

APENDICE - Colónias portuguesas em países estrangeiros. BOLÉu

...

...

...

...

...

...

...

499

Pelo PROF. DR. JOAQUIM DE CARVALHO
...

...

...

Pelo DR. JosÉ DE OLIVEIRA
... ... ... ... ... ... ...

509

33

/

íNDICE

DAS GRAVURAS
FORA DO TEXTO

A seguir

à pág.

Ca:rta do Brasa do Atlas chamado Mil/er, de Lopo Homem, de 1519
Martim Afonso de Sousa
Fólios primeiro e sexto do codicilo original do T tatado de T or.desilhas, em português e firmado por D. João li ... ... ... .., ... ...
S. Vicente, Santos e S.to Amaro. - Reprodução do Roteiro de todos os sinais, conhecimentos,
fundos, baixos, alturas e derrotas que há na costa do Brasil - século XVI
A divisão do Brasil em regime de capitanias. - Do Roteiro de todos os sinais, etc .. ,.
A Vila de Olinda e o Pôrto do Recife. - Do Roteiro de todos os sinais, etc,
Infanta D. Ma,r;ia, filha de D. M .anuel I .. .
Pormenor de uma carta do Atlas de Diogo Homem, de 1558
A Baía de Todos os Santos e a Cidade do Salvador. - Do Roteiro de todos os sinais, etc.
A Baía do Rio de Janeiro~ - Do Roteiro de todos os sinais, etc. .. .
Pormenor da 3," carta do Atlas de Lázaro LwlZ, de 1563
Fortaleza dos Reis Magos - Espírito Santo. - De Rezão do Estado do Brasil, etc.
p.e José de Anchieta - p.e Manuel da Nóbrega .. .
Martírio dos irmãos Correia e Sousa .. .
Rosto da Arte de Gramatica, do p.e José de Anchieta
Expansão dos JesuÍtas no Brasil (Século XVI) - Mapa
Página do Livro de Horas de D. Manuel .. : ... ... .
Reprodução da La página do Regimento da Casa da Mina e lndia (cópia do século XVIII) ...
O pôrto de Lisboa n o século XVI ..• : . • .., .. . . . . . .• . . • . . . .. • •• • • • • . • . . • .
Damião de Góis. Desenho de Alberto Dfu-er ... ...
O Mercado de Goa. Do ltinerarium, de J. H. Linschotten - Haia, 1599
Anvers em 1515
Gravura reproduzida do Livro li das Ordenações de D. Manuel ...
Combate naval da barra de Goa, em 4 de Janeiro de 1638. Pintura a óleo existente no Hosp.ital de Bronbeeck, · na Holanda, de c. 1645...
Combate naval da barra de Goa, em Janeiro de 1638: Duma gra'Vura holandesa do séc. XVII . . .
Fac-simile do rosto da La edição das V itórias do ·Govern . da lndia N uno Alvares Botelho (1633)
Fac-simile do l"Osto da La edição dos Comentários do grande capitão Rui Freire de Andrada
(1647)
Galeões portugueses ancorados no pôrto de Nagasaki, em 1635' Cópia dum mapa da época. ..
Queimada de três galeões portugueses na bana de Goa pelos hohvndeses, em 30 de Setembro
de 1639' Pintura a óleo de Hendrick van ~nthonissen
Esquema da expansão econámica do Brasi,l durante o período filipino - Mapa
Planta do rio Amazonas, desde Quito até à barra do Pará (1637)' Esbôço anexo ao ofício do
Governador Jácome Raimundo
de Noronha, de 29 de Maio de 1637 ...
,

6
8
8
8
16
24
28
32
32
32
32
48
48
~
48
48
64
72
72
72
72
80
88

II2
II 2
112
112
112
120
128

130

A seguir
à pág.

Pág~na

do códice Í'lumÍnado Descrição de todo o marítimo da Terra de Santa Cruz, etc~, de
João Teixeira (1640) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..' ... . ..
Um engenho de açúca,r, no Brasil, nos meados do séc. XVII. Da Rerum per Octennium in Brasilia, de Gaspar Bad<Eus (Arnsterdão, 1647) ... ... . .. , .,.
Planta da Cidade do Rio de Janeiro feita por João Teixeira (1645)
... ... . ..
Pormenor de uma carta de João Teixeira Albernás (1667)
... ... . ..
Planta da baía de Paranaguá. Documento anexo ao ofício do Governador da Capitania de
S" .[>aulo, de 20 de Maio de 1653 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Salvador Correia de Sá e Benevides. Quadro a óleo na Galeria de Arte Ant" de Florença
Francisco Barreto,., Quadro a óleo na Galeria de :Arte Antiga, de Florença ... ... ... . ..
Pedro Jaoques de Magalhães - Quadr0"4 óleo na Galeria de Arte Antiga, de Horença ...
Demonstração do ataque à Baía pelas fôrças luso-castelhanas, em 1625" Da Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal. etc,,, do p.e Bartolomeu Guerreiro (1625)
... ... . ..
Batalha naval entre as fôrças luso-castelhanas, comandadas pelo Conde da Tôrre, e as fôrças
holandesas do Conde de Nassau, em 12 de Janeiro de 1640' Da Rerum per Octennium in
Brasilia, de Gaspar Barl<Eus (Amsterdão, 1647) ... ... ... ... .. . ... ... ... . ..
Ataque à Cidade da Baía pelas fôrças luso-castelhanas, no ano de 1625, segundo uma gravura
de João Teixeira Albernás (1631). ... ... ... ... ... ... ...
. Batalha. d~ Guararapes, entre portugueses e holandeses (Abril de 1648)
Goa - Portal da aclamação de D .. João IV...
... ... ... . ..
Combate [laval de T amandaré, entre as arunada'S de Serrão de Paiva e de LichthaJroClt, em 9 de Setembro de 1645, De Die Unbekannte Neue-Welt, etc., de D'O. Dapper (1673) ... . ..
Demonstração dos r.ios de Cuarna. Do Breve Tratado ou epílogo de todos os Vice-Reis, etc.,
de Pedro Barreto de Resende (1635) ... ... ... ... ... . ..
Barcos holandeses no pôrto de S" T o.Q1é. Carta de 1644 .. .
S. Salvador do Congo, Da Description de [,Afrique, traduzida por D'O. Dapper (1686) ...
S. Jorge da Mina. Da obra traduzida por Dapper ...
S. Paulo de Luanda, Da. obra traduzida por Dapper... . ..
O Reino de Benim. Da obra traduzida por Dapper... . .•
'Angola - Fortaleza do presí&o de Nossa Senhora da Conceição, da Muxima~ - Porta de
armas da Fortaleza de Cambambe ., . .. . . .. ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Reprodução de quatro páginas da História Geral das Guerras Angolanas, de António de Oliveira Cadornega (1680)
.. . ... ...
... ... ... ... ... ... ... . ..
Angola - Porta de armas da Fortaleza da Muxima. - Igreja matriz de Nossa Senhora da V!tória, de Massangano ...
..... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '"
Formatura do exército pelejando em campanha rasa. Reprodução da História Geral das Guerras Angolanas, de A. O. Cadomega .,.
... ... . ..
Carta do Congo e de Angola. Da Description de [,Afrique, de D'O. Dapper (1686) ... ... . ..
Esbôço junto da carta do Congo e Angola, anexo a uma relação dos missionários capuchinhos

(1657)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..

Recepção que o Governador João Correia de Sousa deu à rainha Jinga, em Luanda, em 1622.
Da Rélation historique de l'Ethiopie Occidentale, do p.e Labat (1732) ... ... ... . ..
Planta de uma parte do canal intentado pelos holandeses para conduzir água do rio QUatlZ4 até
à Cidade de Luanda (1819)
... ... ... ... . ..
Batalha de Ambuíla (29. de Outubro de 1665)' Painel de azulejos

156
156
158
176
176
176
176
178
178
178
178
200
200
200

A seguir
à pág.

Embaixadores e plenipotenciários de Portugal e Castela trocando as ratificações da Paz, a 2 de
Abril de 1715' Das Memórias da Paz de Utrecht, de D .. Luiz da Cunha
Brasil - Aldeia indígena dos fins do séc. XVII. - Maranhão
Divisão da capitania de Goyaz com as Minas Gerais. Séc, XVIII ...
A vila da Laguna e a barra do T aramandi, na costa do Brasil. De uma carta do P,e Diogo
Soares, S. J, (1738)
Configuração da chapada das minas do Mato Grosso (Séc, XVIII) . ..
Brasil- Planta de um rio e cais (1690)
Planta da freguesia de Santo António de Orubu de Baixo, do rio de S. Francisco, do Arcebispado da Baía (1757) ...
Carta geográfica do Têrmo de Vila Rica (Minas Gerais, 1766)
Mapa da Capitania de S. Paulo (I.773)
Prospecto e planta do salto grande do rio Paraná, feito por João Bento Python (Séc, XVIII)
Planta da Colónia do Sacramento (1748)
Acampamento dos castelhanos deEronte da Colónia de S. Ca.nlos (Rio de Janeiro, 1762) ...
Planta do acampamento das duas primeiras divisões espanhola e portuguesa da demarcação de
limites da América mer.idional, junto às margens do Anoyo de Chuy, em 1784 ...
Planta da aldeia de S. Caetano, na Capitania de Minas Gerais (1732) ...
Minas Gerais - Comarca do Sêrro do Frio. Demarcação da terra Que produz diamantes
Minas Gerais - Modo de minerar para se tirarem diamantes. Aguarela anexa ao ofício de João
da Rocha Dantas e Mendonça, de 15 de Fev.ereiro de 1775
Minas Gerais - Modo de lavar os diamantes. Aguarela anexa ao ofício de João da Rocha Dantas e .Mendonça, de 15 de Fevereiro de 1775",
Planta da Cidade do Rio de Janeiro, feita por J. Funck (1768)
Planta da Cidade da Baía - Vista de Ser·inhaim. Da Galerie Agréable du Monde, de Pierre
.
Vander Aa (1750)
Carta da Nova Lorena Diamantina (Minas Gerais, 1802)
Brasil - Figurinos militares (1773)
Brasil - Figurinos militares da Baía (1806) ' ... ...
Figurino militar. Soldado de Moçambi'que (1783) ...
Busto do Marquez de Sá da Bandeira ...
S. Tomé - Planta da Cidade e Fortaleza (1788) .. .
Ilha do Príncipe - Planta da Cidade de S. António (séc. XVIII)
Governador João Maria Ferreira do Amaral - T en. Vicente Nicolau de Mesquita...
Episódio da tomada do forte de Passaleão (1849) ...
Perspectiva da Cidade de Luanda (1816)
Henrnenegi:Ldo Capêlo e' Roberto Ivens fotografados durante a travessia do Continente africano
Pretória, 1879 - Serpa Pinto depois da travessia .. .
Silva Pôrto - José de Anchieta...
Serpa Pimo - Hel1menegi1do Capêlo - Roberto Ivens
Esbôço das principais viagens de penetração e e'Tloração do Continente africano feitas pelos
portugueses, no século XIX - Mapa ...
Colónia de Sá da Bandeira (1888) ...
(\ esquadra portuguesa no bloqueio de Zanzibar (1888)

216
224
228
228
228
228
23 2
232
23 2
232
236
236
236
236
240
244
248
256
256
256
264
272
288
316
316
316
316
316
324
324
324
324
328
332
336
336

A seguir

à pág.

A delegação portuguesa à Conferência de Berlim ... .. . . . . . . . ... . ..
Grupo de oficiais que tomaram parte na expedição ao Bié (1~)
Carta da Africa meridional portuguesa (1886) - O Mapa «côr de rosa». Mapa
Alguns dos homens que intervieram no «Ultimatum»: António de Serpa, Salisbury e Henrique de Barros Gomes ...
Comissão de delimitação de fronteiras de Lourenço Marques
Henrique Dias de Carvalho - Augusto Cardoso ~ António Maria Cardoso - Paiva de Andrada - Augusto Castilho - Artur de Paiva - Vítor Cordon - Caldas Xavier ...
Planta do forte Maria Pia (Dongo)
. Vista geral do forte «Roçadas»
Campanha do Cuamato - 1907 - Combate de Aluende. Defesa da face direita
... .
Campanha do Libolo - 1908 - Ataque a Cucia. Fogo no flanco direito de NO ....
Campanha do Libolo - 19ô8 - Ataque a Cucia. A retaguarda atacada ...
Campanha do Libolo - 1908 - Passagem da artilharia numa ravina
Campanha do Libolo - 1908 - Soldados indígenas da coluna ...
Combate de Mufilo (27 de Agôsto de 1907) Planta das operações. - Ataque à embala do Cuamato Grande (2 de Outubro de 1907) - Do Relatório da Campanha dos Cuamatos, no
Sul de Angola, de Alves Roçadas ...
... ... . ..
Sul de Angola - Grupo de oficia,is da Campanha de 1907 ...
HenrIque de Paiva Cbuceiro - Eduardo da Costa - João Teixeira Pinto - João de Almeida
- Alves Roçadas - Eduardo Marques - Pereira de Eça - Norton de Matos ... . ..
Campanha da Guiné, em 1915' O Comandante da coluna, João T eixei·ra Pinto, rec;ebendo a
apresentação do rei de T or, que deseja paz .. .
Campanha da Guiné, em 1CJ08 - Queimada da tabanca de Gan-Turé
A embaixada da rainha Zâmbia, Maputo, que veio a Lisboa pedir a protecção do Govêrno
português contra os inglêses, antes da campanha contra o Gungunhana ...
António Enes - Air~s de Omelas - Joaquim José Machado - Freire de Andrade - Eduardo
Galhardo - João de Azevedo Coutinho - Massano de Amorim - Gomes da Costa
Corpo expedicioná.rio a Moçambique, em 1895 - O Comandante do corpo, Cor. Eduardo Galhardo, com alguns oficiais da coluna do Norte
Grupo de oficiais da coluna que operou na segunda campanha dos Nama-r.rais ...
Joaquim Mousinho de Albuquerque ...
O combate de Coolela (Novembro de 1895) .. . . ..
Prisão de Gungunhana por Mousinho de Albuquerque, em Chaimite (Dezembro de 1~5) ...
Campanha da Maganja da Costa. Grupo de oficiais (1~)
Mousinho de Albuquerque e os seus principais colaboradores ...
Marcha da expedição contra os Namarrajs (1897) ...
Campanha da Maganja .da Costa - Dentro da aringa. Reconhecimento dos chefes indígenas.
Peças apreendidas aos mag.a:njeiros (1898)
Grupo de oficiais que tomaram parte no combate d Magul (1~5)
O Estado Maior da coluna do Barué (1902) .. , ... ..,
Beira - Chegada do primeiro combóio de via larga (1891)... .., ... .., ... ... ... ...
Bar,ricadas da defesa de Lourenço Marques contra as incursões das fôrças do Gungunh.a:na ( 1893)
Panorama da Cidade de Lourenço Marques, em 1891 - Aspectos de Lourenço Marques acrual

,

356
356
356
356
37 2
376
376
376
376
376

392
392
4°°
4°4
4°4
4°8
4°8
4°8

A seguir
à pág.

-

'.A. ponte sôbre o rio Zambeze, inaugurad.a em 1935", ... ... ... ...
Lourenço Marques: . A estação de caminho de ferro - O Hotel Polana - Um aspecto da estação ferroviária
... ... .. .
Desembarque de passageiros no cais de Lourenço Marques - Um aspeoto do Pôrto da Beira
- A ponte «Presidente Carmona», em Magude
Lourenço Marques: Um aspecto do cais
. . . ... .. .
Moçambique: Nangar. Tipo de casa da aldeia indígena modêlo - Moamba. Um aspecto da
enfermaria regional - Milange. Residência de administrador de circunscrição civil ...
Moçambique: Queli.mane, Grupo de casas municipais para 200 trabalhadores indígenas - Residência de um agricultor na Zambézia - Lugela. Na colheita do chá ...
Luanda~ · Vista aéria - Edifício da Direcção dos, Serviços de Saúde e Higiene Benguela: .
Edifício da Lnstitui:ção de Assistência ~ Crianças Pobres ... ... ... ... ... ...
L\ngola: Baía dos Tigres. Edificações modernas - Pôrto Alexandre. Casas de pescadores .. . .. . ... . . .
Malange. Pavilhões do Hospital
Angola: Aspecto de uma pequena povoação - Aspecto de uma faa:enda - Um aspecto da
Estação Zootécnica do Sul ... ...
... ... ...
Goa: 'A Sé Matrii - Diu: Panorama' da Cidade - Aspecto do pôrto de Mormugão
Macau: Aspecto parcial da Cidade - Bairro indígena «Tamagnini Barbosa» para as classes
pobres - Timor: Mana T uto. Bairro indígena moderno ...
S. Vicente de Cabo Verde: Aspecto do pôrto - Bissau: Ponte-cais - S. Tomé.: 'Aspecto de
uma roça
... ... ...
O Império Colonial Português - Mapa ...
Tôr.re de Belém. Pa,drão glorioso da Era dos Descobrimentos e Conquistas
Fac-sllinile da I .... edição dos Lusíadas... ... ... ...

432
~32
~32

432
436

436
436
436
1440

440
~o

440
:tt48

456
4~

CONTIDAS NO TEXTO
Pág.

Alegoria ao corte do pau brasil inspirada num baixo-relêvo do mesmo motivo, do séc. XVI, eX'istente no Muse~ d'Antiquités, de Ruão... ...
Lishoa no séc. XVI. Reprodução de Civitates Orbis T errarum, de Geórgio Braun. ..
Gravura reproduzida da História Trágico-Marítima (1735) ...
Os galeões portugueses S. Mateus e S. Martinho que tomaram parte na batalha Itlawll dos
'Açôres ...
Gravura reproduzida da História Trágico-Marítima (1735) '"
Brasil. - EscraiVos negros rtrabalhando num engenho de bois. (GraiVura do séc. XVII)
Desenho da «Aula Mi-lüar da Baia» (1779) ...
Planta de huma parte ' da Costa do Cango, em que se !lotão os 'trez portos em que se devem
construir as trez fortalezas de S. Jozé de Cabinda, S" Sebastião do Mulembo e S" Martinho do Luango (Angola, 1773)
Um episódio da época do «Ultimatunl)) - A subscrição naoional aberta no Teatro de «Almeida
Garretb), em I~, a favor da defesa nacional...
COLABORAÇÃO FOTOGRAFICA DE MÁRIO No.VAES E DOMINGOS BERTRAND

7

65
~

ID9
124
150
279

283
345

CORRIGENDA
Pág. Linha

9

11 ... ...... . ...... . . .

Onde se lê

Leia-se

Bem diferente dos cursos que formam o rio da Prata, · etc. .... .. .

Bom. diferente se apresenta o perfil longitudinal do Paraná, principa,l dos
cursos que formam o rio da Prata

22

16 ..... . .... .... . .. . .

99 29

Em 1500 ............. ......... .. ..... .

Das qoolida.des acima apontadas

Abertas e publicadas
desfaçada indiferença
insuficiência
Lumnius
para me servir

22

pú blicas e declaradas ...... ......... .

1I0

31

121

31

161

13

disfarçada àndiferênça ..... ........ .
influência ............ ............ ..... .
L'llIllÍnius ...... .. ........... ...... .... .
para se servl,r .... .. ... .... ..... ....... .
o nome mais representativo do direito 1ntemacional espanhol .. ..

lOS

16

3 3°
5

164

177 30 ..... .... ......... .
221

I

230
245
283
283
284
285
292
292
295
295

12

(da nota

3) .. .

29

8 ....... .... ..... .. .
24
8
(da ,nota
(da :nota

I) .. .
I) .. .

I
7 .. .......... .. .... .
21
296 22
2~ 25
298 28
305 24

38
5

e 15 ........... .
4 ........ ... ... .... .
402 12 ..... .. .. ... .. .... .
40 3 19 ...... . . ...... .... .
410
.... ...... .. ... .. . .
1
4 3 13 .................. .
417 2 . ........ .. ... . .. . .
420 13 . . ..... .. .. ....... .
479 9 ..... ....... ...... .
10

Em 15°5

Dosta5 qrualid3Jdes ..... .... ........ . .

século XVIII .... .•...... ... . ..... .. ••...
Feu ........ .. ....................... .. ~..
consegUIa o que .... ..... ....... .... . .
De aí, boa parte ... ....... .... ...... .
CapÍtulo X ... .. .. .... .. ... ..... .. .... .
independi,za ...... ... .. .. ......... .... .
capitãis .. .. ............................ .
obtida .... .. . ... .. ..................... . .
pág. 5 .... ..... .. ....................... .

1876 ...... ... .. ....... ... ...... .. ....... .

o nome espanhol mai.s 1"epresentacivo
no direito internacional
século XVII

Fêo
conseguiu rehaver o 'q ue
De aí, em boa parte
Capítulo I
independentiza
capItais
obtidas
pág. 12

1867

conservar-se em sistema .. ........ . .
não supor ............................ ..
resolvida sem intransigências ..... .
desmente a influência de pretos .. .
do Longo ... .... ... ................... .
Recohecendo .................. ....... .

conservar-se um sistema
não propor
resolvida sem tralnsigências
é desmentido pela existência de p~os
do Songo
Reconhecendo

1835 ...... .... .... ... ... ..... ... .. .. .... .

1853

Nenhuma outra chega ... ....... .. .
bombardeia .... .. ... .................. .
Boí ....... .. .. ................. .. ....... .
D. Henrique ou D. Fernando?)
rein gresso de Macequece ......... ..
maior obra que se teria ............ ..

(Eliminar as linhas 24 a 27)

Nem uma .nem outra chegam
bombardeirun

Bor
D. Henrique (ou D. Fernando?)
retrocesso de M3JCequoce
maior obra se teria

p.e J. Hall, S. J.
S. J. p.e J. Hall ........ ............ .
continente da Ásia e na lnsulínclia
continentes da Asia e lnsulindia
pertenciam a Portugal
/'
dependiam de Portugal .. .... ...... .
atender nesses ..... .... .. ........ ..... .
atentar nesses.
NOTA. - No vol. I, pág. 281, nota I, onde se lê: «não encontrámos outra grafia que não Machiquo»,
leia-se: , 5~ ... não encontrámos outras grafias que não Machico ou Machiquoll.

A

<HISTÓRIA DA EXPANSÃO PORTUGUESA NO MUNDO,
FOI PUBLICADA SOB O ALTO PATROCÍNIO
DOS MINISTÉRIOS DAS COLÓNIAS
E DA EDUCAÇÃO NACIONAL

CR1STlANlSSIMI- EMA
NVEL'S REGlS POR.
TOGA~E'VICi

T01UA

<5 dição da Editorial .

Á tica, Lda.

acabou de se imprimir o terceiro volúme,
em Lisboa, nas oficinas
da Tipografia do Anuário Comercial,
durante o mês de Julho de 1942.
Gravuras e reproduções em offset executadas por Bertrand, Irmãos,
e em ocogravura pela N eogravura, Lda.

J

,1

EDITORIAL
,
I

•

,,

A

T

I C

A

RUA DAS CHAGAS.
23 a .27

I

Telefone 2 0642

LISBOA

/

FASCÍÇULO

N.o

37

